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Considerações sobre as relações do
estado e do direito na economia
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A visão da economia
como um espaço privado, infenso a objetivos coletivos e, consequentemente, à atuação do Estado como um dos veículos de
satisfação das necessidades e
desejos da sociedade,1 nunca se
concretizou totalmente na realidade empírica das sociedades.2
Esse fato se deve a três razões.

Em primeiro lugar, a economia, ou seja, a destinação dos
bens e serviços necessários e
úteis à vida das pessoas,3 é um

dos elementos centrais de uma
sociedade harmônica e, a partir do momento em que o Estado busca se legitimar entre os
membros da sociedade, auferindo as suas próprias receitas
para dar conta das funções necessárias a tanto e disciplinando os comportamentos humanos perniciosos (inclusive os de
caráter econômico), de alguma
maneira será inevitável influenciar os fluxos econômicos.
Na verdade, a própria

existência do Estado e de outros entes a ele similares, como
blocos regionais, é já, por si só,
uma intervenção na economia.4

Todo Estado historicamente teve que tributar as atividades econômicas nem que
fosse para pelo menos manter a
sua própria máquina, proscrever o exercício de algumas delas, estabelecer requisitos, por
mais básicos que fossem, para
o seu exercício e atender necessidades que o mercado não

1 Quanto à ascensão dos liberais ao poder, referência deve ser feita à célebre frase de Eric Hobsbawn, segundo o qual “em
tempos de revolução nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez do 14 de julho a festa
nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como o princípio de libertação.” Como bem
narra o historiador, a Revolução Francesa alterou fortemente o quadro político de uma França absolutista, em especial no período
de 05 de maio de 1789 e 09 de novembro de 1799. HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções: 1789-1848. 19. ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2005. p. 83-94. Anterior à Revolução Francesa, cabe menção, notadamente, à Guerra de Independência Americana, de
1776, a qual fora a primeira revolução liberal, anticolonialista e antimercantilista vitoriosa. VISENTINI, Paulo Fagundes. História
mundial contemporânea (1776-1991): da independência dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética. 3. ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2012. p. 34.
2 Segundo FERRARESE, a ideologia liberal tem um valor sobretudo prescritivo. O conceito prescritivo de mercado não regulado
é superado pela “representação do mercado como arena de conflito, com vencedores e perdedores”. A existência de conflitos
permanentes, no corpo social, invalida a ideia de liberdade pacífica de mercado. FERRARESE, Maria Rosaria. Diritto e mercato: Il
caso degli StatiUniti. Torino: G. Giappichelli, 1992. p. 38-40.
3 Para EDWIN CANNAN “o objetivo da Economia Política ouda economia é a explicação das causas gerais dobem estar material
dequeos homens dependem”. CANNAN, Edwin. Elementary political economy. 3.ed.London: Oxford University Press. p.1.Na mesma
linha conceitual de CANNAN, para ALFRED MARSHALL “[a] economia política ou a economia é o estudo de como os homens
pensam, se movem e vivem nosnegócios comuns da vida. Examina-se essa parte da ação individual e social que está mais conectada com a realização e com o uso dos requisitos materiais dobem-estar”. MARSHALL, Alfred. Principlesof Economy. 8.ed.London:
Ed. Macmillan and co., 1920.p.1. LIONEL ROBBINS propõe um conceito analí tico de economia, definindo-a como “a ciência que
estuda o comportamento humano como uma relação entre os fins determinados e os recursos escassos, os quais têm usos alternativos. ROBBINS, Lionel. Essays on Nature and Significance of Economic Science. 2.ed.London: Ed. Macmillan and co.,1945. p.16.
O conceito de economia envolve a circulação de bens e serviçosque geram utilidade por meio do consumo. O fluxo desses bens
e serviços é determinado porum conjunto de escolhas racionais emum mundo noqualos recursos são limitados emrelação aos
desejos individuais.
4 “A própria existência do Estado e da ordem jurídica significa uma intervenção: o Estado e a ordem jurídica são pressupostos
inerentes à economia”, MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. Coimbra: Centelha, 1973. p. 198-199.
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supria, não só as necessidades
dos mais hipossuficientes, como
também provendo as infraestruturas necessárias ao próprio
exercício de atividades econômicas dos particulares.5

mo e do mercado, que demanda
previsibilidade e garantia das
transações e dos fluxos de bens
e serviços, assegurados por uma
ordem jurídica estruturada.8 RICHARD POSNER chega a atriEm segundo lugar, o pró- buir o fracasso econômico de
prio mercado é uma criação do certos países ao baixo nível de
Direito emanado do Estado.6 O estruturação e organização do
mercado, tal como apresentado sistema jurídico e, portanto, à
nas economias capitalistas con- ineficiência da garantia dos contemporâneas, é indissociável do tratos e das propriedades privadireito estatal. Não obstante a das. O mercado, dessa maneira,
mão invisível do mercado cons- é reflexo e criação do direito es9
titua o ideal do pensamento li- tatal.
beral clássico, o direito é indisNão
desconsideramos
pensável para a normatização e que as trocas econômicas em
solidificação de categorias eco- comunidades primitivas, em vanômicas essenciais, como a pro- lores pouco significativos ou em
priedade, os títulos de crédito e operações de troca imediatas
as sociedades comerciais.7
poderiam se dar sem a guarida

junto de atores sociais, é criado,
limitado, garantido e fomentado
pelo Estado. Para a segurança
das relações econômicas é necessário o placet do Estado. Por
mais que haja sanções informais
do próprio mercado e mecanismos sociais de soft law,10 ainda
não é possível se imaginar operações econômicas de grandes
proporções sem possuírem, ao
menos potencialmente, a coercitividade estatal contra eventuais inadimplementos, má-fé
ou controvérsias interpretativas.11

Nesse sentido, devemos
lembrar também as atuações
estatais em defesa da concorrência, que limitam a liberdade
de mercado para assegurar a
A estruturação do direito do Estado. Porém, o mercado sua própria subsistência, ou que
contribuiu decisivamente para enquanto instituição, enquanto levam o Estado a também atuar
o desenvolvimento do capitalis- interação permanente do con- no mercado, já que o sucesso de
5 As possibilidades de promoção de infraestrutura pelos Estados não é consensual entre as diferentes teorias econômicas. Os economistas clássicos e neoclássicos propõem uma separação mais sensível entre o Estado e o mercado. Teorias econômicas clássicas mais ortodoxas, como a
de Adam Smith, em A Riqueza das Nações, sustentam que as funções básicas do Estado devem restringir-se à defesa, ao direito como regulador
de alguns fatos sociais, como a propriedade privada, a estrutura da competição e da cooperação e, por fim, a ordem. As teorias estruturalistas, as quais defendem uma atuação mais extensiva do Estado na economia, defendem que as funções do Estado extrapolam a capacidade de
determinação e garantia do sistema jurídico, devendo também criar as condições materiais de produção, mais comumente conhecida como a
infraestrutura, além de garantir a mediação entre salário e capital. A respeito ALT, James E.; CHRYSTAL, K. Alec. Political Economics. Berkeley:
University of California Library, 1983. p. 175-197. Na prática, sempre se proveu infraestrutura para os empresários, mesmo no liberalismo.
6 O mercado, a fim de sobreviver como instituição, não pode prescindir de proteção externa. Para tal função protetiva o direito tem sido tradicionalmente presente. “Sem esta garantia nãexterna, por conseguinte, o mercado não tem um elemento muito importante para a sua institucionalização.” FERRARESE, Maria Rosaria. Diritto e mercato: Il caso degli Stati Uniti. Torino: G. Giappichelli, 1992. p. 72.
7 SINGER, Joseph William. Democratic States: Property Law in a Free and Democratic Society. Harvard Public Law Working Paper, n. 08-42, 61
p., 2008: http://ssrn com/abstract=1278136. Acesso em: 10 dez. 2014, p. 50.
8 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 68-69.
9 POSNER, Richard. Economic Analysis of Law. Austin: Wolters Kluwer Law & Business, 2007. p. 258.
10 Assoft laws são “pautas meramente interpretativas que, apesar de possuírem estrutura jurídica, não tem conteúdo obrigatório.”, SCHWARZ,
Rodrigo Garcia. Judicialização depolíticas: uma introdução à temática do controle judicial sobre as respostas dos poderes públicos às demandas
sociais. In: Direito Administrativo Contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2010.p. 1-28,p.4. A chamada soft law é por vezes relacionada ao
Direito Administrativo Global e é uma nomenclatura bastante comum ao Direito Internacional. Sobre o direito administrativo global, remete-se
às liçõesde Sabino Cassese, que vai inserir a soft lawnasistemática das relações globais, contrapondo-a à hard law, juridicamente vinculante.
Para mais considerações acerca do tema, CASSESSE, Sabino. Global Administrative Law: AnIntroduction. Journal of International Lawand Politics,
v.37, nº 4,p.663-694,2005, Summer.
11 Não obstante algumas escolas econômicas defendam que o livre funcionamento do mercado leva naturalmente à satisfação do bem comum,
na prática, não se verificou, até os dias de hoje, modelo pleno de autorregulação autônoma do mercado. Segundo Marçal Justen Filho, “a
intervenção estatal é condição de possibilidade da existência do mercado”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 693. A respeito também FERRARESE, Maria Rosaria. Diritto e mercato: Il caso degli Stati Uniti. Torino:
G. Giappichelli, 1992. p. 72. GRAU, Eros Roberto. O Discurso Neoliberal e a Teoria da Regulação. In: CAMARGO, Ricardo A. L. (org.). Desenvolvimento Econômico e Intervenção do Estado na Ordem Constitucional. Estudos Jurídicos em homenagem ao Professor Washington Peluso Albino
de Souza. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995, e GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 4. ed. São Paulo:
Malheiros, 1998.
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agentes privados pode prejudicar a existência e o dinamismo
do próprio mercado, dificultando ou mesmo impedindo a
entrada de concorrentes. O Estado, portanto, paradoxalmente, para assegurar a existência
do mercado, tem que limitar a
liberdade dos seus agentes.12
Tudo se passa como se, no mundo econômico, o Estado tivesse que fomentar e garantir a
existência de batalhas entre os
agentes econômicos, mas sempre zelando para que nenhum
deles obtenha a vitória definitiva na guerra.

FERNANDO HERREN AGUILLAR
explica que as normas da concorrência, embora limitadoras
da liberdade, são necessárias à
manutenção do próprio sistema
de livre-mercado, estando inseridas entre as chamadas “normas de ajuste”. “Onde quer que
existam normas de controle da
concorrência, supõe-se alguma
espécie de disfunção do mercado livre”.13 Em outras palavras,
sem as normas estatais do di-

reito da concorrência, o próprio
livre-mercado fica comprometido, não pela ação do Estado,
mas dos próprios agentes econômicos.
Em terceiro e último lugar, entre as razões que levam
à incindibilidade entre Estado
e economia, há atividades que,
seja pela sua importância social
somada à impossibilidade de o
mercado supri-las adequadamente, seja por interesses estratégicos da sociedade ou por
necessidades estruturais internas do próprio Estado, se opta,
em maior ou menor escala, por
sua prestação estatal, decidindo-se politicamente em cada
conjuntura pela necessidade de
serem prestadas sem os riscos
inerentes ao mercado. Seria o
âmbito do que no direito brasileiro chamamos de serviços e
monopólios públicos.14

O verbo intervir pressupõe a ideia de se imiscuir em
terreno que não lhe é próprio,
quando acima pudemos concluir
que a existência do Estado pressupõe em si algum tratamento
por ele de matérias econômicas,
e que o mercado enquanto instituição só pode existir e proliferar em razão da existência do
Estado e do seu Direito. Sendo
assim, não se pode afirmar que
o direito é um terreno exógeno à
economia, nem vice-versa. Nesse sentido, FERNANDO FACURY
SCAFF:

“Qualquer expressão que denote ‘intervenção’ do Estado no
domínio econômico é, em si, temerária, pois induz a crer que o
Estado e a economia são coisas
distintas, e que ao agir no domínio econômico o Estado o faz
em um lugar que não lhe é próprio. Cremos que tal concepção
de separação entre o econômico
Fixada a relação indivore o político não tem como subciável entre Estado e economia,
sistir.”16
devemos tecer uma crítica à traSendo assim, mais corredicional expressão “intervenção
to seria falar de atuação do Esdo Estado na economia”.15

12 COELHO, Fábio Ulhoa. Reforma do Estado e Direito Concorrencial. In: Direito Administrativo Econômico. 1. ed. 3. tiragem. São Paulo: Ed.
Malheiros, 2002. p. 195-196.
13 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional. 1. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. p. 226-227.
A existência dos mercados competitivos é precipuamente assegurada por dois princípios centrais, o da livre-iniciativa e o da livre-concorrência.
A livre-iniciativa é fundamental para que os agentes econômicos possam desenvolver suas atividades no mercado, ao passo que a livre-concorrência deve ser assegurada pelo direito da concorrência, ou regulação da concorrência, para garantir a existência do mercado. O objetivo do
direito de concorrência, o qual limita a ação de determinados agentes, é impedir distorções econômicas que inviabilizam o próprio mercado,
distorções estas como o abuso do poder de mercado das grandes empresas e prática anticompetitivas. RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A
Regulação da Concorrência. In: GUERRA, Sérgio (org.). Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p.
158-159.
14 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 1 e segs.
15 “Intervenção indica (...) atuação estatal em área de titularidade do setor privado; atuação estatal, simplesmente, ação do Estado tanto na
área de titularidade própria quanto em área de titularidade do setor privado. Em outros termos, teremos que intervenção conota atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito; atuação estatal, ação do Estado no campo da atividade em sentido amplo”, cf. GRAU,
Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 90-91.
16 SCAFF, Fernando Facury. Ensaio sobre o Conteúdo Jurídico do Princípio da Lucratividade. Revista de Direito Administrativo, 224, p. 334,
2001. No mesmo sentido, criticando o termo “intervenção”, SOUSA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Ed. Saraiva,
1980. p. 398.
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tado17 em relação à economia (e
também o vice-versa, de atuação
da economia sobre o Estado),
do que se referir a “intervenção” ou a “interferência” do Estado na economia. Todos esses
subsistemas sociais (direito e
economia) são estruturalmente
acoplados e, consequentemente, inter-relacionados.18

As formas e intensidades dessa atuação do Estado em
relação à economia variam de
acordo com o contexto político-ideológico prevalente em cada
sociedade e momento, conforme positivado pelo legislador e
pelo Poder Executivo, obedecidos os limites mínimos e máximos de atuação estatal fixados
na ordem econômica constitucional, que, na maioria dos Estados contemporâneos, deixa uma
ampla margem de opção à política majoritária.

GUSTAVO ZAGREBELSKY expõe esse fenômeno explicando
que as “sociedades pluralistas
atuais, ou seja, as sociedades
marcadas pela presença de uma
variedade de grupos sociais
portadores de interesses, ideologias e projetos diferenciados,
mas na qual nenhum tem força
suficiente para reivindicar exclusividade ou preponderância,
nem, por consequência, para
fornecer a base material da soberania estatal no sentido do
passado, o que também quer
dizer, as sociedades dotadas, no
seu conjunto, de um certo grau
de relativismo, atribuem à Constituição a função de realizar as
condições que tornem possível a vida em comum, mas não
aquela de realizar diretamente
um projeto pré-determinado
de vida comum. Sobre a base
de uma constituição, plataforma de partida que oferece uma

garantia de legitimidade a todos
os grupos da sociedade podem
se engajar para competir para
moldar concretamente o Estado
em uma direção ou outra [maior
ou menor estatização, acresceríamos], dentro do quadro de
possibilidades ofertadas pelo
compromisso constitucional”.19

Apesar das imperfeições
inerentes a toda classificação,20
podemos dividir a atuação do
Estado em relação à economia
em atuação indireta, geralmente coincidente com a atuação regulatória, pela qual o Estado fixa externamente normas
para pautar o comportamento
dos agentes econômicos privados; e atuação direta, na qual,
por diversas razões (sociais,
estratégicas, desenvolvimentistas etc.),21 o Estado exerce – ele
próprio – determinada atividade econômica.

17 Esse será o termo preferencialmente adotado por nós. Todavia, sendo apenas questão de nomenclatura e já feito esse esclarecimento semântico, poderemos vez ou outra lançar mão também do tradicional termo “intervenção”.
18 Partindo da ideia trazida pela Teoria Sistêmica do Direito, GUNTHER TEUBNER ilustra que o Direito não pode ser apenas visto por sua
dimensão normativa, mas também por sua dimensão fática e social. O autor destaca que há uma dupla autopoiese, jurídica e social, devendo o
direito se valer dos fatos de modo a se modificar e se ajustar à sociedade. É partindo dessa ideia que podemos relacionar, ainda, o direito e a
economia. O meio econômico também deve ser essencial para a transformação do direito, permitindo que a sua regulação e a produção de normas jurídicas se adéquem às necessidades econômicas que surgirem, e vice-versa. Assim, também partindo das ideias de Teubner, vislumbra-se
uma interação circular entre o direito e a economia. TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Trad. José Engrácia Antunes. Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 139. Teubner, em Direito, Sistema e Policontextualidade, reitera que a autonomia dos sistemas
do direito e da economia não reflete a independência dos mesmos. A autonomia do sistema jurídico autopoiético consiste apenas na característica circular de produção do direito, e não no isolamento deste em relação aos outros sistemas, tal como a economia. TEUBNER, Günther.
Direito, Sistema e Policontextualidade.Piracicaba: UNIMEP, 2004. p. 137-141. A teoria dos sistemas distingue-se, assim, das teorias marxistas
sobre as relações entre o direito e economia por não determinar necessariamente o direito (superestrutura) em razão da economia (infraestrutura). A relação entre a economia e o direito, na teoria dos sistemas, deve ser entendida a partir da distinção dos conceitos de independências,
autonomia e autopoiesis. Em síntese, os sistemas jurídico e econômico são autônomos, mas não independentes.
19 ZAGREBELSKY, Gustavo. Le Droit en Douceur –Il Diritto Mite. Trad. Michel Leroy. Paris: Ed. Econômica, 2000. p. 11.
20 Sousa Franco e Guilherme Martins afirmam que a classificação entre atuação direta e indireta do Estado na economia “pode ser útil, no
domínio dos conceitos institucionais de política econômica; mas não tem interesse jurídico e, pela multiplicidade de critérios que se entrecruzam, torna-se confusa”, SOUSA FRANCO, António L.; MARTINS, Guilherme D’Oliveira. A Constituição Económica Portuguesa: ensaio interpretativo.
Coimbra: Almedina, 1993. p. 223.
21 A atuação direta do Estado na economia é justificada para o desenvolvimento de políticas sociais, de educação, de ciência e tecnologia, da
infraestrutura e concessão de crédito a setores produtivos, muitas vezes sendo a única forma, nos países de industrialização tardia, de viabilizar
o desenvolvimento. “Todos os países que conseguiram transpor a barreira do subdesenvolvimento e ingressaram no seleto clube dos países
desenvolvidos, não o fizeram sem políticas especificamente voltadas para esse fim, formuladas e executadas por governos comprometidos (...),
como chama a atenção um relatório internacional patrocinado pelo Banco Mundial e os governos da Austrália, Holanda, Suécia e Reino Unido.”
SILVA, Josué Gomes da. Para uma Estratégia de Desenvolvimento. In: SICSÚ, João; CASTELAR, Armando (orgs.) Sociedade e Economia: estratégiasde crescimento e desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2009. p.47.
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No primeiro caso o Estado atua sobre a economia:
ele não realiza operações econômicas, mas apenas tenta influenciar atividades econômicas exercidas por terceiros, seja
mediante a emissão de normas
jurídicas coercitivas (contratos de delegação de atividades
públicas ou poder de polícia),
seja por normas incentivadoras
(de fomento).22 Prevista no art.
174, CF, se dá quando o Estado
atua concretamente “no fomento, na regulamentação, no monitoramento, na mediação, na
fiscalização, no planejamento,
na ordenação da economia”.23

MARÇAL JUSTEN FILHO trata
da atuação indireta do Estado
associando-a, não apenas com a
produção de normas cogentes,
mas também a “manifestações
estatais de incentivo, orientação
e sugestão”.24

Já na segunda espécie de
atuação do Estado em relação à
economia (atuação direta), ele
atua na economia: ele próprio
realiza as atividades econômicas, vendendo, comprando,
prestando ou tomando serviços.

Ele é o próprio agente econômi- Entretanto, mesmo nessas hipóco,25 nos termos precipuamente teses, o meio adotado pelo Esdos arts. 173, 175 e 177, da nos- tado não é a emissão de regras
sa CF.
jurídicas ou de incentivos, mas a
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE realização de operações econôMELLO aborda a intervenção micas pelo próprio Estado. Nesestatal no domínio econômico, ses casos, ainda que com objetiexplicitando a possibilidade de vos regulatórios ou de fomento,
atuação empresária do Estado, o Estado é o próprio agente ecoquando este “se propõe a agir nômico.
como protagonista da exploração econômica”. A atuação do
Estado como empresário, porém, é, fora dos casos previstos
pela Constituição, subsidiária à
privada, tendo em vista o princípio da livre iniciativa, consagrado na Constituição Federal.26

Adotamos a nomenclatura de
“atuação do Estado na economia” e se cinge à sua atuação
direta, sem perdermos de vista que muitas vezes pode haver alguma fungibilidade entre
a atuação direta e a indireta,
como ocorre nas atuações diretas com finalidades indiretas de
influenciar os agentes privados,
em que o Estado se vale de técnicas de fomento ou de constrição não jurídicas stricto sensu,
mas econômicas.

A importância das atividades
empresariais do Estado sempre foi denotada pela doutrina
e pela jurisprudência do direito
administrativo econômico.27

Com variadas nuances a atuação direta do Estado na economia apresentou-se nos mais diversos Estados, desde os países
socialistas, em que tal presença
absorvia quase todas as atividades econômicas,28 até os Estados Unidos, que, ao contrário do
que poderia se pensar em razão
do seu tradicional liberalismo
econômico, possuiu desde o início do século XX uma forte atuação empresarial estatal, ainda
mais se considerarmos o setor
imobiliário do Governo Federal
e as empresas estaduais e dos
governos locais.29

22 MONCADA, Luis Solano Cabral de. Direito Económico. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p. 184.
23 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A Nova Regulação Estatal e as Agências Independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 74.
24 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 532 e
539.
25 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do Estado no domínio Econômico: o Direito Público Econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1998. p. 387.
26 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Estado e a ordem econômica. Revista de direito público. São Paulo, v. 62, p. 34-46, p. 37, abr./jun.
1982.
27 A título exemplificativo, SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Direito Administrativo Econômico. 1. ed. 3. tiragem. São Paulo: Ed. Malheiros, 2002.
28 O regime socialista é marcado pelo controle dos meios de produção pelo Estado. CRETELLA JÚNIOR, José. Empresa Pública. São Paulo: Ed.
da Universidade de São Paulo, 1973. p. 42.
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Na Europa, foram as mais
diversas razões que determinaram a atuação direta do Estado
na economia, desde estratégicas
e sociais a econômicas, como
evitar que monopólios naturais
ficassem em mãos privadas,
passando por salvamento de
empresas privadas em dificuldades, esforços de guerra, combate ao desemprego, interesses
fiscais (como nas estatais do tabaco e do jogo), desenvolvimento de regiões que não recebiam
os necessários investimentos
privados, até a expropriação
de empresas por pertencerem
a grupos ligados a ex-inimigo
bélico, geralmente de cidadãos
que colaboraram com a ocupação nazista.30

Na América Latina a
maior ou menor atuação do
Estado na economia variou de
acordo com as tendências ideológicas predominantes em cada
contexto e com as necessidades
desenvolvimentistas de cada
momento, inversamente proporcionais à disponibilidade de

capitais privados para supri-las, tendo sido também instrumentalizada para fomentar empresas privadas, por exemplo
através da venda deficitária/
subsidiada de insumos metalúrgicos para a indústria privada
de transformação.

-primas das colônias.

A importância da atividade empresarial do Estado na
história ocidental e brasileira
é marcante. Basta lembrarmos
que toda a expansão marítima
europeia dos séculos XV e XVI
foi feita por companhias mistas31 entre os Estados absolutistas e capitais privados, para
a compra e venda de matérias-

econômicas, como a produção
siderúrgica e a exploração de
ferrovias, o que, no Brasil, em
face do seu desenvolvimento
tardio, só veio a ocorrer no século XX, havendo até então apenas algumas poucas delegações
à iniciativa privada, como as ferrovias concedidas ao Barão de
Mauá.35

No Brasil, a primeira empresa fundada em nosso solo
foi uma “estatal”, o Engenho da
Vila de São Vicente, fundado
em 1533 por Martim Afonso
de Sousa e administrada pelo
Padre Gonçalo Monteiro.32 Os
Implantação de infraes- moldes do sistema colonialistruturas elétricas e de telecomu- ta brasileiro condicionariam o
nicações, salvamento de empre- desenvolvimento de suas ativisas privadas em dificuldades, dades econômicas até o século
necessidades sociais (como XIX.33
saneamento básico) e searas
A partir daí a atuação diestratégicas (como petróleo e reta do Estado aumentou proatividades nucleares) também gressivamente nos séculos que
fizeram eclodir um sem número seguiram.34 No Estado liberal, o
de empresas estatais, sendo o intuito foi criar infraestrutura
Brasil um importante exemplo e insumos necessários ao deilustrativo desse fenômeno.
sempenho de outras atividades

29 O movimento de regulação estatal (atuação indireta) do mercado norte-americano começou a ter maior expressão ao final do século XIX,
com a criação da Interstate Commerce Commission (ICC) em 1887. Porém, paralelamente à atuação regulatória do Estado americano, “tanto as
autoridades federais quanto as estaduais impulsionavam as iniciativas de rodovias com pedágios, das vias fluviais e da construção de canais,
assim como do estabelecimento do primeiro e segundo Banco dos Estados Unidos”. A atuação direta do Estado americano também pode ser
observada com a formação da Panama Canal Company (1903), a Alaska Railroad (1923) e a Tennessee Valley Authority (1935). Na década de
1970, houve ainda a estatização do serviço postal e de algumas rodovias. TONINELLI, Pier Angelo. The rise and fall of state-owned enterprise
in the Western World. New York: Cambridge University Press, 2000. p. 12.
30 VERNON, Raymond. Introduction. In: State-Owned Entreprise in the Western Economies. New York: Routledge, 1981. p. 8 e segs.
31 Sobre o tema e o papel das companhias na expansão marítima Europeia, ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Companhia das Índias
Ocidentais: uma sociedade anônima?. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 105, p. 4, jan./dez. 2010. A título ilustrativo, os comerciantes holandeses buscaram criar associações em companhias, as quais tinham o objetivo de controlar o comércio tanto com as
Américas quanto com a África Ocidental, que culminariam, mais tarde, na fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
32 REIS, Nestor Goulart. Os engenhos da baixada santista e os do litoral norte de São Paulo. Revista USP. São Paulo, n. 41, p. 62-73, mar./maio
1999.
33 FILHO, Alberto Venancio. A intervenção do Estado no domínio Econômico: o Direito Público Econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1998. p. 21.
34 HUGON, Paul. História das Doutrinas Econômicas. 14. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1995. p. 412. O autor destaca que o intervencionismo estatal
foi uma decorrência da necessidade de o Estado prover à sociedade a aquisição de rendimentos, paralelamente ao desenvolvimento da economia e à realização de obras públicas.
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De 1930 a 1970, o número de empresas estatais brasileiras aumentou de 17 para 131.36
Na década de 1930, observa-se
uma mudança no paradigma
agroexportador brasileiro, em
razão da crise econômica de
1929, tornando-se necessária a
implementação de padrão fundado na produção industrial
de bens de consumo não duráveis.37 Nesse momento, surgem
empresas estatais com o objetivo de dar prosseguimento ao
processo de acumulação do capital privado.38

Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a ACESITA, a
Companhia Hidrelétrica do São
Francisco.39 Ainda na década de
1950, a criação da Petrobras e o
investimento no setor energético são representativos do crescimento das estatais em setores
ditos estratégicos e nos quais os
recursos privados eram insuficientes. O aumento do número de empresas estatais se deu
principalmente para fornecer
bens e serviços necessários ao
projeto industrial da época.

Em todo o mundo, durante as duas grandes guerras, o Estado também se viu compelido
a entrar diretamente no esforço
de guerra, produzindo bens necessários às campanhas.41

No pós-guerra, em tendência já verificada desde o início do século XX, com o advento
do sufrágio universal,42 as atividades empresariais do Estado
se multiplicaram igualmente
por razões sociais, atendendo
parcelas da população que não
seriam adequadamente satisEm 1951 essa tendência feitas pelos serviços ofertados
O nacionalismo, asso- se cristalizou no Plano Nacio- em livre mercado.43 Estiveram
ciado aos impactos das guerras nal de Reaparelhamento Eco- igualmente presentes razões
para o abastecimento do mer- nômico (Plano Lafer), que tem ideológicas, pois parte do pencado interno e internacional, como seus objetivos principais samento de esquerda via a estacontribuiu para a expansão das o desenvolvimento da indústria tização de empresas como uma
empresas estatais, sobretudo de base e o desenvolvimento da etapa do seu desejado processo
em áreas de abastecimento bá- estrutura viária e de transpor- de socialização,44 se centrando
na prestação de serviços públisico, tais como a Companhia tes.40

35 CALDEIRA, Jorge. Mauá: O Empresário do Império. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1995.
36 RÜCKERT, Isabel Noêmia. Alguns aspectos das empresas estatais no Brasil. Ensaios FEE. Porto Alegre, v. 2, nº 1, p. 75-93, p. 85, 1981.
37 A Era Vargas foi inicialmente marcada pela conjuntura crítica resultante da crise de 1929, bem como pela queda de preços do café, o que
gerou a reação governamental para que a produção excedente do produto fosse diminuída, a fim de garantir o preço (JÚNIOR, Caio Prado.
História Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1980. p. 294). A consequente queda nas reservas estrangeiras e a redução da capacidade do país em importar mercadorias levaram à estimulação do desenvolvimento da indústria nacional, desde o primeiro período de Vargas
(AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito Supranacional. 1. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. p. 114).
38 ABRANCHES, Sérgio Henrique. A questão da empresa estatal: economia, política e interesse público. Revista de Administração de Empresas.
Rio de Janeiro, 19(4):95-105, p. 95-97, out./dez. 1979.
39 RÜCKERT, Isabel Noêmia. Alguns aspectos das empresas estatais no Brasil. Ensaios FEE. Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 75-93, p. 79, 1981.
40 HAFFNER, Jaqueline Angelica Hernandez. A CEPAL e a industrialização brasileira (1950-1961). 1. ed. Porto Alegre: Ed. EDIPUCRS, 2002. p.
54.
41 É no início do século XX que surgem as chamadas “economias de guerra”, mobilizando as atividades econômicas do Estado para uma finalidade bélica. FILHO, Alberto Venâncio. A intervenção do Estado no domínio Econômico: o Direito Público Econômico no Brasil. Rio de Janeiro:
Ed. Renovar, 1998. p. 10-11.
42 Em lições clássicas, MASSIMO SEVERO GIANNINI explica que “o Estado burguês, como ordenamento jurídico fundado sobre o princípio de
atribuições de direitos eleitorais a apenas uma classe, à burguesia, é em sua substância estrutural um Estado oligárquico, no sentido de que
atribui o poder a apenas uma classe política. (...). Ora, é indiscutível que a luta pelo sufrágio universal caracterizou em toda a parte o último
período dos estados burgueses, para terminar, indistintamente, com a introdução do sufrágio universal, e, da mesma forma, com o conseqüente
alargamento da base eleitoral – todos os cidadãos são eleitores –, e a conseqüente introdução do princípio pelo qual todas as classes sociais
tornaram-se classe política. Nasce o Estado pluriclasse, como tipo de Estado novo, integrado por quase todos os países importantes da terra”.
GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Pubblico dell’Economia. Milão: Ed. Il Mulino, 1995. p. 31-32.
43 Segundo Modesto Carvalhosa, neste período o Estado passa a se utilizar de técnicas de direito público e de direito privado para modificar
as relações de mercado – o estabelecimento de empresas públicas e sociedades de economia mista seria um exemplo dessa tendência. Carvalhosa, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973. p. 145.
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cos econômicos e em atividades consideradas estratégicas,
como energia elétrica, telecomunicações, aviação e indústria
de base.45

Mas no Brasil a grande
expansão das empresas estatais
ainda estava por vir. Ao final da
década de 1960 e ao longo da
década de 1970 houve, além de
um crescimento expressivo, a
sua diversificação por meio de
subsidiárias, surgindo holdings empresariais públicas setoriais, que aumentaram o leque
das atividades das estatais: no
setor de energia a Eletrobras, a
Telebras nas telecomunicações,
na siderurgia a SIDEBRAS, no
petróleo a Petrobras, e na mineração a Vale do Rio Doce.46 Mesmo estatais já existentes, mas
de maneira atomizada, foram
se transformando em holdings
públicos, controlando uma série
de outras empresas.

Apesar de ao longo das
épocas e dos países haver algumas razões comumente invocadas para justificar a atividade
empresarial do Estado, como
as estratégicas e as de falta de
interesse da iniciativa privada,
não existe um critério único
para identificá-las, tendo em
grande parte se dado por razões
políticas casuísticas e pragmáticas. “Muitos fatores explicam
a escolha de nacionalização de
empresas privadas ou o estabelecimento de empresas estatais ou empresas gerenciadas
pelos Estados”. Algumas vezes
“os motivos para essa escolha são múltiplos, e algumas
vezes esses motivos não são
claramente definidos ou são
até mesmo contraditórios”.47

políticas
ou
ideológicas,
razões de desenvolvimento
social (criação de empregos e
desenvolvimento da indústria)
e razões de ordem econômica
(correção
de
falhas
de
mercado).48

Contra a estatização comumente é invocada a ineficiência das empresas estatais
em relação às suas congêneres
privadas, ponto no qual devemos, todavia, evitar maniqueísmos.49 Apesar dos muitos casos de ineficiência estatal, há
exemplos de empresas estatais
com resultados positivos, como
também há empresas privadas
ineficientes.50 “De outro ângulo,

é de se reconhecer que o próprio conceito de eficiência pode
gerar controvérsias sobre o suNão obstante a indeterminação, cesso ou fiasco de uma atuação
TONINELLI indica três razões empresarial pública. Pode-se
que historicamente justificaram entender que, a despeito de
as empresas estatais: razões certos prejuízos, há resultados

44 A atuação direta do Estado na economia, por meio das empresas estatais, foi fundamental nas economias comunistas e para as democracias sociais do ocidente. “Os programas de estatização eram baseados na crença de que o aumento das propriedades públicas poderia abrir o
caminho para uma mudança fundamental na distribuição de poder na sociedade, gerando, assim, um novo equilíbrio socioeconômico baseado
na diminuição de poder do capital privado e o crescimento do poder do trabalho”. TONINELLI, Pier Angelo. The rise and fall of state-owned
enterprise in the Western World. New York: Cambridge University Press, 2000. p. 5-6.
45 Em muitos países ocidentais, a era das grandes estatizações aconteceu nas três décadas subsequentes à grande depressão; todavia, no
pós-Primeira Guerra Mundial, já se pode observar expressiva intervenção direta do Estado na economia tanto em atividades já existentes como
na criação de novas empresas. O maior investimento dos Estados ocorreu nas áreas de comunicação (correio, telégrafo, telefone), petróleo e
transporte aéreo. Para mais detalhes sobre essas empresas estatais cf. TONINELLI, Pier Angelo. The rise and fall of state-owned enterprise in
the Western World. New York: Cambridge University Press, 2000. p. 14-17.
46 BAER, Werner; KERSTENETZKY, Isaac; VILLELA, Annibal As modificações do papel do Estado na economia brasileira. Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro, IPEA, 3(4):883-972, p. 896-897, dez. 1976.
47 TONINELLI, Pier Angelo. The rise and fall of state-owned enterprise in the Western World.New York: Cambridge University Press, 2000. p.
5 − grifamos.
48 TONINELLI, Pier Angelo. The rise and fall of state-owned enterprise in the Western World.New York: Cambridge University Press, 2000. p.
5-7.
49 STIGLITZ, Joseph et al. The economic role of the state, (ed. Arnold Heertje), Oxford e Cambridge: Basil Blackwell, 1989, p. 20.
50 “No entanto, o fracasso de uma empresa privada conduzirá à falência, que, por sua vez, estancará o processo de perdas. A empresa detida
pelo Estado, no entanto, não se sujeita a essa barreira (cfr. art. 2º, I, da Lei 11.101/2005), correndo-se o risco de que as perdas sejam perduradas no tempo, com prejuízos para o erário e para o desenvolvimento de outras políticas públicas. (...) deve-se reconhecer, com Stiglitz, que
apesar de a ineficiência não ser uma realidade presente apenas no setor público, e deixando de lado as dificuldades sobre o próprio conceito
de sucesso, as perdas tendem a ser maiores no caso das empresas controladas pelo Poder Público diante dos limites a que as mesmas se sujeitam, e dos incentivos a que seus agentes se submetem. (...)Ainda que se reconheça que possa haver gestão estatal exitosa, ou que a empreitada tem sua razão de ser em função de outros interesses públicos –e.g., justamente, reverter um cenário de crise econômica – deve-se admitir
que as empresas detidas pelo Estado são permeadas de fortes incentivos a que se proliferem perdas” (CYRINO, André Rodrigues. Até onde vai
o empreendedorismo estatal? Uma análise econômica do art. 173 da Constituição. ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista. Belo Horizonte: Fórum, 2015. pp. 63/4).
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satisfatórios. Veja-se, e.g., o movimento de industrialização no
Brasil nos anos 1950, que, dificilmente, teria partido da iniciativa privada, e cujo sucesso deve
ser colocado muito além de uma
avaliação de eficiência econômica pontual da empresa detida
pelo ente público.51

existentes, focando-se então o
Estado na sua atuação indireta,
regulatória, sobre a economia,
sobretudo no que toca às atividades delegadas ou transferidas
à iniciativa privada.53

res públicos, e outros relativamente menos antigos, como os
instrumentos da atuação direta
do Estado na economia.

programas de desestatização,
nos quais foi alienada para a
iniciativa privada grande parte
das empresas estatais até então

plano a produção bibliográfica
sobre institutos mais clássicos
do Direito Administrativo, como
atos administrativos e servido-

expansão das atividades empresárias do Estado ele também
exercia numerosas e relevantes competências regulatórias,

Em relação às empresas estatais o grosso da proFoi o advento do chama- dução administrativista se deu
do “Estado Regulador”, em con- nas décadas de 1950 a 1970,55
traposição ao “Estado Empresá- momento, como vimos, de sua
A partir da década de rio” anterior, que fez com que a maior expansão, e apenas bem
1980 começou a haver um reflu- doutrina administrativista, da recentemente estão sendo retoxo daquela tendência estatiza- qual não constituímos exceção, madas reflexões relevantes sodora, devido a um crescente dé- se focasse, nos anos que segui- bre o tema.56
ficit público, à derrota do bloco ram, na análise dos institutos
Mas, na verdade, as visocialista na Guerra Fria, à libe- jurídicos típicos da regulação, sões do Estado apenas como
ralização de mercados e à globa- como as agências reguladoras, “Estado empresário” ou apenas
lização.52 Em todo o Ocidente e as concessões de serviços públi- como “Estado regulador” seno Leste Europeu foram criados cos etc.,54 ficando em segundo riam equivocadas: quando da

51 CYRINO, André Rodrigues. Até onde vai o empreendedorismo estatal? Uma análise econômica do art. 173 da Constituição. ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 62.
52 Fernando Aguillar dedica um capítulo de sua obra à relação entre direito econômico e globalização, ressaltando que “[a] globalização é um
dos frutos da liberalização dos mercados nacionais, de sua abertura ao comércio e aos investimentos internacionais por meio da flexibilização
de suas barreiras alfandegárias.” O autor ainda ressalta a liberalização é uma “exigência do capitalismo internacional contemporâneo” e que
essa nova conjuntura interfere, até mesmo, nos controles tradicionais exercidos pelo Estado sobre a sua economia. AGUILLAR, Fernando Herren.
Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito Supranacional. 1. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. p. 57-58.
53 VASCONCELOS, Jorge. O Estado Regulador. In: A Regulação em Portugal. Lisboa: Entidade Reguladora do Setor Elétrico, 2000. p. 176. O Programa Nacional de Desestatização foi promovido, por meio do Governo Federal, como instrumento de política pública pautado na Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990, a qual foi sucedida pela Lei nº 9.491, de 10 de setembro de 1997. Conforme Egon Bockmann Moreira, a legislação do
PND brasileiro abrange “tanto o tipo de empreendimentos que podem ser desestatizados como as respectivas formas operacionais e a competência da comissão diretora do programa, autorizando-a a definir administrativamente quais empresas estatais serão alienadas à iniciativa privada”. MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público. A inteligência da Parte Geral da Lei 8.987/1995. Curitiba: Edição do
autor, 2010. p. 19.
54 Verbi gratia, ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e Evolução do Direito Administrativo Econômico. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2004; SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002; JUSTEN FILHO,
Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Ed. Dialética, 2002.
55 V.g., PINTO, Bilac. O Declínio das Sociedades de Economia Mista e o Advento das Modernas Empresas Públicas. RDA, Rio de Janeiro, v. 32,
1954; PINTO, Bilac. Justificação ao Projeto 3.945-53, que transforma o Banco do Brasil em empresa pública. Revista Forense, nº 151, p. 550558, jan./fev. 1954; PINTO, Roger. A empresa pública autônoma de caráter econômico, industrial ou comercial em direito comparado. Revista de
Direito Público e Ciência Política, v. 2 (2), p. 240-262, jul./dez. 1959; LAMY FILHO, Alfredo. A Empresa pública e de Economia Mista. Revista de
Direito Público e Ciência Política, v. 7 (2), p. 5-72, maio/ago. 1964; VALADÃO, Haroldo. Atividades industriais e comerciais do Poder Público na
forma do Direito Privado. Revista dos Tribunais, 252, p. 51-62, out. 1956; CRETELLA JUNIOR, José. Empresa Pública. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1973; TACITO, Caio. Controle das Empresas do Estado (Públicas e Mistas). Revista de Direito Administrativo, 111, p. 1-9, jan./
mar. 1973; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
1973.
56 GUEDES, Filipe Machado. As empresas estatais e o direito societário. REDAC − Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. Rio de
Janeiro. l. 3, nov.-dez. 2013; FILHO, Marçal Justen. As empresas privadas com participação estatal minoritária. REDAC – Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. Revista dos Tribunais, v. 2, set./out. 2013; RODRIGUES, Itiberê de Oliveira Castellano; LOUREIRO,
Luiz Gustavo Kaercher. Prestação de serviços públicos de energia elétrica mediante associações interestatais aplicada às prorrogações de concessões de energia elétrica. RDA. Rio de Janeiro, 262, p. 263-296, jan./abr. 2013; SUNDFELD, Carlos Ari. Reforma do Estado e Empresas Estatais:
a Participação Privada nas Empresas Estatais. In: Direito Administrativo Econômico. 1. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2002. p. 264-285; PINTO
JUNIOR, Mario Engler. Empresa estatal. Função econômica e dilemas societários.São Paulo: Ed. Atlas, 2010.
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como, mesmo durante a desestatização e criação das agências
reguladoras, o Estado continuou
a ter grandes empresas estatais,
inclusive em setores bastante
importantes como correios, petróleo e energia elétrica.
Nesse ponto faz-se referência a DIOGO DE FIGUEIREDO
MOREIRA NETO, para quem a
atuação do Estado como agente econômico empresarial, no
pós-desestatização, continuou
existindo, dando-se por meio
de uma intervenção tendencialmente concorrencial no domínio econômico.57
Com a crise econômica de 2008, também chamada
de crise do subprime, em parte
causada por uma excessiva liberalização de mercados financei-

ros,58 houve um certo retorno do
pêndulo da atuação econômica
do Estado na economia,59 com
o investimento e o apoio estatal se tornando essenciais para
evitar uma catástrofe econômica ainda maior.60 A doutrina europeia destaca que “o consenso
(formado na década de 1980
quanto às políticas de privatização) não está mais claro, como
consequência da desilusão com
alguns dos resultados da privatização da infraestrutura e de
setores industriais relacionados
e, principalmente, das recentes
e fortes falhas do mercado seguidas por uma série de resgates estatais durante a recessão
de 2008-2010”.61

vêm sustentando estarmos,
apesar das variações de país a
país,62 em um momento de re-

torno do pêndulo da relação
Estado/Direto-Economia/Mercado, com o aumento da participação do Estado na economia
como agente do mercado, tudo,
no entanto, em uma nova conjuntura.

IAN BREMMER, por exemplo,
trazendo dados sobre a grande
presença do Estado na economia nas últimas décadas, presença esta que teria sido apenas
mitigada durante os processos
de privatização das décadas de
1980/1990,63 se refere ao atual
momento como de advento de
um “Capitalismo de Estado”,64
Alguns pensadores, so- enumerando as seguintes fabretudo após a crise de 2008, ses até o momento de aparente

57 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 527.
58 Como já de conhecimento geral, gargalos no setor dos créditos de risco de hipoteca (subprime mortgage) e a falência do tradicional Banco
Lehman Brothers levaram o pânico ao sistema financeiro mundial com quebras ou possíveis quebras de uma série de outras instituições ao
longo do globo, reação em cadeia essa que só não foi bem maior em virtude da atuação do Estado.Os EUA editaram o “Emergency Economic
Stabilization Actof 2008” (EESA), autorizando que o Governo gastasse até 700 bilhões de dólares com esse objetivo, passando com isso a ser
sócio relevante ou até mesmo controlador de diversas empresas, tais como a General Motors (GM) e o Citigroup. O Reino Unido implantou
o Strategic Investment Fund com similares objetivos. KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. When the Government is the Controlling Shareholder.
Texas Law Review, v. 89:1293, p. 1308-1309, 2011. Para maior aprofundamento, GLINAVOS, Ioannis. Regulation and the Role of Law in Economic Crisis. (June 25, 2009). European Business Law Review, v. 21, nº 4, 2010); e STIGLITZ, Joseph. Freefall: America, Free Markets and the
Sinking of the World Economy. New York: W.W. Norton & Company, January, 2010.
59 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O caráter cíclico da intervenção estatal. Revista de Economia Política, v. 9, nº 3, jul./set. 1989. No Direito Público Econômico, de maneira mais restrita, Caio Tácito também identifica o mesmo movimento periódico de alternância, uma “dança do pêndulo
entre extremos em busca do equilíbrio estável da perfeição”. TÁCITO, Caio. O retorno do pêndulo: serviço público e empresa privada. O exemplo
brasileiro. Revista Forense, ano 92, 334, p. 18, abr./jun.1996 .
60 Governo britânico nacionaliza parcialmente os bancos para conter crise”. Notícia disponível em: http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/10/08/ult1767u130540.jhtm. Acesso em 25.11.2008. No Brasil, a Medida Provisória n. 443, de 21 de outubro de 2008, previu instrumento semelhante: “Art. 2º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, poderão
adquirir participação em instituições financeiras, públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário, previdenciário, de capitalização e demais ramos descritos nos arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, além dos ramos de atividades
complementares às do setor financeiro, com ou sem o controle do capital social, observado o disposto no art. 10, inciso X, daquela Lei. (grifos
nossos). § 1º Para a aquisição prevista no caput, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal poderão contratar empresas avaliadoras
especializadas, mediante procedimento de consulta simplificada de preços, na forma do regulamento, observada sempre a compatibilidade de
preços com o mercado. (...) Art. 3º A realização dos negócios jurídicos mencionados nos arts. 1º e 2º poderá ocorrer por meio de incorporação societária, incorporação de ações, aquisição e alienação de controle acionário, bem como qualquer outra forma de aquisição de ações ou
participações societárias previstas em lei”.
61 AMATORI, Franco, MILLWARD, Robert e TONINELLI, Pier Angelo. Reappraising State-owned Enterprise. New York – London: Routledge,
2011, p. 03.
62 BLACK, Julia. Learning from Regulatory Disasters (November 6, 2014). LSE − Legal Studies Working Paper N. 24/2014. p. 8.
63 No Brasil, por exemplo, o Estado detém 40% do mercado bancário, da produção de petróleo e de 70% da geração de energia. LEITÃO,
Mirian; ZANELLI, Leonardo. Capitalismo estatal. O Globo (2009) – Link: http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2009/05/03/capitalismo-estatal-182005.asp, último acesso: 09/01/2015.
64 BREMMER, Ian. State Capitalism Comes of Age. The End of the Free Market?. Foreign Affairs, v. 88, nº 3, maio/jun. 2009.
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ápice: 1ª) o poder econômico e
geopolítico adquirido pelos Estados produtores de hidrocarbonetos, a partir da crise do petróleo de 1973;65 2ª) a ascensão
de governos com uma visão
estadocêntrica da sociedade;
3ª) a adoção do capitalismo
pelos países do leste europeu,
que mantiveram grande poder
direto (através de estatais) ou
indireto (através de mecanismos
societários ou de subsídios)
sobre a economia, mas agora
com forte influência sobre o
capitalismo globalizado, o qual
passaram a integrar; 4ª) com a
crise de 2008/2009, o aumento
da regulação e fomento estatais,
com apoio aos chamados
“campeões nacionais” (grandes
empresas nacionais, geralmente
exportadoras),66 e até mesmo

e a General Motors nos EUA67).

Grande parte desse
apoio tem se dado através da
participação acionária do Estado em empresas privadas, mas
ficando com parte minoritária
do capital, às vezes acompanhada de golden shares (e.g., o apoio
dado pelo Governo francês à indústria de automóveis, mas obtendo em troca inclusive golden
share para evitar que ela transfira suas fábricas para outros
países).68

Segundo DANI RODRIK
os governos, as empresas estatais e a atuação direta do Estado
na economia têm papel importante a desempenhar, estimulando o desenvolvimento econômico e possibilitando que os
mercados funcionem bem.69 As
visões econômicas, a respeito
a estatização de companhias
da atuação do Estado na econoatravés da assunção pelo Estado
mia, são muito polarizadas.
do controle de empresas que
O termo adotado por IAN
estavam em vias de quebrar (ex.,
algumas instituições financeiras BREMMER como visto acima e

em voga em vários círculos,70
“capitalismo de Estado”71, é um
pouco exagerado, pelo menos
nos países ocidentais, que apenas aumentaram a sua atuação
na economia. O que vemos é
mais um momento do eterno
movimento pendular do Estado em relação à economia, lembrando que, tanto em momentos liberalizantes como opostos,
o pêndulo volta para o lado
anterior, mas em uma posição
diferente. O processo de expansão e contração da atuação
estatal na economia acontece
de maneira pendular ou cíclica,
e a cada novo ciclo, a forma de
atuação do Estado se modifica.
Isso acontece porque o
crescimento econômico não é
necessariamente equilibrado e
o aumento da presença do Estado pode gerar disfuncionalidades e retração do desenvolvimento econômico. No momento
em que o excesso de intervenção

65 As empresas estatais controlam mais de três quartos das reservas de petróleo conhecidas no planeta. New masters of the universe. Revista
“The Economist”. Publicado na edição de 21-27 de jan. 2012, Special Report, p. 6.
66 RIGOLON, Francisco José Zagari. A retomada do crescimento e o papel do BNDES. BNDES, maio 1996; GONÇALVES, Mariana Jesus Lourenço.
Os efeitos do financiamento do BNDES sobre o lucro e o crescimento das empresas. Dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas para a obtenção do grau de Mestre. Rio de Janeiro, 2013.
67 Sobre as empresas controladas pelo Estado nos EUA após a crise de 2008, ver KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. When the Government is
the Controlling Shareholder. Texas Law Review, v. 89:1293.
68 Sob a mesma perspectiva, em obra cuja parte final do seu título é por si só eloquente, PISANESCHI, Andrea, Dallo Stato Imprenditore allo
Stato Regolatore e Ritorno?, Ed. Giappichelli, Torino, 2009. O autor, às páginas 161 e seguintes faz interessante observação como o aumento da
atuação do Estado na economia para ajudar empresas em crise deve ser mais parcimoniosa para empresas que não sejam de caráter financeiro, já que em relação a elas acabam inevitavelmente havendo critérios discriminatórios em relação a outras empresas também em dificuldade.
Já em relação à ajuda do Estado a instituições financeiras o autor é mais complacente, pois o Estado tem o papel de garantidor de “última
instância” da moeda.
69 RODRIK, Dani. One Economics Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth.New Jersey: Princeton University Press, 2007.
p. 99-101.
70 SZAMOSSZEGI, Andrew; KYLE, Cole. An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China. Washington DC: US-China Economic and Security Review Comission.
71 Lazzarinni indica que o termo capitalismo de Estado é relacionado às novas formas de governança, em que o Estado atua conjuntamente
com os investidores privados. Ele define mais precisamente o conceito como “ampla influência do governo na economia, seja por possuir participação majoritária ou minoritária em empresas, seja por fornecer crédito subvencionado ou outros privilégios para empresas privadas”. Ainda,
segundo o autor, nessa nova forma de capitalismo de Estado os governos não mais gerenciam ou possuem as empresas como extensão da
burocracia pública. MUSACCHIO, Aldo; LAZZARINNI, Sergio G. Reinventing State Capitalism: Leviathan in Business Brazil and Beyond. Massachusetts: Harvard University Press, 2014. p. 2.
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estatal começa a gerar consequências demasiadamente nocivas ao crescimento econômico,
há uma tendência de reversão
do pêndulo, ou seja, de contração da atuação direta do Estado
na economia.72

BRESSER PEREIRA sintetiza:
“(...) a intervenção estatal expande-se e contrai-se ciclicamente, e que a cada novo ciclo o modo de intervenção
muda”.73

Por exemplo, o momento liberalizante da desestatização da década de 1980/1990
foi completamente distinto do
liberalismo do século XVIII, no
qual sequer havia necessidades
sociais a serem supridas, considerando não haver nesta época
sufrágio universal. Igualmente,
a atuação direta do Estado na
economia hoje também se dá
de forma bem distinta da que
era verificada no Estado intervencionista do pós-guerra
(welfare state). A atuação direta do Estado na economia

contemporânea ocorre em
um contexto globalizado e
com exigências de eficiência
anteriormente inexistentes
ou não tão intensas.
EGON BOCKMANN MOREIRA
pronuncia que a ideia de um
único pêndulo e seu movimento
oscilatório deve ser superada.
A realidade do Direito Público
Econômico, na verdade, comportaria uma multiplicidade de
pêndulos simultâneos, a depender do setor da economia que
se toma como referencial, que
“tendem a nunca parar”.74

Se sempre existiu atuação direta empresarial do Estado na economia, essa atuação
hoje se dá, como é da substância
da história, em um novo contexto, que exige novas estratégias
e novos instrumentos de ação
empresarial estatal. Não é concebível hoje, por exemplo, uma
grande estatal sem perspectiva
de atuação internacional e de
parcerias com agentes particulares, valendo-se de mecanis-

mos privados para aumentar a
sua eficiência, como a abertura
do seu capital em níveis que lhe
demandam requisitos de governança mais rígidos.75

Independentemente do
movimento pendular pós-crise
de 2008, o próprio processo de
desestatização foi acompanhado de choques de gestão no aparelho estatal, inclusive nas estatais; o próprio rumo da história
faria com que as empresas do
Estado evoluíssem no sentido
de uma maior eficiência e lógica
de mercado desde a década de
1990.
Hoje, aliás, já estamos
em pleno momento de um novo
movimento do pêndulo da relação do Estado com a economia,
com déficits fiscais que estão levando o Estado a alienar participações em empresas ou a, pelo
menos, não adquiri-las mais. A
tudo isso se acresce o desgaste
ou derrota eleitoral de governos
latino-americanos de viés mais
intervencionista, bem como o

72 No período de expansão, há um crescente papel do Estado na coordenação da atuação dos agentes econômicos, nas decisões alocativas de
recursos e na distribuição de renda. Contudo, depois de um tempo, a economia começa a ficar disfuncional. A atuação do Poder Público passa
a ser um entrave ao invés de um estímulo e se verificam sucessivos e significativos déficits públicos. Nesse momento, é hora de o Estado contrair-se, buscando a desregulação e a privatização, tendo por fim a obtenção de um equilíbrio na relação entre mercado e intervenção estatal.
Tal equilíbrio “irá necessariamente variar no curso da história e de acordo com o caráter cíclico e em permanente transformação da intervenção do Estado na economia” PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O caráter cíclico da intervenção estatal. Revista de Economia Política, v. 9, nº 3, jul./
set. 1989.
73 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O caráter cíclico da intervenção estatal. Revista de Economia Política, v. 9, nº 3, p. 7, jul./set. 1989 − grifamos.
74 MOREIRA, Egon Bockmann. Passado, presente e futuro da regulação econômica no Brasil. Revista de Direito Público da Economia. Belo
Horizonte: Ed. Fórum, ano 11, nº 44, p. 110, out./dez. 2013.
75 A articulação do capital privado nas empresas estatais varia segundo o modelo de participação do governo. Novas formas de interação
de capital privado e público são implementadas para o aumento da eficiência das empresas. Nos exemplos de participação estatal majoritária,
como o caso do Agricultural Bank of China, o Estado é ainda o maior acionista, mas a empresa é regida por regras que viabilizam a participação de investidores privados. O governo também pode lançar as empresas estatais na bolsa de valores de modo a continuar com o controle e atrair investidores privados minoritários. Nos modelos de participação minoritária do Estado, há maior renúncia do controle estatal em
suas empresas, embora haja ampla previsão de empréstimos realizados por bancos de desenvolvimento ou instituições financeiras públicas às
empresas privadas. A respeito, MUSACCHIO, Aldo; LAZZARINNI, Sergio G. Reinventing State Capitalism: Leviathan in Business Brazil and Beyond.
Massachusetts: Harvard University Press, 2014. p. 2, 8,9.
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esgotamento das medidas intervencionistas tomadas em países
do capitalismo mais avançado
durante a crise de 2008, mas
que agora já cumpriram sua
função, tendo o Estado retornado para o mercado uma série de
participações então adquiridas.

economia, o fato é que a globalização e as dela derivadas desestatização e liberalização dos
mercados colocaram as estatais
em um novo contexto extremamente modificado, passando a
conviver em um mercado com
concorrentes, inclusive internaAté pela hiperaceleração cionais, concorrentes estes que
do tempo inerente à pós-mo- muitas vezes também se tornam
dernidade, também chamada de parceiros para facilitar a sua excompressão espaço-temporal, é pansão e mitigar a assunção de
possível que o movimento pen- riscos.
dular da relação do Estado com Essas circunstâncias, indepena economia, que antes variava dentemente de movimentos
por um espaço de duas ou mais pendulares episódicos, prevaledécadas, esteja variando por cerão pelo menos no médio pralapsos temporais mais curtos, zo, uma vez que pelo menos por
ou que, talvez, esteja havendo enquanto não há no horizonte
até mesmo a fusão desses dife- histórico sinal de um possível
rentes movimentos, que deixa- retrocesso substancial na globariam de ser sucessivos, ainda lização dos mercados.
que por espaços de tempo meTodos esses fatores, asnores, para passarem a ser pa- sociados ao mencionado relaradoxalmente concomitantes.76 tivo vácuo bibliográfico das úlDe toda sorte, independentemente de em determinado
momento termos mais ou menos atuação direta do Estado na

necessidade de a atuação direta
do Estado na economia e das estatais ser objeto de novas abordagens, devendo todas as regras
a elas pertinentes, das mais vetustas às do Estatuto, ser interpretadas e aplicadas evolutivamente.77

A realidade econômica
e a prática institucional brasileira fizeram com que novas
estratégias de atuação das empresas estatais se impusessem
empiricamente, sem maiores
reflexões doutrinárias prévias.
Nesse contexto, enquanto se
pode simplesmente considerá-las, pelos padrões tradicionais
do direito administrativo, ilegítimas, poder-se-ia também admiti-las acriticamente por um
imperativo prático. Em ambas
as alternativas algumas dessas
novas estratégias ficariam em
estado de semianomia, em um
limbo jurídico78

timas décadas, agravado pela
O Estatuto das Estatais
recente edição do Estatuto das
Estatais – Lei nº 13.303 de 30 de de 2016, tratando exaustivajunho de 2016 –, demonstram a mente de temas fulcrais – como

76 Não é o caso de nessa oportunidade nos aprofundar nas discussões sobre a pós-modernidade. Mas para os autores que a defendem está
havendo uma fusão entre passado, presente e futuro, que se unem e formam um presente contínuo, com o futuro nele permanentemente se introduzindo. Hoje todo o sistema econômico acaba “introduzindo o tempo futuro no tempo presente de maneiras estarrecedoras”. HARVEY, David.
Condição pós-moderna. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 154.
77 A interpretação evolutiva consiste na atribuição de novos conteúdos à norma legal, sem que o seu texto seja modificado. A necessidade de
atribuição de novos sentidos às normas deriva da transformação dos fatos sociais, insuscetíveis de previsão pelo Poder Legislativo (BARROSO,
Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2009. p. 282-283). Na doutrina nacional, o tema de interpretação evolutiva é mesmo abordado principalmente no âmbito do direito
constitucional, em razão do caráter rígido da Constituição Federal. Na hermenêutica constitucional, o método de interpretação evolutiva pode
possibilitar a mutação constitucional, que “consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem a observância
do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo
sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de umamudançana realidade fática ou de uma nova percepção do Direito”.
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. Saraiva, 2013, p. 148-149. A respeito do tema, ver
também MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. Para mais detalhes sobre interpretação evolutiva e mutação constitucional, o clássico JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la
Constitución.Tradução espanhola de Christian Förster, Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. p. 15-35.
78 Não desconhecemos, naturalmente, o papel que os princípios podem e devem ter em temas novos para lhes dar alguma disciplina, mas,
sobretudo em temas tão concretos, como a participação minoritária de estatais, o exercício das suas atividades fora do território do ente
federativo que as instituiu etc. há de se ter bastante cautela. Sobre problemas relacionados ao uso frequente e desparametrizado de princípios,
sobretudo no âmbito do direito administrativo, SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça. In: Direito Administrativo para Céticos. 2. ed. São
Paulo: Direito GV/ Malheiros, 2012., p. 205-229.
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o próprio conceito delas, sua governança corporativa, requisitos da inserção de preocupações de interesse público em suas atividades, suas licitações e contratos –, demanda um esforço de atualização
considerável. E isso não se deve tanto ao fato de ser um novo diploma legislativo, com quase cem artigos, ou de a legislação anterior datar de décadas atrás. Esses são fatores relevantes, mas o mais forte
deles é o Estatuto das Estatais conter normas materialmente mais modernas, algumas delas exigindo
mesmo uma mudança cultural em relação às estatais.79

79 A atividade de delimitação do sentido de dispositivos legais e construção de conceitos e teorias voltados à orientação dessa tarefa é crucial
para a adequada disciplina dos fenômenos jurídicos, cf. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad. Zilda Hutchinson S. Silva. 2. ed.
São Paulo: Landy, 2005. p. 249. A atividade hermenêutica desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento do direito ao longo do
tempo, mesmo sem a alteração de regras legais ou constitucionais, já que almeja adequar o sentido da legislação à realidade na qual deve ser
aplicada, especialmente se se considera que “[t]oda a interpretação da lei está, até certo ponto, condicionada pela época.” LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 443.
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1. A RDC nº 44/2009 revogou a RDC nº 328/1999.
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Acre, que disciplina e autoriza
o comércio varejista de artigos
de conveniência em farmácias
e d rog a r ia s (como pi l ha s,
chocolates, picolés e energéticos).
Em seu voto, o relator, Ministro
Marco Aurélio, reconheceu, dentre
outros argumentos, que a restrição
da venda desses produtos em
farmácias e drogarias, além de não
beneficiar a saúde, geraria efeitos
gravosos, especialmente quanto
à disponibilidade de empregos
e à comodidade oferecida à
população.

O julgado é relevante sob
diferentes aspectos. Um deles
relaciona-se ao fato de que a
referida lei estabeleceu regulação
parcialmente contrária àquela
fixada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Com efeito, as
normas da ANVISA (Resolução da
Diretoria Colegiada nº 44/20091 e
Instrução Normativa nº 09/2009)
vedam que farmácias e drogarias
exponham à venda produtos que
não medicamentos, produtos
farmacêuticos e correlatos. Essa
vedação abrange, por exemplo,
as pilhas, chocolates, picolés e
energéticos.
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É ver dade que o S T F não
decla r ou ex pr essa ment e a
inconstitucionalidade das normas
da ANVISA. De toda forma, o
entendimento adot ado pela
Corte aponta para a ilegitimidade
dessas restrições. Além disso, o
Ministro Marco Aurélio destacou
em seu voto que as normas da
ANVISA constituiriam inovação
infralegal incapaz de “ser oposta
ao exercício legislativo dos estados,
sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.

autorizações, a prestar contas e a
atender a tantas outras exigências
veiculadas por leis, mas também
— e sobretudo — por atos de
agências reguladoras.

O que se verifica é que, nas
sociedades dinâmicas do século
XXI, editam-se normas em um
ritmo bastante acelerado. E se
cumprem essas normas de forma
quase automática. Mas pouco
tempo se dedica a reflexões que
vêm — ou deveriam vir — antes:
o que justifica o Estado regulador?
Trata-se de importante julgado Por que e quando devemos cumprir
que traz à tona o tema do controle essas determinações? Quando elas
dos atos regulatórios no Brasil. são legítimas?3
O assunto, na verdade, não é
novo. Já existe farta produção Uma resposta fácil indicaria que
doutrinária em torno do Estado o Estado foi criado para atender
regulador. Livros que esmiúçam ao interesse público e que por
as características desse modelo isso suas determinações devem
peculiar de atuação estatal, ser observadas, em nome do bem
pautado menos na assunção comum. Felizmente, essa não é
d i r e t a d a e x p l o r a ç ã o d e mais uma “explicação” aceitável
atividades econômicas e mais nas sociedades democratizadas
na conformação das liberdades do século XXI. Deve-se buscar um
privadas pela via normativa.2 Já parâmetro de racionalidade que
no plano da vida, a regulação se justifique a regulação econômicofaz sentir a cada dia e com cada social e a sua observância. E
vez maior intensidade. Indivíduos que permita (ou facilite) o seu
e empresas veem-se obrigados a controle.
adequar suas condutas, a requerer

Realmente, há exigências tanto
procedimentais como substantivas
que devem orientar a regulação.
Elas compõem um modelo ideal
voltado a guiar o exercício da
atividade regulatória estatal.
Mas como identificá-las, sem que
essa definição incorra no vício
da arbitrariedade? Isto é, como
traçar parâmetros normativos
para balizar a regulação que se
sejam aceitos como racionais e
razoáveis?

O objeto deste artigo gira em torno
dessas questões. Pretende-se
discorrer sobre essas exigências,
não com a intenção de exauri-las,
mas para demonstrar que boa
parte delas pode — e deve — ser
extraída da cláusula do Estado
Democrático de Direito. Ou seja,
do Estado que surge da conjugação
entre direitos fundamentais e
democracia, “(...) estruturado como
conjunto de instituições jurídicopolíticas erigidas sob o fundamento
e para a finalidade de proteger e
promover a dignidade da pessoa
humana”.4
Para tanto, a exposição será
dividida em quatro tópicos, além
desta introdução e de uma síntese

2. De acordo com Alexandre Santos de Aragão, a regulação econômico-social abrange o “(...) conjunto de medidas legislativas, administrativas e
convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla, ou
influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da Constituição e orientando-os em direções
socialmente desejáveis”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p. 37.

3. José Vicente de Mendonça propõe uma reflexão sobre a temática da reserva de legalidade e o poder normativo das agências reguladoras. Em breve
artigo, o autor discute quais deveriam ser os critérios para definir os entes responsáveis pela elaboração das normas, ou seja, em que medida a produção
normativa está atrelada a um critério político — cabendo ao Congresso Nacional legislar sobre a matéria —, e em que medida caberá uma avaliação
marcada pela técnica, com a necessidade de que sejam produzidas normas pelas agências reguladoras. MENDONÇA, José Vicente de. Reserva de legalidade
e poder normativo das agências reguladoras. Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reserva-de-legalidade-e-podernormativo-das-agencias-reguladoras-26012018>. Acesso em: 14 jul. 2018.

4. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014, p. 50-51. V., também, SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público, 4ª ed., 10ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 53-53.
Para o autor, são os seguintes os elementos que caracterizam o Estado Democrático de Direito: “a) criado e regulado por uma Constituição; b) os agentes
públicos fundamentais são eleitos e renovados periodicamente pelo povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres; c) o poder político é exercido, em
parte diretamente pelo povo, em parte por órgãos estatais independentes e harmônicos, que controlam uns aos outros; d) a lei produzida pelo Legislativo é
necessariamente observada pelos demais Poderes; e) os cidadãos, sendo titulares de direitos, inclusive políticos, podem opô-los ao próprio Estado”.
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conclusiva. O tópico 2 busca
discorrer sobre a ideia de razão
pública. Trata-se de importante
parâmetro de justificação para
os atos do Poder Público, inclusive
na seara regulatória. Isso quer
dizer que a regulação não pode
se apoiar em doutrinas morais
abrangentes, mas em elementos
da esfera do político, capazes de
serem endossados por todos.
Os parâmetros aplicáveis à
reg ulação, assim, devem-se
pautar-se em argumentos de razão
pública. Daí porque, partindo dessa
premissa, propõe-se, nos tópicos 3
e 4, a definição de alguns desses
elementos a partir da cláusula do
Estado Democrático de Direito.
Com efeito, tanto do Estado de
Direito, em suas acepções formal
e material, como da democracia,
extraem-se direcionamentos
normativos que, aplicados à
atividade regulatória, funcionam
como verdadeiras condicionantes
de sua racionalidade.

No t ópico 5, ent ão, ser ão
apresent ados alg uns casos
concretos voltados a ilustrar
sit uações de quebra da
racionalidade regulatória. É dizer:
de hipóteses em que a regulação
apresenta-se falha, justamente
por não observar as exigências

5.

normativas extraídas da cláusula
do Estado Democrático de Direito.
Em seguida, o tópico 6 apresenta
uma breve conclusão em torno das
ideias desenvolvidas. É o que se
passa a fazer.
2. A centralidade do conceito de
razão pública nas democracias
constitucionais — inclusive para
a regulação econômico-social.

Na pós-moder nidade, a s
contribuições do pensamento
liberal-igualitário de John Rawls
são um divisor de águas. Devese a ele a formulação do conceito
de razão pública, desenvolvido
em dois textos fundamentais:
A idéia de razão pública, que
constitui a sexta conferência de
O liberalismo político,5 e A idéia de
razão pública revista, publicado
em O direito dos povos.6 Os textos
foram originalmente publicados
em 1993 e 1997.
Em O liberalismo político, o filósofo
procurou enfrentar as seguintes
questões: como é possível
manter uma sociedade estável e
justa, na qual cidadãos livres e
iguais estejam profundamente
divididos por doutrinas religiosas,
filosóficas e morais conflitantes e
até incompatíveis? Como doutrinas
abrangentes profundamente
opost as podem conv iver e

endossar a concepção política de
um regime constitucional?7

A ideia de razão pública sobreveio,
então, como um dos pilares da
resposta a essas perguntas.
Segundo Rawls, ela “(...) é um
complemento apropriado de
uma democracia constitucional,
cuja cultura está fadada a se
caracterizar por uma pluralidade
d e d o ut r in a s ab r an g e nt e s
razoáveis”. 8 A razão pública
constitui a “(...) característica de
um povo democrático: é a razão
de seus cidadãos, daqueles que
compartilham o status de cidadania
igual”.9 Ou seja, ela representa um
padrão de racionalidade próprio
das democracias constitucionais
(compreendidas também como
democracias deliberativas), o
qual viabiliza a cooperação e o
consenso em relação a questões
políticas fundamentais.
Realmente, uma concepção política
de justiça — que deve ser estável
e proporcionar unidade social
— deve ser capaz de conquistar,
de uma maneira adequada, o
apoio de doutrinas abrangentes e
razoáveis, não através do uso da
força, mas dirigindo-se à razão de
cada cidadão. Daí a importância
da razão pública. É dizer: de
uma base de justificação pública

RAWLS, John. A ideia de razão pública. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo, São Paulo: Ática, 2000, p. 261-306.

6. RAWLS, John. A ideia de razão pública revista. O direito dos povos, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 171-235. Neste texto, Rawls apresenta, como
inovador, o critério de reciprocidade, e assim o explica: “(...) nosso exercício do poder político é adequado apenas quando acreditamos sinceramente que
as razões que ofereceríamos para as nossas ações políticas — se devêssemos formulá-las como funcionários do governo — são suficientes, e pensamos
razoavelmente que outros cidadãos também poderiam aceitar razoavelmente essas razões” (RAWLS, John. A ideia de razão pública revista. O direito dos
povos, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 181).
7. RAWLS, John. O liberalismo político, trad. Dinah de Abreu Azevedo, São Paulo: Ática, 2000, p. 179.
8.

Ibidem, p. 304.

9. Ibidem, p. 261-262. Em “A ideia de razão pública revista”, Rawls ratifica que: “A idéia de razão púlica (...) faz parte de uma concepção de sociedade
democrática constitucional bem ordenada. (...) Os cidadãos percebem que não podem chegar a um acordo ou mesmo aproximar-se da compreensão mútua
com base nas suas doutrinas abrangentes irreconciliáveis. Em vista disso, precisam considerar que tipos de razões podem oferecer razoavelmente um ao outro
quando estão em jogo perguntas políticas fundamentais. Proponho que, na razão pública, as doutrinas abrangentes de verdade ou direito sejam substituídas
por uma idéia de politicamente razoável dirigido ao cidadãos como cidadãos” (Id. O direito dos povos, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 174).
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permite a cooperação social.12 A ela
se contrapõem as diversas razões
não-públicas, que fazem parte
da chamada “cultura de fundo” e
são informadas pelas doutrinas
morais, religiosas e filosóficas
abrangentes.13 Seu conteúdo,
Enquanto razoáveis e racionais, assim, é preenchido por uma
e sabendo-se que endossam uma concepção política de justiça,14 e
grande diversidade de doutrinas não por concepções de bem, nem
religiosas e filosóficas razoáveis, de verdades universais. Com isso,
os cidadãos devem estar dispostos Rawls quer dizer três coisas:
a explicar a base de suas ações
uns para os outros em termos que (...) a primeira é que esse conteúdo
cada qual razoavelmente espere especifica certos direitos, liberdades
que outros possam aceitar, por e oportunidades fundamentais
serem coerentes com a liberdade e (...); a segunda é que atribui uma
igualdade dos cidadãos. Procurar prioridade especial a esses direitos,
satisfazer essa condição é uma liberdades e oportunidades,
das tarefas que esse ideal de principalmente no que diz respeito
política democrática exige de às exigências do bem e de valores
nós. Entender como se comportar perfeccionistas; a terceira é que
enquanto cidadãos democráticos esse conteúdo endossa medidas
inclui entender um ideal de razão que garantem a todos os cidadãos
os meios polivalentes adequados
pública.10
para tornar efetivo o uso de
A razão pública, por t anto, suas liberdades e oportunidades
conduz os cidadãos em seus básicas.15
assuntos políticos, nos termos de
valores públicos que é razoável Rawls enfrenta, ainda, o problema
esperar que os outros aceitem.11 de quem estaria obrigado a fazer
É a possibilidade de seu uso que uso da razão pública. A esse
aplicável às deliberações sobre as
questões políticas fundamentais,
capaz de ser endossada a partir
de um consenso sobreposto entre
doutrinas razoáveis e abrangentes.
Nas palavras de Rawls:

10.

respeito, explica que ela se aplica
aos cidadãos quando atuam na
argumentação política no fórum
público e, por isso, também
aos membros dos par t idos
políticos e aos candidatos em
campanhas. Aplica-se, também,
às autoridades dos Poderes
Executivo e Legislativo em seus
atos e pronunciamentos públicos,
e principalmente aos tribunais,
que precisam explicar e justificar
suas decisões enquanto atos
baseados em sua compreensão
da Constituição, de estatutos e
precedentes relevantes.16

Em suma: trata-se de um padrão
de racionalidade, com conteúdo
substantivo e procedimental,
que ao mesmo tempo viabiliza,
orienta e justifica as escolhas
políticas no Estado Democrático
de Direito. Viabiliza na medida
em que proporciona o acordo
entre indivíduos que professam
dout r inas abrangentes e
razoáveis incompatíveis entre si,
porém inerentes às democracias
liberais17 — o que só possível
por se tratar de uma base de
justificação pública aceita por

RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo, São Paulo: Ática, 2000, p. 267.

11. Ibidem. p. 304-305.

12. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Constitucionalismo democrático e governo das razões: estudos de direito constitucional contemporâneo, Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 148.
13.

RAWLS, John. Op. cit., p. 269.

15.

Ibidem, p. 272-273.

14. Na verdade, Rawls deixa claro em “A idéia de razão pública revista” que o conteúdo da razão pública é dado por distintas concepções políticas
de justiça, e não por uma única. “Há muitos liberalismos e formas relacionadas e, portanto, muitas formas de razão pública manifestadas numa família de
concepções políticas razoáveis. Destas, a justiça como equidade, quaisquer que sejam os seus méritos, é apenas uma. A característica delimitadora dessas
formas é o critério de reciprocidade, aplicado entre cidadãos livres e iguais, eles próprios vistos como razoáveis e racionais” (RAWLS, John. O direito dos
povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 185).
16. Ibidem. p. 264-265 e 304.

17. A razão pública “(…) expressa uma disposição de ouvir o que os outros têm a dizer e de aceitar acomodações ou alterações razoáveis na própria visão.
A razão pública também exige de nós que o equilíbrio de valores públicos que consideramos ser razoável num caso específico seja um equilíbrio que julgamos
sinceramente que os demais também considerem razoável. Ou, se isso não for possível, que pensemos que o equilíbrio pelo menos possa ser visto como não
sendo algo desarrazoado nesse sentido: de que aqueles que se opõem a nós possam, não obstante, compreender como pessoas razoáveis podem subscrevê-lo.
Isso preserva os vínculos de amizade cívica e é coerente com o dever de civilidade” (RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo,
São Paulo: Ática, 2000, p. 304-305).
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todos de modo imparcial. Orienta
na medida em que estabelece
condições para a deliberação
e princípios substantivos de
justiça aplicáveis às principais
instituições políticas, sociais e
econômicas de uma sociedade.
E justifica na medida em que
consagra explicações que podem
ser razoavelmente aceitas por
cidadãos razoáveis e racionais, já
que coerentes com sua liberdade
e igualdade. 18

Nesse ponto, já se pode chegar
a uma primeira conclusão: se a
autoridade do Estado é guiada
pela razão pública,19 a regulação,
enquanto expressão de poder
estatal, 20 sujeita-se, também, a
esse padrão de racionalidade.
Isso significa que o Estado
deve restringir e conformar as
liberdades privadas para promover
fins e se valendo de meios e práticas
comprometidos com os valores
da democracia constitucional.
Tal qualidade possibilita seja a
regulação endossada por todos,
em um consenso sobreposto
entre doutrinas abrangentes e
razoáveis.

Os tópicos a seguir são uma
proposta de desenvolvimento que
toma por base essas ideias. Eles
buscam identificar características
da regulação construídas a
partir da cláusula do Estado
Democrático de Direito — e,
justamente por isso, ajustadas
ao ideal da razão pública. Os
caracteres listados não se baseiam
em doutrinas morais, religiosas
nem filosóficas abrangentes, mas
no compromisso das instituições
regulatórias em melhor realizar o
projeto político-constitucional. É
nesse sentido, e.g., que a clareza,
a publicidade e a estabilidade das
normas regulatórias, bem como
sua vinculação a fins legítimos
— aspectos que serão adiante
explorados — são elementos
neut r os de s v i nc u l ados de
doutrinas abrangentes específicas.

Trat a-se, por t a nto, de um
esforço voltado à identificação
de parâmetros normativos que
permitam aferir a racionalidade
regulatória. 21 Isto é, controlar
racionalmente a regulação. Tanto
assim que, como se verá, as falhas
de regulação — exemplificadas
no tópico 5 deste artigo —

rompem em alguma medida
com os pressupostos a seguir
apresentados. Justamente por isso,
podem ser consideradas quebras
de racionalidade da regulação.
3. Características da regulação
a partir da cláusula do Estado
Democrático de Direito

Construir parâmetros normativos
aplicáveis à regulação a partir do
Estado Democrático de Direito
pr ess upõe compr e ender o
significado dessa cláusula.22 Na
Constituição da República de 1988,
o art. 1º enuncia que a República
Federativa do Brasil constituise em “Estado Democrático de
Direito”. A previsão, contudo, não
tem exegese una.

Com efeito, dependendo da
perspectiva adotada, um Estado
pode parecer, a alguns, “de
Direito”; mas não a outros. 23
É o que ocor re quando se
contrapõem as concepções formal
(ou instrumental) e material
(ou substantiva) de Estado de
Direito. De todo modo, referidas
concepções não se excluem. Elas
são complementares. Justamente

18. Como anota Cláudio Pereira de Souza Neto: “O objetivo da razão pública rawlsiana não é apenas estruturar o processo democrático, mas também
estabelecer princípios substantivos de acordo com os quais se pode aferir se o resultado de tal processo pode ser considerado justo. Diferentemente de um
modelo procedimental (...), o modelo substantivo de Rawls requer proteção também para as liberdades não políticas, para a igualdade de oportunidades
e para a distribuição justa de recursos sociais. De acordo com esse ponto de vista, o papel da deliberação é somente resolver de que modo a aplicação de
princípios melhor pode ser realizada na prática”. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Teoria constitucional e democracia deliberativa: um estudo sobre o papel
do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.119.
19.

RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo, São Paulo: Ática, 2000, p. 271.

20. A regulação é expressão do poder do Estado (poder político), cuja peculiaridade “(...) é , de um lado, o basear-se no uso da força física e, de outro, o
reservar-se, com exclusividade, o uso dela” (SUNDFELD, Carlos Ari. Op. cit.,, p. 21).
21. As características arroladas neste artigo, por evidente, não são exaustivas. Para uma proposta de sistematização quanto às características da
regulação estatal no mundo contemporâneo, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. cit.,, p. 83-115.

22. Na avaliação de Jorge Reis Novais: “O Estado de Direito surge-nos como um conceito marcadamente polissémico, moldando-se aos contornos que lhe
advêm da aplicação a realidades substancialmente diferentes e recolhendo as contribuições e diferenças de perspectivas dos autores que mais profundamente
o analisaram” (NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do estado de direito: do estado de direito liberal ao estado social e democrático de direito,
Coimbra: Coimbra, 1987, p. 12).
23. Sobre a variedade de significados atribuídos à cláusula do Estado de Direito, v. FALLON Jr., Richard H. “The Rule of Law” as a concept in Constitutional
Discourse. Columbia Law Review, v. 97, n. 1 jan., 1997, p. 1-56.
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por isso, ambas contribuem do Direito. Se isso ocorresse,
para a definição de parâmetros restariam frustradas quaisquer
normativos para a regulação, decisões de longo prazo.
como se verá na sequência.
Outro princípio atrelado ao
3.1. A concepção formal de Estado Estado de Direito diz respeito à
elaboração de regras específicas
de Direito
ou particulares. Elas devem ter
O entendimento de Joseph Raz é fundamento em normas gerais que
exemplo da perspectiva dita formal sejam claras, públicas e estáveis.
ou instrumental. Para o autor, o Não fosse assim, os indivíduos
sentido mais elementar da rule of teriam grande dificuldade para
law tem de ver com a capacidade do compreender o Direito. Haveriam
Direito de guiar o comportamento de con hecer c ada sis t ema
das pessoas. Independentemente particular e suas especificidades.
de seu cont eúdo (e .g. , d a De outro modo, se tais sistemas
consagração ou não de direitos obedecem a princípios gerais, a
fundamentais), o Estado de imprevisibilidade é um tanto
Direito se instaura quando os quanto mitigada.
indivíduos são orientados pelo
Direito e lhe obedecem. Para Em quarto lugar, a independência
tanto, é fundamental que as regras do Poder Judiciário deve ser
possam de fato ser obedecidas.24 assegurada. O argumento é o
seguinte: como qualquer questão
O conceito formal proposto por submetida a uma disciplina legal
Raz fica mais claro a partir dos pode ser levada aos tribunais, tornarprincípios que ele extrai da ideia se-ia inútil, para os indivíduos,
central acima apresentada. 25 O guiar seu comportamento em
primeiro deles indica que todas função da lei se os juízes pudessem
as normas devem ser prospectivas, decidir por critérios outros que
públicas e claras. De fato, o não a própria lei. Na medida em
cidadão não pode orientar sua que o Poder Judiciário estabelece
conduta diante de leis retroativas, definitivamente o significado da
ambíguas, vagas, obscuras e lei no caso concreto, as partes
imprecisas.
somente podem por ela se guiar
se os magistrados aplicarem a lei
Em segundo lugar, as normas corretamente. De outra forma,
devem ser relativamente estáveis, restaria aos indivíduos atuar
isto é, não devem ser alteradas segundo aquilo que apostam ser
com frequência tal que dificulte o provável entendimento dos
a compreensão do conteúdo tribunais.26

Em quinto lugar, os princípios
da justiça natural devem ser
observados. Como explica o
autor, audiências públicas e
justas, imparcialidade e princípios
similares são essenciais para a
correta aplicação da lei e, nesse
sentido, imprescindíveis para sua
aptidão de guiar a ação humana.

Em sexto lugar, os tribunais devem
estar investidos de poder de revisão
quanto à implementação dos demais
princípios atrelados à noção de
Estado de Direito. Segundo o autor,
trata-se, de um lado, de um poder
amplo, já que abrange a revisão
das normas legais e infralegais,
bem como dos demais atos
administrativos. De outro lado, o
tipo de revisão exercido pelos juízes
seria bastante limitado, uma vez
que, ao ver de Raz, estaria voltado
apenas a assegurar a conformidade
ao Estado de Direito.
Ainda em relação aos tribunais, o
acesso à justiça deve ser amplo e
fácil, já que esse tipo de controle
é fundamental para assegurar
o Estado de Direito. De fato,
a demora do processo, custos
excessivos e outros obstáculos
podem tornar a lei letra morta,
por melhor que ela seja. Se não há
mecanismo eficiente que assegure
o cumprimento das normas, os
particulares dificilmente poderão
orientar seu comportamento
segundo tais preceitos. Por
conseguinte, resta frustrado o
ideal do Estado de Direito.

24. RAZ, Joseph. The authority of law: essays on law and morality, Oxford: Oxford Press, 1983, p. 213-214.
25.

Ibidem, p. 214-219.

26. Como assevera Raz, “As regras relativas à independência do Poder Judiciário — o processo de nomeação de juízes, a estabilidade de seus cargos, a maneira
de fixar a remuneração e outras condições do serviço — são projetados para garantir que eles estarão livres de pressões estranhas e independentes de toda
a autoridade que não a da lei. Elas são, portanto, essenciais para a preservação do Estado de Direito” (tradução livre. No original: “The rules concerning the
independence of the judiciary — the method of appointing judges, their security of tenure, the way of fixing their salaries, and other conditions of service —
are designed to guarantee that they will be free from extraneous pressures and independent of all authority save that of the law. They are, therefore, essential
for the preservation of the rule of law”). RAZ, Joseph”. Op. cit., p. 217.
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Por fim, as instituições incumbidas
de prevenir e repreender as ações
criminais não devem gozar de
discricionariedade tal que lhes
permita subverter a lei. Assim,
e.g., os policiais não devem poder
escolher uns tipos específicos
de crimes para investigar, em
detrimento de outros. Da mesma
forma, não pode o Ministério
P úbl ic o denu nc i a r c r i me s
cometidos apenas por certa classe
de indivíduos, ao invés de adotar
postura imparcial.

Note-se que o próprio Raz adverte
que a lista acima apresentada não
é exaustiva. A enumeração tem o
objetivo de ilustrar o poder e a
utilidade da concepção formal —
por ele próprio assim qualificada
— de Estado de Direito. O que não
se deve perder de vista é que os
princípios não têm fundamento
de validade próprio. Eles devem
ser reconduzidos à essência da
rule of law, qual seja: a efetiva
capacidade do Direito de guiar o
comportamento das pessoas.
Apresentada a ideia fundamental
desenvolvida por Raz, acredita-se
que ela contribui para conformar
a regulação no Estado de Direito.
De fato, na linha do que ensina
o autor, os atos normativos
(c on s t i t uc ion a i s , le g a i s e
infralegais) e decisões concretas
(fiscalizatórias e punitivas)
emitidos pelas autoridades estatais
devem ter aptidão para orientar
o comportamento dos agentes
regulados.

Aplic ando-se os pr incípios
desenvolvidos por Raz à atividade
reg ulatória, espera-se que:
27.

as normas elaboradas sejam
prospectivas, públicas e claras,
além de relativamente estáveis
(primeiro e segundo princípios);
as decisões específicas tenham
fundamento de validade em
normas gerais que sejam claras,
públicas e estáveis, mantendo-se
um padrão de coerência sistêmica
(terceiro princípio); e os agentes
públicos observem os princípios
da publicidade e da imparcialidade
(quinto princípio).

imparcialidade no exercício das
atividades fiscalizatória e punitiva
(oitavo princípio).
3.2. A concepção material de Estado
de Direito

Adotando perspectiva diversa,
os defensores de um conceito
material ou subst antivo de
Estado de Direito preocupamse sobretudo com os valores,
d i s t i n g u i ndo a quele s que
consideram ser fundamentais. É
O s d e m a i s p r i n c í p i o s nesse sentido a lição de Jorge Reis
de s envol v ido s p e lo au t or Novais, verbis:
também servem a orientar a
regulação. Realmente, para se (...) rejeitando a perspectiva
assegurar a legitimidade do ciclo formalista por a considerarmos
regulatório — desde a produção
vinculada a um contexto e interesses
normativa à fiscalização e punição
não generalizáveis (...), parece-nos
dos agentes regulados —, é
possível isolar, como componente
fundamental a institucionalização
essencial e determinante do
de mecanismos de controle,
conceito [de Estado de Direito], o
dentre os quais o acesso ao Poder
núcleo constituído pela liberdade
Judiciário. Daí a importância dos
princípios elencados por Raz e pelos direitos fundamentais do
quanto aos tribunais, como a sua cidadão. (...) Nessa perspectiva, o
outro pólo da ideia — a limitação
independência.
jurídica do Estado e dos titulares
De mais a mais, considerando-se de poder — só adquire sentido,
que o desenho institucional das justificação e inteligibilidade em
agências reguladoras prevê o função do respeito, garantia e
exercício de atividade de natureza promoção dos direitos e liberdades
judicante por tais entidades, é fundamentais.
possível estender-lhes, com as
devidas adaptações, os princípios (...)
desenvolvidos por Raz quanto ao
Poder Judiciário. Assim, devem os Estado de Direito será, então, o
reguladores: arbitrar os conflitos Estado vinculado e limitado
que lhes forem submetidos com jur idic ame nt e e m or de m
independência (quarto princípio); à p r o t e ç ã o , g a r a n t i a e
pr op or c ion a r aos a gent e s realização efectiva dos direitos
regulados o direito de petição, para fundamentais, que surgem como
que postulem perante a agência indisponíveis perante os detentores
eventuais irresignações (sétimo do poder e o próprio Estado.27
princípio); e adotar postura de

NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit.,, p. 16/-7. (grifou-se).
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Gustav Radbruch também adere a
uma definição material de Estado
de Direito.28 O autor identifica três
valores no Direito: a intenção de
servir ao bem comum, a segurança
jurídica e a justiça. Em seguida,
esclarece que o primeiro deles
vem em último lugar. É que nem
tudo o que beneficia as pessoas é
Direito. Ao contrário, apenas o que
o Direito é beneficia as pessoas.29

A segurança jurídica, de sua
vez, ocupa o lugar do meio. Ela é
requisito não apenas para o bem
comum, mas também para a justiça.
Não há justiça se há diversidade
de leis ou de interpretações legais
aplicadas aos indivíduos.

O ponto decisivo para a tese de
Radbruch, contudo, decorre das
hipóteses em que há um conflito
entre a certeza legal e a justiça.
Nesses casos, a norma positiva
prevalece, a princípio, ainda que
injusta ou incapaz de promover o
bem comum. Mas ela cede à justiça
quando suas imperfeições forem
tamanhas que levem à injustiça
extrema. Refere-se aos casos em
que não existir qualquer intenção
28.

de realizar a justiça, ou quando a
igualdade, núcleo duro da justiça,
for deliberadamente ignorada.
Trata-se de hipóteses em que não
há Direito válido.

Nesse sentido, afirma o autor
que o Direito, incluindo o Direito
positivo, não pode ser definido
de outra forma a não ser como
uma instituição cujo significado
elementar é servir à Justiça. 30
Justamente essa posição aproxima
Radbruch dos defensores de uma
concepção substantiva de Estado
de Direito, cujo significado, a seu
ver, repousa, em última instância,
na ideia de justiça.

Note-se que também a definição
material de Estado de Direito
contribui para se definirem as
características da atividade
regulatória. Dela se extrai a
vedação a que a medida regulatória
seja destituída de objetivos, bem
como a exigência de que o ato se
volte a fins legítimos. Geralmente,
alude-se à correção de falhas de
mercado como principal função da
regulação. A ela se somam, contudo,
finalidades outras associadas

à justiça social e ao bem-estar,
como a implementação de políticas
redistributivas, a eliminação da
subordinação social de alguns
grupos e a proteção das gerações
futuras e do meio ambiente.31

A regulação também não deve
se pautar em demandas irreais,
que não sejam verificáveis na
prática. 32 Vale frisar que, no
ordenamento jurídico brasileiro,
referidas exigências decorrem da
cláusula do Estado de Direito e
são reforçadas pelos princípios
da razoabilidade (arts. 1º e 5º, LIV,
da CRFB) e da motivação (Lei nº
9.784/99, art. 2º, caput).
Com efeito, o pr incípio da
razoabilidade tem seu núcleo
normat ivo na ideia de não
arbitrariedade. Dela se extrai a
exigência de que os atos do poder
público estejam amparados em
uma causa ou fundamento, bem
como em razões relevantes.33 Já o
princípio da motivação impõe que
o regulador explicite as razões de
fato e de direito que autorizam ou
determinam a prática de seu ato.
Na verdade, trata-se de exigência
passível de ser reconduzida ao

RADBRUCH, Gustav. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). Oxford J Legal Studies, v. 26, p. 1-11, 2006.

29. In verbis: “In ranking these values, we assign to last place the purposiveness of the law in serving the public benefit. By no means is law anything and
everything that ‘benefits the people’. Rather, what benefits the people is, in the long run, only that which law is, namely, that which creates legal certainty
and strives toward justice” (Ibidem. p. 6).
30. No original: “(…) law, including positive law, cannot be otherwise defined than as a system and an institution whose very meaning is to serve justice”.
RADBRUCH, Gustav. Op. cit.,, p. 7. Tradução livre.

31. Em trabalho importante sobre o tema, Cass Sunstein aponta pelo menos oito funções para a regulação econômico-social: a) a correção de falhas
de mercado; b) a implementação de políticas redistributivas; c) o atendimento a aspirações e desejos coletivos; d) a diversidade de experiências e a
formação das preferências dos cidadãos; e) a eliminação da subordinação social de alguns grupos; f) a formação de preferências internas; g) a proteção
das gerações futuras e do meio ambiente; e h) a transferência entre grupos. SUNSTEIN, Cass R. After the Rights Revolution: reconceiving the regulatory
state, Harvard University Press, 1993, p. 47-73.
32. “Tanto as normas jurídicas quanto os seus desdobramentos administrativos e judiciais não devem enveredar pela fantasia nem, tampouco, podem
exigir o irrealizável, como bem se exprime no brocardo ad impossibilia nemo tenetur. O Direito Público, em especial, não se pode perder em formulações
quiméricas e pretensões impossíveis, porque estaria fugindo, ademais, à sua finalidade, pois, sob o princípio da realidade, os comandos da Administração,
sejam abstratos ou concretos, devem ter condições objetivas de serem efetivamente cumpridos em favor da sociedade a que se destinam” (MOREIRA NETO,
Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 279).

33. Esse é um dos sentidos possíveis da razoabilidade, como anota PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais.
2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 394/402.
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princípio constitucional do devido de Direito se tornaria apenas
processo legal (art. 5º, LIV, da retórica. Como observa Diogo de
Figueiredo Moreira Neto:
CRFB).34

Mas não é só. Além de visar a
fins legítimos, a intervenção
regulatória deve (i) ser adequada
para produzi-los, (ii) valer-se
dos meios menos restritivos
aos direitos fundamentais em
jogo, e (iii) produzir benefícios
que superem, ou ao menos
compensem, os prejuízos. Ou seja,
a regulação deve ser proporcional.
Note-se que o princípio da
proporcionalidade — com seus
três subprincípios: adequação,
necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito — tem suas
origens na jurisprudência da Corte
Constitucional alemã, que o extrai
justamente da cláusula do Estado
de Direito, em sua dimensão
material.35 Trata-se de importante
“ ferramenta metodológica no
controle de validade das restrições
aos direitos fundamentais”.36
Ainda em relação aos fins da
regulação, não basta que eles
sejam meramente explicitados. O
Estado deve se valer de medidas
efetivas e eficientes para alcançálos. Caso contrário, a vinculação
aos objetivos materiais que
decorrem da cláusula do Estado

(...) com o desenvolvimento dos
conceitos da administração pública
gerencial, que revelam grande
influência do pragmatismo do
direito público anglo-saxônico,
passou-se a reconhecer não ser
o bastante o praticarem-se atos
que simplesmente estivessem
aptos a produzir os resultados
juridicamente dele esperados, o
que atenderia apenas ao conceito
clássico de eficácia. Exigiu-se mais:
que esses atos devessem ser
praticados com tais qualidades
intrínsecas de excelência, que
possibilitassem lograr-se o
melhor atendimento possível das
finalidades previstas em lei.37
Rea lmente, o pr inc ípio da
eficiência, positivado no art. 37,
caput, da Constituição Federal,
guarda relação direta com a
noção de Estado de Direito em
sua dimensão material. Se, por
força da cláusula do Estado de
Direito, a intervenção estatal deve
visar a fins legítimos, é plausível
sustentar que, como decorrência
da mesma norma, a regulação
deve efetivamente atender aos
objetivos propostos, observando

34. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 290.

“a melhor realização possível da
gestão dos interesses públicos, em
termos de plena satisfação dos
administrados com os menores
custos para a sociedade”.38
Ressalte-se ainda que, no mundo
atual, atender a esses parâmetros
implica observar pelo menos duas
peculiaridades: (i) tecnicidade e
capacitação institucional; e (ii) a
necessária análise de elementos
econômicos e fac t uais nos
processos regulatórios. 39 Com
efeito, como princípio que é, a
eficiência estabelece um estado
ideal de coisas a ser atingido,
cabendo ao intérprete delimitar
os meios para fazê-lo.40 De sua vez,
tal delimitação deve ser sensível
à dinâmica e à complexidade das
sociedades contemporâneas. E isso
passa pela observância das duas
peculiaridades acima apontadas.
3. 3. A regulação no Estado
Democrático

Há, ainda, parâmetros normativos
aplicáveis à regulação que podem
— e devem — ser extraídos da
ideia de democracia.
Embora inexista fórmula exata,
a definição de democracia, desde
Rousseau, 41 tem seu núcleo

35. “A Corte Constitucional Alemã extrai a noção de proporcionalidade da cláusula do Estado de Direito e da própria essência dos direitos fundamentais,
pontificando que tal preceito apresenta, além de uma dimensão formal, um significado material” (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. cit., p. 360).
36. Ibidem, p. 321.

37.

38.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 310. Grifou-se.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 311.

39. Trata-se de preocupação inerente à chamada análise econômica do Direito (Law and Economics). Como pontua André Rodrigues Cyrino: “A
intensificação do processo regulatório e a sua progressiva sofisticação, combinada com as reformas institucionais por que vem passando o Brasil, clamam
por sistematização do papel do raciocínio econômico no direito público pátrio. Tal necessidade ocorre tanto quando a intervenção do Estado tem propósitos
imediatamente econômicos (e.g. normas ligadas à concorrência, criação de empresas públicas) quanto quando a regulação tem fundamentos diversos, mas
com inevitáveis impactos econômicos (e.g. regulação urbanística, contratual, das relações de consumo)”. CYRINO, André Rodrigues. Direito constitucional
regulatório: elementos para uma interpretação institucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Processo,
2018, p. 187.
40.
41.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 78-79.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: princípios de direito político, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
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semântico na ideia de autogoverno
do povo, ou de soberania popular,
como fonte última da vontade dos
cidadãos.42 Os indivíduos são livres
quando obedecem a leis criadas por
eles próprios, expressão da vontade
geral e de sua autonomia pública.
Trata-se de ideário profundamente
arraigado na cultura ocidental, ao
menos desde o Iluminismo.43

Transportadas tais ideias ao plano
da regulação, é fundamental que a
elaboração das normas regulatórias
seja permeável à participação dos
interessados — agentes regulados,
entidades representativas e
cidadãos em geral.44 Quanto mais
se se considerar o quão plurais são
as sociedades contemporâneas.
Diante da multiplicidade de pontos
de vista, deve-se dar voz aos
interessados, para que contribuam
na formulação de normas que, ao

final, incidirão sobre suas próprias acentua Norberto Bobbio, a
democracia é o “governo do poder
condutas e atividades.
público, em público”.46
Isso precisa ser operacionalizado
através de mecanismos capazes Outra decorrência do princípio
de absorver contribuições da democrát ico diz respeito à
sociedade plural, a exemplo das divisão de tarefas na elaboração
audiências e consultas públicas. Nas e implementação das normas
primeiras, o regulador promove a regulatórias. Como se sabe, a
oitiva dos interessados em sessão afirmação do Estado regulador
aberta destinada a tanto. Nas contou com importantes reformas
consultas, os interessados enviam i n s t i t u c i o n a i s , s o b r e t u d o
por escrito suas contribuições, relacionadas à criação das
que devem ser respondidas agências reguladoras. Tratafundamentadamente.45 Ademais, se de entidades dotadas de
para viabilizar a participação, autonomia reforçada, e, como
os reguladores devem tornar regra, presididas por burocratas
públicas as razões — inclusive ocupantes de mandatos fixos, não
técnicas — que fundamentam a coincidentes com o mandato dos
norma ou decisão regulatória. A chefes do Poder Executivo.
publicidade (positivada no art. 37,
caput, da Constituição) também Daí porque, à luz desse desenho,
é um requisito que decorre do extrai-se do princípio democrático
princípio democrático. Como a orientação de que as políticas

42. Obviamente, enunciar um conceito de democracia é tarefa altamente complexa e polêmica, e dificilmente alcançaria um consenso. O objetivo, no
texto, não foi fazê-lo. De outra forma, procurou-se remeter a uma das ideias centrais que integram a definição (a ideia de autogoverno do povo), e que
tem ampla aceitação na comunidade jurídica — ainda que adotada em termos mais ou menos enfáticos pelos autores, e geralmente associada a outros
elementos, como a proteção das minorias. Veja-se, por exemplo, a lição de Dieter Grimm: “(...) O que caracteriza a democracia é a soberania popular. Esse
é o elemento distintivo em comparação com outras formas de governo em que a monarquia hereditária ou a elite são consideradas soberanas ou a soberania
é atribuída a Deus e exercida por seus escolhidos na Terra. (...) as funções governamentais são confiadas a órgãos e agentes específicos, mas esses retiram seu
poder do povo e o exercem em nome do povo, a quem devem prestar contas em razão do exercício do poder que lhes foi confiado” (GRIMM, Dieter. Jurisdição
constitucional e democracia. RDE, v. 4, n. 3, 2006, p. 6).
43. Como esclarece Gustavo Binenbojm, o ideal democrático, embora embrionariamente manifestado na Grécia antiga, só se consolida em termos
teóricos na ambiência intelectual do Iluminismo, com a obra de Rousseau, e só com o advento da Revolução Francesa adquire o status de credo militante
universal. BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de legitimação. 4ª ed. rev., ampl.
e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 3.
44. “(...) como legitimação do processo decisório, devem ser adotadas medidas capazes de suprir o déficit de democraticidade da regulação administrativa
criando um ‘espaço público de discussão’, mediante, por exemplo, a participação pública na edição dos atos normativos e a obrigação da Administração, ao
expedir o regulamento, motivar as recusas às sugestões e críticas da coletividade” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. cit., p. 104).

45. Confiram-se as definições apresentadas por Paulo Modesto: “a) consulta pública (abertura de prazo para manifestação por escrito de terceiros, antes
de decisão, em matéria de interesse geral); b) audiência pública (sessão de discussão, aberta ao público, sobre tema ainda passível de decisão)” (MODESTO,
Paulo. Participação popular na Administração Pública: mecanismos de operacionalização. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 54, 1 fev. 2002. Disponível
em: <http://jus.com.br/revista/texto/2586>. Acesso em: 14 ago. .2018).

46. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Trad. Marco Aurélio Nogueira, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. Sobre
o tema, Carlos Ari Sundfeld explicita que: “(...) a ampla publicidade no aparelho estatal é princípio básico e essencial ao Estado Democrático de Direito,
que favorece o indispensável controle, seja em favor de direito individual, seja para a tutela impessoal dos interesses públicos” (SUNDFELD, Carlos Ari.
Fundamentos de direito público, 4ª ed., 10ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 178).
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públicas47 — ou seja, a definição
das diretrizes e programas gerais
e estratégicos — sejam elaboradas
pelo Poder Legislativo48 e pelos
órgãos do Poder Executivo central.
Às agências deve incumbir a
implementação dessas diretrizes,
por intermédio de decisões
normativas e concretas, sempre
ajustadas às normas gerais
editadas.

Esse modelo não só preserva a
compatibilidade com o Estado
Democrático, como atende a razões
de ordem prática e institucional.
De um lado, concentram-se as
decisões políticas nas mãos
dos agentes eleitos, sujeitos à
responsabilização política direta.
São eles que, representando o
povo, devem fixar as prioridades
a serem alcançadas, o que inclui a
lógica de distribuição dos recursos
escassos. Assim, e.g., medidas de
conteúdo redistributivo devem ser
prioritariamente tomadas pelos

parlamentares e/ou pelo chefe do à regulação são empecilhos a que o
Poder Executivo. Tal como observa Poder Legislativo, e mesmo os órgãos
Giandomenico Majone:
do Poder Executivo central, como
os ministérios, desçam a minúcias
A delegação de importantes em sua atividade normativa51.
poderes decisórios a instituições Aliás, esse modelo foi amplamente
independentes é democraticamente adotado no Brasil. As leis de
justificada somente na esfera da criação das agências reguladoras
eficiência, em que a dependência definem orientações e diretrizes a
para com o conhecimento específico serem observadas pelas entidades
e para com um estilo de tomada reguladoras em suas atividades.
de decisões voltado para a solução Trata-se de determinações com
de problemas é mais importante baixa densidade normativa,
do que a dependência para com assim elaboradas justamente
a responsabilização política para permitir maior autonomia e
direta. Quando prevalecem agilidade na atuação das agências. 52
preocupações de natureza
redistributiva, a legitimidade Para citar alguns exemplos, a
pode ser assegurada somente Lei nº 9.427/96 delega à ANEEL
através de meios majoritários.49 competência para estabelecer, com
o objetivo de propiciar concorrência
De outro lado, a disciplina de efetiva entre os agentes e impedir
questões técnicas e específicas a concentração econômica nos
tende a ser mais bem realizada serviços e atividades de energia
pelas entidades reguladoras.50 A elétrica, “restrições, limites
complexidade e tecnicidade das ou condições para empresas,
matérias usualmente submetidas grupos empresariais e acionistas,

47. Maria Paula Dallari Bucci assim define política pública: “Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto
de processos juridicamente regulados — processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo,
processo administrativo, processo judicial — visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos
socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção
de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados” (BUCCI, Maria Paula
Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari(Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico, São Paulo:
Saraiva, 2006., p.39).

48. Nesse sentido, referindo-se ao contexto norte-americano, Paul Gewirtz avalia que: “It is, essentially, that under our Constitution Congress is the
favored institution in our national government for major policy-making-that is, making those basic value choices which have large impact and usually govern
other decisions” (GEWIRTZ, Paul. The Courts, Congress, and Executive policy making: notes on three doctrines. Faculty Scholarship Series, Paper 1726,
1976, p. 47. Disponível em <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1726>. Acesso em: 14 ago. 2018 ).

49. MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências da mudança no modo de governança. In: MATTOS, Paulo
Todescan L. (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate europeu, São Paulo: Singular, 2006, p. 79-80. Grifamos.

50. Isso não implica admitir a doutrina da deslegalização, segundo a qual o legislador poderia degradar o grau hierárquico de determinada matéria,
transferindo-a do domínio legal para o infralegal. Com isso, o administrador estaria autorizado a modificá-la a partir de simples regulamentos.
Concorda-se com Gustavo Binenbojm, para quem “a deslegalização constituiria verdadeira fraude ao processo legislativo contemplado na Constituição”
(BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 280). Em sentido contrário, defendendo tal possibilidade, v. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.Mutações do direito público, Rio de
Janeiro: Renovar, 2006, p. 397-400.

51. Como explica Paulo Todescan, “(...) o Poder Legislativo não tem (i) conhecimento (informação) de detalhes (expertise) de determinados fatos sociais
ou do funcionamento de sistemas (como o econômico) que precisam ser por algum motivo regulados; (ii) capacidade operacional (eficiência) de deliberar
sobre todos os aspectos relacionados à regulação de determinado fato social ou problema sistêmico; e (iii) um sistema jurídico moderno não tem como
ser concebido apenas como um sistema estático fundado em normas primárias estabelecidas por um Poder Legislativo soberano, gerando a exigência de
delegação de poder normativo (problemas de legitimidade)”. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade.
São Paulo: Singular, 2006, p. 38
52. V. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. cit., p. 406.
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quanto à obtenção e transferência
de concessões, permissões e
autorizações, à concentração
societária e à realização de
negócios entre si” (art. 3º, inciso
VIII). Ademais, é competência da
agência “zelar pelo cumprimento
da legislação de defesa da
concorrência, monitorando e
acompanhando as práticas de
mercado dos agentes do setor de
energia elétrica” (art. 3º, inciso IX).
Já a Lei nº 9.472/97 estabelece
competir à ANATEL “adotar
as medidas necessárias para o
atendimento do interesse público
e para o desenvolvimento das
telecomunicações brasileiras”,
para o que deverá, e.g., “expedir
nor mas quant o à out orga,
prestação e fruição dos serviços
de telecomunicações no regime
público” (art. 19, caput e inciso IV).
4. Delimitação dos parâmetros
normativos

As características ora arroladas
constituem parâmetros
nor m at ivos (em l i s t a n ão
exaustiva) para se aferir a
legitimidade da regulação no
Estado Democrático de Direito. Em
suma: (i) as normas regulatórias
devem poder ser compreendidas,
o que pressupõe sejam claras,
públicas e prospectivas; (ii)
devem ser relativamente estáveis,
caso contrário os indivíduos não
conseguiriam cumpri-las; (iii)
as decisões específicas devem
ter fundamento de validade
em normas gerais que sejam
claras, públicas e estáveis; (iv) a
regulação deve ser conduzida por
agentes públicos que observem

os princípios da publicidade e da
imparcialidade; (v) deve atender
a fins legítimos; (vi) ser razoável,
proporcional, efetiva e eficiente;
(vii) ser permeável à participação
da sociedade plural, através de
processos públicos; e (viii) contar
com estruturas capacitadas,
institucionalmente, para atender
às exigências técnicas dos setores
regulados.
Ademais, por força do princípio
democrático, deve-se observar (ix)
uma saudável divisão de tarefas
na elaboração e implementação
das políticas públicas. Cabe ao
Poder Legislativo e aos órgãos
do Poder Executivo central,
prioritariamente, a concepção
das diretrizes regulatórias gerais
e estratégicas. Às entidades
reg uladoras, revest idas de
autonomia e tecnicidade, cumpre
a tarefa de implementá-las, por
intermédio de decisões concretas
e normativas.

5. Quebras da racionalidade
reg ulatór ia: as falhas de
regulação
Como se expôs, é possível extrair
parâmet ros nor mat ivos da
cláusula do Estado Democrático
de Direito, ajustados ao ideal da
razão pública, capazes de guiar a
racionalidade regulatória. O passo
seguinte é estudar hipóteses
em que essa racionalidade foi
quebrada. Em outras palavras,
casos em que a regulação se
apresentou falha. O tema é
bastante abrangente e seria
objeto para novo estudo. Por ora,
buscam-se alguns exemplos para
ilustrar o raciocínio.

Talvez a hipótese de falha mais
evidente seja aquela em que não se
extraem da regulação finalidade
públicas que a justifiquem. Ou
seja, desrespeita-se a exigência
extraída do princípio democrático
de que a regulação não só atenda a
fins, mas que esses fins se revelem
Não bastasse isso, na concepção legítimos. Nem sempre esse vício
e implementação das normas é facilmente detectável. Ele pode
regulatórias — sobretudo nas estar disfarçado em exposições
de maior impacto —, (x) os de motivos genéricas e falsas.
agentes públicos devem recorrer Noutras vezes, contudo, a ausência
a elementos econômicos e de finalidade pública é manifesta.
factuais capazes de mensurar as
Vejam-se as situações — não
repercussões de suas medidas.
incomuns no cenário brasileiro
No t ópico seg u i nt e, ser ão — em que a regulação visa a
apresent ados exemplos de atender a objetivos particulares
distorções que afet am, em do próprio agente estatal (ou seja,
m a ior ou menor g r au , a s consiste em produção normativa
características acima apontadas. autointeressada). É o caso de
Ou seja, representam quebras projeto de lei enviado pelo prefeito
da racionalidade regulatória. A de um município brasileiro
elas se referirá como falhas de prevendo que todas as despesas
regulação.
dos quatro filhos e da esposa em
viagens oficiais passassem a ser
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pagas pelos cofres do município.53 aprovada, às vésperas de uma
Hipótese típica de uso do poder eleição, para presentear com
para benefício próprio.
produtos supérfluos moradores
de certa comunidade.
Outro exemplo diz respeito à
edição de normas que garantem Out ras vezes, a quebra da
aposent ador ia s e pen sõe s racionalidade regulatória pode
vitalícias a ex-chefes do Poder decorrer da produção de efeitos
Executivo e a seus dependentes. sistêmicos nocivos ou contrários
Em que pese o Supremo Tribunal aos pretendidos pela regulação.
Federal já ter se manifestado no Viola-se, assim, a exigência de
sentido da inconstitucionalidade que a regulação seja proporcional
de benefícios desse tipo,54 normas e ef iciente. Isto é, de que
com esse conteúdo continuam a efetivamente atenda aos fins a
que se propôs, sem gerar ônus e
ser aprovadas.55
restrições mais gravosos do que
Além da regulação autointeressada, os benefícios almejados.
podem ser caracterizados como
falhas os chamados populismos No Recurso Ex t raordinário
regulatórios. Trata-se de medidas nº 193.749/SP, e .g., o STF
concebidas mais para angariar entendeu ser inconstitucional
votos — sobretudo das classes lei do município de São Paulo
sociais menos abastadas — do que fixava distância para a
que para atender a objetivos instalação de novas farmácias. A
social e/ou economicamente lei buscava disciplinar o uso do
prioritários. É verdade que há solo, distribuindo as farmácias
medidas populistas que, em algum de modo a atender às diversas
grau, atendem a curto prazo a camadas da população, de modo
fins redistributivos, a exemplo da que não ficassem concentradas
criação de hotéis e restaurantes em determinados locais. A maioria
populares. Nesses casos, é mais do Tribunal entendeu, contudo,
difícil tachar de ilegítima a que, ao invés de proteger, a medida
iniciativa. Falha haverá quando viola os interesses consumeristas.
a regulação atender a objetivos A limitação geográfica induz
exclusiva ou prioritariamente à concentração capitalista, em
eleitoreiros dos políticos que a detrimento do consumidor, e
conceberam. Seria o caso de lei implica cerceamento do exercício

do princípio constitucional da
livre concorrência, que é uma
manifestação da liberdade de
iniciativa econômica privada.56

A mesma linha de análise foi
utilizada pelo Ministro Marco
Aurélio, relator da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.954,
cujo objeto foi a Lei nº 2.149/2009,
do Estado do Acre, que disciplina
o comércio varejista de artigos
de conveniência em farmácias e
drogarias.
Ao ver do Procurador-Geral
da República, autor da ADI, a
referida Lei conteria dois vícios:
no plano formal, teria usurpado
a competência da União para
legislar sobre normas gerais de
proteção à saúde; e, no plano
material, teria violado o próprio
direito à saúde. O argumento do
Ministério Público era o de que a
descaracterização das farmácias
e drogarias como local específico
de cuidados com a saúde poderia
induzir ao uso indiscriminado
de remédios e à prática de
automedicação, aumentando os
riscos de intoxicação.

Como se disse ao início deste
artigo, o STF, à unanimidade,
julgou improcedente o pedido.
Em seu voto, o Ministro Marco

53. Foi o que se passou no município de Itapeva, no Sul de Minas. Disponível em: <http://globominas.globo.com/GloboMinas/Noticias/
BomDiaMinas/0,,MUL1110596-9077,00.html>. Acesso em: 14 ago. 2018.
54. V., e.g., STF, Tribunal Pleno, ADI nº 3853, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento em: 12/09/2007, publicação em: 26/10/2007.

55. Em 2011, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra Emenda à Constituição do Estado de Amazonas que
estabeleceu um subsídio mensal vitalício a ex-Governadores. Ver ADI nº 4547. O dispositivo da Constituição Estadual, contudo, foi revogado, e a ação foi
extinta pela perda de seu objeto. Já Estado do Mato Grosso, não bastasse a existência de norma garantindo aposentadoria vitalícia a ex-governadores
e vice-governadores, emenda do Deputado Estadual Humberto Bosaipo substituiu a menção aos vices por uma definição mais ampla: “Aqueles que os
tenham substituído e que tenham assinado ato governamental”. Adiante, a alteração viria a beneficiar o próprio Deputado. Tendo governado por dez dias,
Bosaipo requereu e recebeu o benefício. V. notícia intitulada “Governador por 10 dias criou lei em causa própria”, publicada em 21.01.2011. Disponível
em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/863962-governador-por-10-dias-criou-lei-em-causa-propria.shtml>. Acesso em: 14 ago. 2018.

56. STF, Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário nº 193.749, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, julgamento em: 04/06/1998,
publicação em: 04/05/2001. No mesmo sentido, v. STF, Tribunal Pleno, ADI nº 2.327, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em: 08/05/2003, publicação
em: 22/08/2003.
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Aurélio, após rejeitar o suposto
vício formal, destacou que a
rest rição v islumbrada pelo
Ministério Público Federal seria
desproporcional. Em primeiro
lugar, a proibição seria inapta
para promover em maior medida
o direito à saúde. Não haveria
qualquer suporte fático capaz
de demonstrar a relação entre a
restrição imposta às farmácias e a
prevenção ao uso indiscriminado
de medicamento. Em segundo
lugar, seria desnecessária, dada
a existência de meios menos
onerosos à liberdade de iniciativa
dos referidos estabelecimentos
comerciais capazes de promover
o mesmo resultado. Poderiam
ser realizadas, e.g., campanhas
de conscientização. Não bastasse
isso, a proibição pretendida na ADI
seria desproporcional em sentido
estrito, já que os efeitos negativos
por ela produzidos, relacionados à
disponibilidade de empregos e à
comodidade oferecida à população,
superariam as vantagens (sequer
comprovadas) no campo da saúde.
O u seja , o S T F, de for ma
bastante didática, reconheceu
que a proibição aventada pelo
Procurador-Geral da República
— e refletida na legislação da
ANVISA, que proíbe a venda
de certos tipos de produtos em
farmácias e drogarias — não
só é inadequada para promover
os fins a que se propõe, como
excessiv a ment e oner os a e

ensejadora de consequências
gravosas para a sociedade. Tratase, assim, de regulação falha,
incompatível com as exigências
extraídas da cláusula do Estado
Democrático de Direito.
6. Conclusão

A regulação econômico-social já
não soa mais como novidade. Ela
é sem dúvidas um mecanismo
importante de correção de falhas
de mercado e de realização de
outros fins, que pode revelar-se
bastante eficiente. Mas o aparato
do Estado também pode funcionar
mal.57 Até porque, como adverte
Cass Sunstein, boas intenções não
garantem bons resultados.58
É possível, assim, que certas
medidas bem intencionadas
produzam benefícios que não
superam os custos; antecipem
efeitos colaterais adversos;
revelem-se em alguma medida
menos ef icientes do que
prometeram ser; ou produzam
paradoxos da regulação — isto
é, resultados diametralmente
opostos aos esperados. A rigor,
a possibilidade de que existam
defeitos na intervenção estatal não
pode ser evitada. O importante
é que esse risco seja levado a
sério. E isso passa pela definição
de parâmetros de racionalidade
voltados a orientar tanto o
regulador, como o controlador.

No presente artigo, propôs-se uma
sistematização (não exaustiva)
desses parâmetros a partir da
cláusula do Estado Democrático
de Direito. Apesar do conteúdo
principiológico dessa norma,
dela se extraem importantes
densificações capazes de apontar
quando a regulação é legítima ou
não. Alguns desses parâmetros
podem parecer demasiadamente
simples ou evidentes, como
exigir que as normas sejam
prospectivas, públicas e claras,
ou que persigam fins legítimos.
Mesmo esses atributos, contudo,
têm sido desconsiderados em meio
à complexidade e ao dinamismo
das sociedades atuais. Reconduzir
a racionalidade regulatória à ideia
de Estado Democrático de Direito
pode ser um ponto de partida para
se reverter esse quadro.
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A arbitragem, regulada pela Lei nº
9.307/96, é uma forma adequada
de resolução de conflitos,
colocada ao lado da jurisdição
e que tem por objeto os direitos
patrimoniais disponíveis.
Na arbitragem, as partes maiores
e capazes, que venham a divergir
a respeito de um direito de
cunho patrimonial, submetem,
por ato de vontade, o litígio a um
árbitro, que deverá, após regular
procedimento, decidir o conflito.
O árbitro proferirá, assim, uma
decisão de natureza impositiva,
caso uma solução conciliatória
não seja alcançada. A atuação
do árbitro é muito semelhante
à de um juiz de Direito, mas não
possui a coercibilidade, pois não
pode fazer valer suas decisões, já
que não há atividade executiva
no âmbito da arbitragem.

Ela pode ser convencionada antes
do litígio, quando estará inserida
em um contrato, (cláusula
compromissória) ou depois
do litígio, hipótese em que um
contrato é celebrado para definir
a arbitragem (compromisso
arbitral).
A arbitragem, como equivalente
jurisdicional, está sujeita a
alguns princípios, quais sejam:
autonomiadavontadeeautonomia
privada; substitutividade, eleição
da lei aplicável (nacional ou

estrangeira): desde que não viole
os bons costumes e a ordem
pública; devido processo legal;
efeito vinculante da cláusula
arbitral; inevitabilidade dos
efeitos da sentença arbitral;
autonomia entre a cláusula
arbitral e o contrato e
competência.

O art. 1º da Lei nº 9.307/97
dispõe que “as pessoas capazes
de contratar poderão valer-se da
arbitragem para dirimir litígios
relativos a direitos patrimoniais
disponíveis”, ou seja, à princípio,
apenas podem ser objeto da
arbitragem os direitos passíveis
de conversão monetária e que se
encontrem na livre disposição
do seu titular, que deve ter plena
capacidade jurídica. Desse modo,
ficariam excluídos da arbitragem
os direitos não patrimoniais e os
indisponíveis, como as matérias
de natureza familiar ou de
estado, bem como as de ordem
fiscal e tributária. Assim, concluise, inicialmente, que o instituto
foi desenvolvido no Brasil
para atender a uma demanda
envolvendo pessoas de direito
privado.
Verifica-se, entretanto, que a
legislação superveniente prevê a
possibilidade de cláusula arbitral
em contratos administrativos,
como é o caso das Leis nº 8.987/95
e 11.079/04, que dispõem,
49

exemplificativamente, que:

Art. 23-A. O contrato de concessão
poderá prever o emprego de
mecanismos
privados
para
resolução de disputas decorrentes
ou relacionadas ao contrato,
inclusive a arbitragem, a ser
realizada no Brasil e em língua
portuguesa, nos termos da Lei no
9.307, de 23 de setembro de 1996.
Art.
11.
O
instrumento
convocatório conterá minuta do
contrato, indicará expressamente
a submissão da licitação às
normas desta Lei e observará, no
que couber, os §§ 3º e 4º do art.
15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
podendo ainda prever:
(...)

III – o emprego dos mecanismos
privados de resolução de disputas,
inclusive a arbitragem, a ser
realizada no Brasil e em língua
portuguesa, nos termos da Lei no
9.307, de 23 de setembro de 1996,
para dirimir conflitos decorrentes
ou relacionados ao contrato.
A possibilidade de utilização da
arbitragem pela Administração
Pública no Brasil já foi muito
controversa, sendo, entretanto,
mais aceita na atualidade, pela
doutrina e pela jurisprudência
pátrias, mesmo porque, como se
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disse, já há autorização legislativa
prevendo a arbitragem em
contratos públicos. Isso porque
não há nenhum óbice à celebração
de contratos administrativos
quando os objetivos a serem
alcançados sejam fixados com
base na supremacia do interesse
público, sujeito à condições
estabelecidas
pela
própria
Administração Pública, com
toda sua gama de prerrogativas
e sujeições inerentes ao regime
jurídico administrativo.

eficiência”.

De outro lado, a Lei nº 8.429/1992,
regulamentando a previsão
constitucional, tipifica as práticas
que configuram a improbidade
administrativa, e sobre o tema
a doutrina afirma que “(...) a
improbidade não está superposta
à moralidade, tratando-se de
um conceito mais amplo que
abarca não só componentes
morais com também os demais
princípios regentes da atividade
estatal, o que não deixa de estar
Desse modo, conclui-se que a em harmonia com suas raízes
Administração Pública direta etimológicas. Justifica-se, pois,
e indireta é pessoa capaz de sob a epígrafe do agente público
contratar e que pode, portanto, de boa qualidade somente podem
utilizar a arbitragem para dirimir estar aqueles que atuem em
litígios relativos a direitos harmonia com as normas a que
patrimoniais disponíveis.
estão sujeitos, o que alcança as
regras e os princípios.(...) Os atos
O que se questiona, então, é de improbidade administrativa
se os direitos discutidos no encontram-se descritos em
âmbito da ação de improbidade três seções que compõem o
administrativa seriam direitos capitulo II da Lei n° 8429/1992;
patrimoniais
disponíveis, estando aglutinados em três
passíveis de resolução pela via da grupos distintos, conforme o
arbitragem.
ato importe em enriquecimento
ilícito (art. 9º), cause prejuízo ao
A
expressão
“improbidade erário (art.10) ou tão somente
administrativa” foi trazida ao atente contra princípios da
ordenamento pela Constituição administração pública (art.
Federal de 1988. Antes disso, os 11).” (GARCIA, Emerson; ALVES,
textosconstitucionaisabordavam Rogério Pacheco. Improbidade
o tema superficialmente, em Administrativa. 6. ed. Lumen
sua modalidade mais direta e Júris, 2011. p. 125, 279.)
de mais difícil demonstração, o
enriquecimento ilícito, mas o art. Assim, a regra do art. 4° da Lei
37, §4°, da CRFB cunhou o nomen da Improbidade Administrativa,
iuris.
completa o mandamento do art.
37, caput, da CF, ressaltando a
O art. 37 da Constituição da exigência de observância dos
República estabelece, ainda, princípios da administração
que a “administração pública pública pelos agentes públicos.
direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do No que se refere à legalidade, à
Distrito Federal e dos Municípios princípio não haveria óbice, pois
obedecerá aos princípios de a questão não é defesa em lei.
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e
50

No que se refere à eficiência,
importante
analisar
quais
seriam as vantagens para a
Administração
Pública
em
ver conflitos resolvidos pela
via da arbitragem. O Estado
possui inúmeras prerrogativas
processuais, no âmbito do
processo jurisdicional, quais
sejam:
prazos
processuais
dilatados, a intimação pessoal,
reexame
necessário,
não
aplicação do efeito material da
revelia, restrição à concessão de
liminares e medidas de urgência
em face da Administração Pública,
isenção de custas judiciais.
Tais prerrogativas tornam o
processo judicial extremamente
eficiente em prol do interesse
público. Como alcançar a
mesma eficiência no âmbito
da arbitragem, especialmente
em matéria de improbidade
administrativa? Seria a duração
do processo argumento suficiente
para justificar a renúncia a tais
prerrogativas?
Na análise da impessoalidade,
como seria possível garantir, na
atividade privada da arbitragem
em matéria de improbidade
administrativa que não houvesse
discriminações e privilégios
indevidamente dispensados a
particulares, no exercício da
função administrativa?
Com relação ao princípio da
publicidade, também haveria, de
regra, incompatibilidade com o
sistema arbitral. A arbitragem
é essencialmente sigilosa, ao
passo que o interesse público
exige ampla publicidade em
relação aos atos que envolvam a
Administração Pública.
Por fim, no que se refere à
moralidade, temos a análise mais
sensível entre todos os princípios
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tutelados pela norma do art. 37
da Constituição da República. E
o que deve balizar essa análise
do princípio da moralidade é se a
tese do cabimento da arbitragem
em ação de improbidade
administrativa não tem o
objetivo disfarçado de beneficiar
o infrator, agente público, e não a
Administração Pública.
A lei nº 13.140/2015 regulou
a possibilidade de mediação
no âmbito da improbidade
administrativa:
Art. 36. No caso de conflitos que
envolvam controvérsia jurídica
entre órgãos ou entidades de
direito público que integram a
administração pública federal, a
Advocacia-Geral da União deverá
realizar composição extrajudicial
do conflito, observados os
procedimentos previstos em ato
do Advogado-Geral da União.
(...)

§ 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.
Partindo-se dessa premissa,
poderíamos concluir que “quem
pode o mais, pode o menos” e que,
portanto, se é possível conciliar
no âmbito da improbidade
administrativa, seria, em tese,
possível solucionar a controvérsia
através da via arbitral.

A grande diferença, no entanto,
é que a mediação in casu, na
forma regulada no parágrafo
4º acima transcrito, dependerá

de anuência judicial o que
representa, à toda evidência,
um
controle
jurisdicional
da questão. Por outro lado,
esse controle não existiria
na arbitragem, cuja solução
é
equivalente
jurisdicional,
passando absolutamente ao largo
da via e, portanto, do controle
jurisdicional.
A questão mais complexa nessa
ausência de controle jurisdicional,
a nosso ver, seria o descabimento
dos recursos. A Lei nº 9.307/96
não contempla o duplo grau
de jurisdição o que parece ser
incompatível com o princípio
constitucional da moralidade.
Seria razoável, sob o prisma da
moralidade, que a Administração
Pública
somente
pudesse
recorrer nos casos de cabimento
de anulação da sentença arbitral?
Como estaria a Administração
Publica impedida de opor-se à
eventual decisão arbitral na qual
não fosse observado o interesse
público?
Por essas razões, muito embora,
em tese, seja possível construir
doutrinariamente a teoria de
aplicação da arbitragem nas ações
de improbidade administrativa,
não nos parece razoável e,
tampouco, constitucional.
Á guisa de conclusão, questionase, finalmente: qual seria a real
vantagem para a Administração
Pública, na possibilidade de
realizar arbitragem nas ações de
improbidade administrativa?
Não nos afigura nenhuma
resposta realmente positiva ao
interesse público.
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1. O Estado de Direito e sua base Essa ideologia política, que
recebeu ampla consagração
ideológica
jurídica, espelhava principalmente
A evolução histórica possibilitou a o pensamento de autores como
consagração do Estado de Direito ROUSSEAU e MONTESQUIEU,
como modelo apto a encerrar o conferindo a base do Estado de
chamado Ancien Régime, que Direito e, por conseguinte, a do
solapava os direitos individuais próprio Direito Administrativo.
e concentrava em apenas uma
pessoa, ou seja, na figura do Consoante o pensamento de
soberano, o desempenho de todas ROUSSE AU, o poder jamais
as atividades estatais. Assim, poderia ficar nas mãos de apenas
colocava-se acima do bem e do uma pessoa, já que quem o
mal, inatingível, absoluto, pela detém tende a dele abusar. Dessa
forma, as atividades estatais
aplicação das normas jurídicas.
deveriam ser divididas em três
blocos orgânicos denominados
Foi preciso muita luta para
“poderes”, que exercer ia m
a der rocada desse reg ime,
precipuamente as suas
principalmente por parte dos
funções típicas, mas também,
revolucionários franceses, que
a t ipic a ment e , a a t i v id ade
preconizavam em seus ideais a
incumbida aos outros poderes, de
noção de um Estado submetido à
maneira a estabelecer um sistema
ordem jurídica, impregnado dos de freios e contrapesos (checks
valores de igualdade, liberdade e and balances), vez que o poder vai
fraternidade.
até onde encontra limites.
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Obviamente, as condutas que
en seja r ia m o desempen ho
dessas atividades estariam todas
delineadas na Carta Constitucional,
já que toda a atividade estatal
estaria submetida ao ordenamento
jurídico.

Assim, as atividades de fazer
as leis, executar as resoluções
públicas e julgar as controvérsias
seriam realizadas por um corpo
de órgãos principais distintos,
de modo a evitar que ocorresse
abusos na instrumentalização
desses poderes. Daí sua clássica
formulação de que para conter o
poder é imprescindível que aquele
que faz as leis nem julgue nem as
execute; aquele que as executa,
nem julgue nem as faça e aquele
que julga nem faça as leis nem as
execute.

A outra faceta ideológica do Estado
de Direito reside no pensamento
de ROUSSEAU, que, em linhas
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gerais, defendia o princípio da
igualdade de todos os homens e,
em decorrência disso, a soberania
popular. Dizia o ilustre pensador
que a titularidade do poder não
encontra fundamento na religião
nem se apresenta como resultado
de um mero fato. Seu alicerce
está na coletividade, no povo, que
deveria decidir como a sociedade
deveria ser regulada. Ninguém
está obrigado a receber ordens
de outrem: os homens são iguais
e nascem livres, por isso devem
tomar as rédeas do seu próprio
destino e decidir o caminho a ser
trilhado.
Obviamente, essa concepção
ideológica recebia uma limitação
natural, já que seria impossível
inserir todos os habitantes de uma
dada localidade num local público
para estabelecerem as normas
que deveriam regular a sociedade.
A despeito de ROUSSEAU entender
que a soberania jamais poderia ser
representada, e que a manifestação
de todos era o cenário ideal, a
verdade é que, para conferir
a necessária funcionalidade a
sua teoria, preconizou-se uma
fórmula substitutiva, a chamada
representação.

países ocidentais que adotam esse constante de la Ley ejerciéndose
modelo estatal.
sobre todos sin excepción en lo que
primeramente parece que puede
A confluência de pensamento conciliarse el ideal de la unidad del
desses autores resultou no Estado y las reivindicaciones que
Estado de Direito que, como se exigen que ningún hombre dependa
disse, preconizava a submissão de outro y que todos los hombres
completa da atividade estatal sean iguales em Derecho. La Ley
ao ordenamento jurídico. Nas em su estabilidad se opone a lo
palavras do inexcedível Professor que la voluntad particular tiene de
CELSO ANTÔNIO BANDEIR A cambio, de aleatorio. De una parte
DE MELLO: “o Estado de Direito lo arbitrário, el capricho, los saltos
é exatamente um modelo de de humor del despotismo; de outra,
organização social que absorve la Ley estable y equitativa2.
para o mundo das normas, para
o mundo jurídico, uma concepção Não é por outra razão que o
política e a traduz em preceitos modelo de Estado de Direito
concebidos expressamente para confere sobrenatural relevo ao
a montagem de um esquema de princípio da legalidade; também
controle de Poder”1.
não é por outro motivo que nossa
Constituição Federal, de maneira
E s s e c ont eúdo ide oló g ic o expressa, em seu artigo 37, caput,
apoia-se fielmente na noção de aduz que a Administração Pública
igualdade e, consequentemente, deverá obedecê-lo.
na supremacia da lei, já que essa
resulta da formulação da vontade 2. O princípio da legalidade
do povo, único titular do poder.
A lei propõe-se a ser geral e É de crucial impor t ância o
abstrata, justamente para evitar pr incípio da legalidade na
o tratamento desigual entre os atividade administrativa, uma vez
cidadãos, sem perseguições ou que é justamente o seu conteúdo
favoritismos e para conferir o que fundamenta, consolida e
mínimo de segurança jurídica à delineia a identidade própria do
Estado de Direito.
coletividade.

Vale, a respeito do tema, a notável
Diante desse modelo, o povo, em citação de GROETHUYSEN trazida
eleições diretas, escolheria seus por EDUA R DO G A RCÍ A DE
representantes para, em seu nome, ENTERRIA:
exercerem o poder e realizarem
as opções que entendiam mais Lo que primero se exige — ésta
adequadas para a coletividade. es la primera reivindicación de
É a c h a m a d a d e m o c r ac i a la conciencia del Derecho — es
representativa, rechaçada por que el hombre, no dependa del
ROUSSEAU, mas que recebeu hombre, sino solamente de la Ley
ampla consagração na maioria dos impersonal...Es en la soberanía

Inexistindo a lei, geral e abstrata,
a atuação estatal dependeria
do c om a ndo p er s on a l i s t a
do sober a no, o qu a l e s t á
submetido a saltos de humor, a
individualidades, diferentemente
da lei, que é estável, equitativa e
tem por fundamento a ideia de
soberania popular, de exaltação
da cidadania.

1. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 49.

2. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. 4ª ed. reimp. Madrid: Civitas, 2005, p. 21.
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A importância de um sistema em
que a lei prevalece em relação
aos comandos unitários reside
justamente na circunstância de
que ela é o produto da vontade
popular, é a forma pela qual os
titulares do poder decidiram
como devem ser reguladas não
só as relações privadas travadas
entre particulares, mas também
as relações protagonizadas pelo
próprio Estado, que detém poderes
instrumentais para alcance do
interesse público.
Assim, consoante precisa lição de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO,

o princípio da legalidade é o
da complet a submissão da
Administração às leis. Esta deve tãosomente obedecê-las, cumpri-las, pôlas em prática. Daí que a atividade
de todos os seus agentes, desde o
que lhe ocupa a cúspide, isto é, o
Presidente da República, até o mais
modesto dos servidores, só pode ser
de dóceis, reverentes, obsequiosos
cumpridores das disposições gerais
fixadas pelo Poder Legislativo, pois
esta é a posição que lhes compete no
Direito Brasileiro 3.

Em nosso sistema jurídico, o
princípio da legalidade está
prescrito nos artigos 5º, inciso
II, 37, caput, e 84, inciso IV, da
Constituição Federal, consolidando
um regime estrito, para o fim de
evitar aquilo que, infelizmente,
ocorre tradicionalmente em nosso
país: a possibilidade de abusos
e desvios por parte do Poder
Executivo no desempenho da
atividade administrativa.

3.

Op. cit., p. 101.

Consoante o artigo 5º, inciso II,
“ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”. Pela
leitura do aludido dispositivo
constitucional, verifica-se que o
legislador originário estabeleceu
de forma rigorosa a necessidade
de lei, e não de outro instrumento,
para coibir alguém de fazer ou
deixar de fazer alguma coisa.

Ve r i f i c a - s e , e n t ã o , q u e a
imposição de comportamentos
pela Administração aos
particulares somente pode ser
admitida se houver uma lei
autorizando a determinação
imposta, caso contrário, jamais
se poderá infundir qualquer
comportamento ao particular,
principalmente aqueles
comportamentos que impliquem
atos restritivos de direito, como a
constrição do direito de liberdade
e de propriedade, devendo,
necessariamente, existir uma lei
que lhe sirva de arrimo.

fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução.
Nesse particular, oportuna uma
pequena incursão para salientar
que no Brasil, diferentemente
de outros países, não se admite
a f ig ura dos regulamentos
autônomos, independentes ou
autorizados, que independem de
lei para serem expedidos.
Nesses países, podendo-se citar
a França a título de exemplo,
existem algumas matérias que
são “reservas de lei” e outras
que podem ser autonomamente
expressadas pelo Executivo, sem a
necessidade de lei que lhe confira
substrato. 4

No Brasil, os regulamentos existem
apenas para regular uma dada lei,
jamais podem inovar na ordem
jurídica, já que a Constituição
foi categórica ao estabelecer que
ao Chefe do Poder Executivo
O artigo 37, caput, por sua vez, compete o manejo dos aludidos
estabelece que a administração instrumentos apenas para “fiel
pública direta e indireta de execução de lei”.
qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal Fina lmente, c abe sa lient ar
e dos Municípios obedecerá ao que a Administração Pública
princípio da legalidade, além de deve at uar, precipuamente,
outros princípios que consolidam mediante a expedição de atos
o chamado regime jurídico- administrativos. Estando seus
administrativo.
comportamentos prescritos e
submetidos à lei, não há dúvida
Por derradeiro, vale consignar
de que esses atos jamais poderão
o a r t igo 84, inc iso I V, da
Constituição, que estabelece ser inovar na ordem jurídica, tendo
de competência do Presidente da como função apenas agregar à lei
República sancionar, promulgar e nível de concreção.

4. Infelizmente, alguns autores, talvez motivados por um servilismo mental que é inerente aos países subdesenvolvidos, sustentam a possibilidade
de “reserva de lei” no Direito brasileiro.
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Diante dos precept ivos
constitucionais aludidos, inferese que não existe atividade
administrativa se não houver lei
que a determine, assim, todo o seu
comportamento está submetido,
inexoravelmente, às emanações
legais.
3. O ato administrativo

Essas considerações iniciais são
necessárias para destacar que não
há, ao menos na legislação nacional,
o conceito de ato administrativo, o
que enseja, por parte da doutrina,
a possibilidade de estabelecer sua
noção com base nas características,
que de forma esparsa, a legislação
encabeça a esse nomen iuris.

3.2. Conceito de ato administrativo
Consoante o preclaro Professor
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO, ato administrativo é a

declaração do Estado (ou de
quem lhe faça as vezes — como,
por exemplo, um concessionário
de serviço público), no exercício
de prer rogat iva s pública s ,
manifestada mediante providências
jurídicas complementares da lei a
título de lhe dar cumprimento, e
sujeitas a controle de legitimidade
por órgão jurisdicional5.

Nesse sentido, os autores deverão
3.1. Problemática da conceituação compor seus conceitos com base
de ato administrativo
em elementos que entendam
lhes conferir substrato, mas que
Em inúmeras oportunidades é variarão de acordo com a posição
o próprio Direito Positivo que adotada. Não se trata de buscar um
constrói um conceito jurídico, conceito verdadeiro ou falso, mas
imputando-lhe características um conceito que possa aglutinar sob Ver i f ic a m-se a s seg u i nt e s
que revelam uma similitude de uma mesma titularidade jurídica carac teríst icas no conceito
realidades de forma a compor comportamentos que tenham formulado pelo ilustre Professor:
uma unidade sob essa mesma alguma similaridade entre si, de
a) o ato administrativo é uma
titularidade jurídica.
forma a se destacarem em bloco
declaração de natureza jurídica,
distinto dos demais institutos.
que produz efeitos de direito;
Quando isso ocorre, os cientistas
b) o ato administrativo é uma
do Direito já encontram uma Na doutrina brasileira, podem ser
declaração proveniente do
relação de situações que o direito encontrados inúmeros conceitos
Estado, ou daqueles que se
antecipadamente identificou de ato administrativo. Alguns
encont ram invest idos nas
como aptas a serem incluídas em receberam maior consagração por
prerrogativas públicas;
um mesmo conjunto (conceito).
estarem mais completos, ou seja,
c) o ato administrativo é
por aglutinarem de forma mais
veiculado no exercício de
Todavia, em muitas oportunidades ampla uma série de características
prerrogativas públicas, ou seja,
isso não acontece, por isso deve que condensam um maior número
em consonância com o regime
o cientista do Direito promover de elementos, além de atenderem
jurídico do Direito Público, com
a aglutinação de realidades de forma irremediável o critério
as características a ele inerentes;
prescritas pelo Direito Positivo da utilidade.
d) os atos administrativos
revelam providências jurídicas
de forma a construir um conceito
complementares da lei ou,
jurídico.
Por isso, adota-se integralmente
excepcionalmente, da própria
o conceit o for mu lado por
Constituição, sendo, nesse último
Nesse particular, cumpre ao CELSO ANTÔNIO BANDEIR A
caso, estritamente vinculada, a
cientista do Direito olhar para o DE MELLO, por entendê-lo como
título de lhe dar cumprimento.
Direito Positivo e, com base na a melhor sistematização dos
e) os atos administrativos
análise de suas características, acontecimentos qualificados pelo
sujeit am-se a cont role
consolidar sob o mesmo nomen Direito como ato administrativo
jurisdicional, ou seja, não têm
iuris realidades que tenham e que atende, indubitavelmente, o
caráter definitivo perante o
alguma similitude entre si, de critério da utilidade, estabelecendo
Direito, já que poderão sofrer
forma a compor uma unidade.
de forma irrepreensível a serventia
alterações por parte do Poder
de suas emanações.
Judiciário.
5.

Op. cit., p. 378.
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Em relaç ão a esse ú lt imo
aspecto, cumpre salientar sua
importância, vez que um dos
objetivos do presente trabalho
é justamente estabelecer as
limitações encontradas pelo Poder
Judiciário em relação aos atos
administrativos veiculados com
competência discricionária.

Oportuno ainda destacar que
o Professor CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO qualifica o
aludido conceito em sentido amplo,
abrangendo, pois, os atos gerais
e abstratos. Salienta que, ao lado
desse conceito, é possível formular
um conceito de ato administrativo
em sentido estrito de forma a
restringi-lo a uma categoria
menor de atos.
Nesse sentido, entende, em
acepção restrita, que o ato
administrativo é a

por se entender que a natureza
dos atos abarcados pelo conceito
amplo e que não são abrangidos
pelo estrito (como é o caso dos
regulamentos e dos contratos
administrativos) é tipicamente
administrativa.
3 . 3 . At o v i n c u l a d o e a t o
discricionário

Como dantes mencionado, a
at iv idade administ rat iva é
subalterna à lei, ou seja, não existe
atuação da Administração Pública
sem lei que lhe confira supedâneo.

Na doutrina nacional e estrangeira,
verificam-se inúmeras opiniões
nesse mesmo sentido, como
é o caso, entre nós, de CIRNE
LIMA, que em fórmula sintética
esclarece:

autoriza”8. E, finalmente, a frase
lapidar de SEABRA FAGUNDES,
para quem administrar “é aplicar
a lei de ofício”9.

Entre os administrativistas
estrangeiros, enunciados dessa
natureza podem ser encontrados
em abundância.

Na Alemanha, FRITZ FLEINER
salienta, em tradução livre, que
“Administração legal significa, pois:
Administração posta em movimento
pela lei e exercida nos limites
de suas disposições”10. MICHEL
STASSINOPOULOS, na Grécia,
escreveu célebre frase acerca do
tema: “em um Estado de Direito,
a Administração encontra-se não
apenas na impossibilidade de agir
contra legem ou extra legem, mas é
obrigada a agir sempre secundum
legem”11. Em Portugal, pode-se
evidenciar os ensinamentos de
AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ:
“A atividade administrativa é uma
atividade de subsunção dos fatos
da vida real às categorias legais”12.

Supõe, destarte, a atividade
administrativa, a preexistência de
declaração unilateral do Estado no uma regra jurídica, reconhecendoexercício de prerrogativas públicas, lhe uma finalidade própria. Jaz,
manifestada mediante comandos conseqüentemente, a Administração
concretos complementares da Pública debaixo da legislação que
lei (ou, excepcionalmente, da deve enunciar e determinar a regra Todavia, a despeito da lei regular
a ativ idade administrativa,
própria Constituição, aí de modo de direito7.
e com isso a prática dos atos
plenamente vinculado) expedidos
Vale
transcrever
o
magistério
de
administrativos, ela poderá fazêa título de lhe dar cumprimento e
sujeitos a controle de legitimidade HELY LOPES MEIRELLES, que lo de duas formas distintas.
lapidarmente anotou: “enquanto
por órgão jurisdicional6.
na administração particular é Em determinados casos, a lei
Todavia, para efeito do presente lícito fazer tudo que a lei não regula uma situação de forma
trabalho, adota-se o conceito de ato proíbe, na Administração Pública tão completa, discriminando
administrativo em sentido amplo, só é permitido fazer o que a lei antecipadamente com elevado
6. Op. cit., p. 378.

7. LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo Brasileiro. 3. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1954, p. 22.
8.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 88.

9. FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 4.
10.

FLEINER, Fritz. Principes Généraux du Droit Administratif Allemand. 1933, p. 87.

12.

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre a Teoria do Desvio do Poder. Coimbra: Coimbra, 1940, p. 19.
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11. STASSINOPOULOS, Michel. Traité des Actes Administratifs. Atenas: Librairie Sirey, 1954, p. 69.
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rigor e extrema objetividade os
pressupostos requeridos para a
prática do ato e o conteúdo que
esse obrigatoriamente deverá ter,
caso ocorra a hipótese legalmente
prevista, de maneira que não resta
para o administrador qualquer
margem de liberdade. Nesses
casos, diz-se que há vinculação, e
que, portanto, o ato a ser expedido
é ato vinculado.

Em verdade, é a competência
do agente que é discricionária
quanto a tais ou quais aspectos;
o ato será apenas o resultado do
seu exercício. A discrição não
reside no ato, visto não ser ele
discricionário, embora seja nele
que ela se revelará.

Estabelecido o discrímen entre o
ato vinculado e o ato discricionário,
cabe maior aprofundamento
De outra sorte, admite-se a prática acerca desse último por ser esse
o objeto principal do presente
de ato discricionário quando a lei
estudo.
estabelece para o administrador
uma esfera de liberdade para
4. Ato administrativo
que ele preencha, de acordo com
discricionário
seu juízo subjetivo, pessoal, o
campo de indeterminação, a fim 4.1. Introdução
de satisfazer no caso concreto a
finalidade da lei.
Como vimos, o Estado de Direito
é construído solidamente sobre
Não se trata de ausência de lei, mas premissas ideológicas que têm
de uma forma diferente com que como finalidade última submeter
o comando normativo regula uma a atuação do Estado (e os atos por
dada situação a ser enfrentada ele proferidos) ao ordenamento
pelo administrador no cotidiano jurídico, de forma que ao agente
da atividade administrativa. público reste apenas a função de
Nesse sentido, vale a transcrição aplicar a lei ao caso concreto, por
literal de ANDRÉ GONÇALVES ser ela a manifestação da vontade
PEREIRA, que salienta: “o poder popular.
discricionário não resulta da
ausência de regulamentação Assim, o administrador seria um
legal de certa matéria, mas sim mero cumpridor dos objetivos
de uma forma possível de sua delineados na lei, uma vez que,
cumprindo esses desideratos,
regulamentação”13.
es t a r ia , i ndubit avel ment e,
Cumpre registrar que, a despeito atingindo o interesse público
de se falar em ato discricionário, o protegido na norma. Nesse
que está se pretendendo falar, em sentido, para que essa estrutura
verdade, é ato praticado no exercício pura pudesse ocorrer, o ideal
de apreciação discricionária em é que a aplicação das normas
fosse sempre automát ic a,
relação a algum ou a alguns dos
impossibilitando qualquer juízo
aspectos que o condicionam ou que
subjetivo ao administrador, que,
o compõem.
como se disse, seria um aplicador
13.

PEREIRA, André Gonçalves. Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo. Lisboa: Ática, 1962, p. 222.
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da lei de ofício. Até porque, como
visto, quem tem poder tende a dele
abusar, como acontecia com os
soberanos absolutistas no Antigo
Regime.
Todavia, e aqui começam os
problemas, viu-se, pelos motivos
a seguir delineados, que seria
impossível estabelecer todos esses
comportamentos de maneira
objetiva na norma jurídica,
sendo necessário conferir-se
ao administrador uma margem
de liberdade, uma margem de
apreciação subjetiva diante
do caso concreto, para que ele
decida qual a melhor solução a ser
aplicada ao caso concreto.

Ora, essa imprescindível
necessidade de aprec iaç ão
subjet iva por par te do
administ rador ac aba por
contrastar com o próprio regime
jur ídico que c arac ter iza a
atividade administrativa e que,
por consequência, consubstancia
o Estado de Direito.

Se a atividade do administrador
é de mero aplicador da lei, sem
nenhuma inf luência de sua
vontade (situação típica do
Direito Privado, governado pela
autonomia da vontade), como
poderia uma norma conferirlhe a possibilidade de, em dados
casos, agir consoante sua vontade,
ou melhor, agir conforme sua
apreciação subjetiva?
É justamente na conf luência
desses regimes tão antagônicos
(Direito Privado e Direito Público)
que reside a dificuldade do tema
objeto do presente trabalho:
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em primeiro lugar, admitir a
imprescindibilidade da outorga
de competência discricionária ao
administrador, em face da qual
será exercida uma apreciação
subjetiva acerca de dada situação
concreta e, em segundo lugar,
estabelecer os limites concretos
dessa atividade discricionária
para que o administrador não se
desvie da finalidade pela qual a
norma foi instaurada e atinja o
interesse público protegido.

Poder-se-ia sustentar um segundo
posicionamento doutrinário,
concernente à impossibilidade
material de o legislador prever todas
as condutas a serem praticadas
pela Administração Pública,
havendo a necessidade de se
recorrer a fórmulas menos rígidas,
capazes de abarcar amplamente os
acontecimentos sociais, conferindo
ao administrador maior liberdade
para tomada de posição.

Com supedâneo principalmente
nas lições do Professor AFONSO
RODR IGUES QUEIRÓ, podese con f i r ma r u m t ercei r o
ent endiment o, referent e à
inv iabilidade jur ídic a da
supressão da discricionariedade,
já que para ev it á-la o
4 . 2 . F u n d a m e n t o s d a administrador não poderia mais
discricionariedade
valer-se da abstração própria
das leis, invadindo o campo de
Inicialmente, faz-se importante, individualização que lhe é proibido.
mesmo que de maneira breve,
estabelecer os motivos pelos Finalmente, pode-se evidenciar
quais é imprescindível conferir uma quarta tendência doutrinária:
competência discr icionár ia a da impossibilidade lógica de
ao administrador. A doutrina opor-se à discricionariedade.
estrangeira e também a nacional Esse entendimento também
divergem substancialmente a tem fundamento nas lições do
respeito do tema, valendo salientar Professor QUEIRÓ, que, colocando
os principais desdobramentos luzes sobre a temática, salienta
acerca da temática.
que a lei remete a fatos pertinentes
ao mundo da natureza ou da
A p r i m e i r a t e n d ê n c i a cultura e a fatos pertinentes ao
dout r iná r ia su s t ent a que mundo da causalidade ou do
a d i s c r ic ion a r ie d a de t e m valor. Os conceitos utilizados pela
f undamento na deliberada lei fazem uso de uma ou de outra
intenção legal de conferir à dessas realidades.
Administração certa liberdade
para decidir-se diante de um caso Os conceitos determináveis no
concreto. Nesse particular, por plano das ciências, que se embasam
deter a Administração Pública no valor teorético verdade são
posição privilegiada, ela teria unissignificativos. Os conceitos
melhores condições de satisfazer atinentes ao mundo da razão
a finalidade da lei nas situações prática, da sensibilidade, são
submetidas ao seu cuidado.
plurissignificativos, por conterem
A ideia de se estudar o tema
reside justamente em tentar
espancar essas dificuldades
iniciais, com o fim de conformar
essas necessidades com o regime
jurídico-administrativo.

14.

Op. cit., p. 951.
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alguma incerteza ou f luidez.
Levando-se em consideração que a
lei contempla ambos, abrigando ora
delimitações rigorosas, objetivas,
ora conceitos indeterminados,
fluidos, a discricionariedade teria
fundamento nesse último, ao
passo que a vinculação residiria
no primeiro.

Registre-se que CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO entende
que a razão pela qual a lei instituiu
a discricionariedade reside

simultaneamente no intento
le gi slat i vo de c ome t e r ao
administrador o encargo, o dever
jurídico, de buscar identificar e
adotar a solução apta para, no caso
concreto, satisfazer de maneira
perfeita a finalidade da lei e na
inexorável contingência prática de
servir-se de conceitos pertinentes ao
mundo do valor e da sensibilidade,
os quais são conceitos chamados
vagos, fluidos ou imprecisos.
É claro que só transfere ao
administrador o cometimento
de eleger in concreto a solução
ideal porque seria materialmente
impossível, perante a realidade
polifacética da vida, prever todas as
situações suscetíveis de ocorrerem
e todas as correspondentes soluções
perfeitas para elas. Daí que, para
flexibilizar a ação administrativa,
instrumentando-a para obtenção
dos resultados legalmente desejados
de excelente realização do interesse
público, confere certa ˜liberdade˜ no
mandamento14 .
4.3. Dever discricionário
Mu it os aut or e s , de for m a
e q u i vo c a d a , s e g u n do no s
parece, colocam ênfase na
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noção de “poder discricionário”.
Todavia, sabe-se que a ideia
primordialmente envolta na
atividade administrativa é a noção
de dever, e não de poder. Com
efeito, a Administração Pública
tem o dever de atingir o interesse
público, ou seja, a finalidade a
ser cumprida, sendo o poder
meramente instrumental para
que seja possível cumprir com
esse desiderato.

deve o administrador apontar
o dispositivo legal utilizado e
justificar os fatos que ensejaram
a solução adotada para o caso.
4.4. Variantes da discricionariedade

A regra de Direito, como vimos,
c on fer e ao ad m i n i s t r ador
competência discricionária nos
casos em que admite um juízo
subjetivo, pessoal, acerca da
correta solução ao caso concreto,
Tal circunstância se deve a levando em consideração a
questões históricas, já que finalidade contida na norma.
sempre se con fer iu ma ior
prevalência à noção de poder (a A doutrina abalizada de CELSO
chamada puissance publique dos ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
franceses). Com a derrubada estabelece os casos nos quais há
da monarquia absolutista e, discricionariedade, justamente
principalmente, após o advento da por caber interferência subjetiva,
Escola do Serviço Público Francês isolada ou cumulativamente, no
capitaneada por LÉON DUGUIT, que diz respeito:
essa ideia foi substituída pela
a) à d e t e r m i n a ç ã o o u
noção de dever, qual seja, o dever
reconhecimento — dentro
de alcançar a finalidade insculpida
de certos limites mais além
na lei, recebendo a Administração
referidos — da situação fática ou
Pública prerrogativas especiais
b) a não agir ou agir ou
justamente para possibilitar esse
c) à escolha da ocasião azada
tipo de atuação.
para fazê-lo ou
Diante dessas considerações,
verifica-se, em verdade, que existe
um dever discricionário, e não
como mencionado por alguns
autores, um poder discricionário.
Somente com essas noções em
mente é possível dimensionar
e compreender corretamente
o instituto, visto que a lei, ao
conferir ao administrador o
poder de fazer escolhas, não o
deixa fazê-las livremente, ou seja,
a lei não confere um cheque em
branco a ser preenchido pelo
administrador de forma indistinta,
a seu bel-prazer. Nesse momento,

15.

É que a f ina lidade apont a
para valores, e as palavras,
ao aludirem a um conceito de
valor, estão se reportando a
conceitos plurissignificativos
(conceitos vagos, imprecisos
ou i nde t er m i nados) e não
àqueles denominados
u n i s s i g n i f ic at i vo s . C omo
exemplo, podemos cit ar os
valores “segurança pública”
e “ interesse público”, cujos
significados não são uniformes,
pois as realidades apontam para
situações que são suscetíveis
de existir em graus e medidas
var iáveis, podendo ensejar
opiniões divergentes sobre a
circunstância de se terem ou não
configurados por inteiro.

Para ar remat ar o presente
tópico, é importante mencionar
que a discrição se expressa em
um único elemento do ato, que
é justamente o seu conteúdo.
É na ocasião em que se pratica
o ato, elegendo aquele que
será utilizado em uma dada
sit uação, que realmente se
d) à forma jurídica por meio da revela a discrição, embora se
deva considerar que as causas
qual veiculará o ato ou
e) à e l e i ç ã o d a m e d i d a determinantes residirão em um
considerada idônea perante dos três mencionados fatores
aquela situação fática, para ( hipótese, mandamento ou
satisfazer a finalidade legal.15
finalidade da norma).

Re s s a lt e -se que o me s mo
Professor CELSO A NTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO estabelece
que a discricionariedade pode
decorrer, da hipótese da norma
(item a supra), do comando da
norma (itens “b”, “c”, “d”, e “e”,
supra) e também, acrescenta, da
finalidade da norma.

A discrição será devidamente
ob s er v a d a ju s t a ment e no
conteúdo do ato, que em breves
palavras pode ser identificado
como aquilo que o ato dispõe,
isto é, o que o ato decide, enuncia,
opina ou modifica na ordem
jurídica. É o próprio ato em sua
essência. O seu núcleo.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 17.
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em muitos casos, mesmo diante do
caso concreto, não será possível
Não resta dúvida de que as atestar com absoluta certeza se a
normas, seja na formulação de sua circunstância contida na norma
hipótese, seja na formulação de em abstrato ocorreu na realidade,
seu comando ou, mais comumente, estando-se, nessa circunstância,
na formulação de sua finalidade, diante da chamada zona de
muitas vezes são expressas por incerteza.
meio de conceitos imprecisos,
Não há dúvida de que dependendo
vagos ou fluidos.
do tempo e do local, os seres
A doutrina alemã sustenta que humanos poderão conferir uma
a pluralidade de significações significação diferente a um dado
desses conceitos não resiste a conceito, contudo, não pode o
uma análise do caso concreto, agente administrativo, em nome
visto que diante de situações da f luidez desses conceitos,
do mundo rea l g a nha r ia m acolhê-los em uma significação
consistência e univocidade, sendo não comportada por esse âmbito
nesse caso, uma questão de mera mínimo que conota e denota a
interpretação.
palavra.
4.5. Dos conceitos imprecisos

Todav ia, a despeito dessas
considerações, a verdade é que não
será possível em determinados
casos concretos atestar, sem medo
de errar, qual o significado efetivo
do conceito utilizado pela norma.
Em inúmeras sit uações
empiricamente reveladas, mais
de uma intelecção seria razoável,
não se podendo afirmar, com força
categórica, que um entendimento
divergente do que se tenha será
necessariamente equivocado.

Ex ist irão g raus e medidas
variáveis em relação à correta
intelecção do conceito estampado
na norma. Nesse sentido, se
estivermos diante de uma zona
de certeza positiva, teremos
indubitavelmente a aplicação da
norma no caso concreto, caso
se esteja diante de uma zona de
certeza negativa, a aplicação da
norma não será possível. Todavia,
16. Op. cit., p. 43.

de optar, entre várias condutas
possíveis, por uma única solução.
É justamente pelo elemento que a
caracteriza (caso contrário, os atos
administrativos sempre seriam
vinculados) que, objetivamente,
será impossível reconhecer, em
alguns casos concretos, qual
seria o comportamento ideal a
ser praticado pela Administração,
aquele que atingiria de modo
perfeito a finalidade normativa.

Trat a-se de uma limit ação
do próprio ser humano, cuja
capacidade intelec t iva tem
naturais limitações e, assim,
não pode desvendar em todo
e qualquer caso a providência
ideal para atender com exatidão
absoluta a finalidade almejada
Ve r i f ic a - s e , e n t ã o , q u e a pela regra a ser aplicada, visto que
discricionariedade decorrente da pelo menos dois pontos de vista
fluidez significativa de elementos antagônicos seriam admissíveis.
normat ivos poderá ensejar
dúvidas intermináveis acerca do Nas palavras do mestre CELSO
cabimento dos conceitos utilizados A N T Ô N I O B A N D E I R A D E
MELLO: “a providência ideal em
pela regra de Direito aplicada.
muitas situações é objetivamente
4.6. A natureza da discricionariedade incognoscível. Poder-se-á tão
somente saber que será uma que
M e s m o s a b e n d o q u e o se contenha dentre de um número
administrador, ao expedir seus limitado de alternativas e que se
atos administrados, deve pautar- apresente como razoável no caso
se exclusivamente pelo regime concreto”16 .
jurídico que disciplina uma dada
situação, é possível afirmar que nos 4.7. Restrições ao controle judicial
casos de atividade discricionária dos atos administrativos
caberão dúvidas sobre a decisão
ideal a ser aplicada, podendo Não há dúvida de que existe
irromper opiniões divergentes competência jurisdicional para
acerca da temática, apresentando- examinar a validade dos atos
se como razoáveis e perfeitamente administrativos discricionários.
admissíveis.
Todavia, esse controle jurisdicional
pode sofrer uma restrição, a
É da própria natureza da atividade ser agora estudada, pois caso
discricionária a possibilidade contrário, estar-se-ia violando
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uma das bases do Estado de Direito caput da Constituição Federal,
que é o princípio da tripartição que diz respeito ao princípio da
dos poderes, abordado no início eficiência. 18
da presente exposição.
Todavia, acreditamos que esse
Tradicionalmente, entende a princípio, no que diz respeito
doutrina pátria que o Poder ao tema ora analisado, nada de
Judiciário não pode examinar novo introduz no ordenamento
o mérito do ato administrativo jurídico nem é aplicável ao exame
discricionário — mérito esse que do mérito do ato administrativo
tem sido revelado como sendo a no sentido de que sempre poderia
conveniência e a oportunidade do caber ao Poder Judiciário indicar
qual a solução discricionária mais
ato.
eficiente, em substituição àquela
Com efeito — eis o magistério adotada pelo Poder Executivo.
do Professor CELSO ANTÔNIO
A liá s, como a f ir ma CEL SO
BANDEIRA DE MELLO —
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
mérito é campo de liberdade
suposto na lei e que efetivamente, A Constituição se refere, no art. 37,
venha remanescer no caso ao princípio da eficiência. Advirtaconcreto, para que o administrador, se que tal princípio não pode ser
segundo critérios de conveniência concebido (entre nós nunca é
e oportunidade, se decida entre demais fazer ressalvas óbvias)
duas ou mais soluções admissíveis senão na intimidade do princípio da
perante ele, tendo em vista o exato legalidade, pois jamais uma suposta
atendimento da finalidade legal, busca de eficiência justificaria
dada a impossibilidade de ser postergação daquele que é o dever
objetivamente reconhecida qual administrativo por excelência. O
fato é que o princípio da eficiência
delas seria a única adequada17.
não parece ser mais do que uma
A c o n v e n i ê n c i a p o d e s e r faceta de um princípio mais
entendida como a utilidade do ato amplo já superiormente tratado,
para a consecução do interesse de há muito, no Direito italiano: o
público e a oportunidade como princípio da “boa administração”19.
o momento em que o ato deva
ser praticado.
Assim, deve ser tal princípio
absolutamente afastado quando
P o r é m , o e x a m e d e s s a s do exame do mérito do ato
circunstâncias tem sido objeto discricionário, remanescendo
de análise por parte do Poder a p e n a s o s c o n c e i t o s d e
Judiciário, que muitas vezes se oportunidade e conveniência, em
vale de um novo instrumental cujo âmbito não cabe ao Poder
jurídico introduzido pelo art. 37, Judiciário adentrar quando se
17.

Op. cit., p. 38.

19.

Op. cit., p. 122.

trata de zona de incerteza, da
qual já falamos anteriormente e
voltamos a repetir.

A restrição ao Poder Judiciário ora
mencionada refere-se justamente
ao exame dos atos discricionários
que permitem a adoção de
apreciação subjetiva por parte
do administrador por existir na
norma conceitos vagos, imprecisos
ou fluidos. Nesses casos, cabe
ao administrador identificar se
há subsunção daquela norma
jurídica abstrata e geral à situação
empiricamente considerada.
Por vezes, como dito alhures,
p or e s t a b e le c er a nor m a
conceitos plurissignificativos, o
administrador, em interpretação
razoável, resolve praticar uma dada
conduta e, consequentemente,
expedir um ato administrativo
enfocando uma dada solução.

Verificado que a Administração
se firmou em uma intelecção
perfeitamente cabível, ou seja,
comportada pelo conceito ante
o caso concreto, ainda que outra
solução pudesse também sê-lo,
não pode o Poder Judiciário alterar
o ato administrativo praticado,
de forma a substituir o juízo
administrativo pelo seu próprio.
Pretende-se, pois, que o
administrador pratique o ato
administrativo discricionário
em absoluto compasso com o
princípio da razoabilidade, já
que, segundo entendimento de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE

18. A mesma norma constitucional menciona o princípio da impessoalidade — mas sua violação tem caracterizado o abuso ou o desvio de poder —
matéria sobejamente discutida e resolvida em sede doutrinária e jurisprudencial.
62

DIREITO ADMINISTRATIVO

MELLO, “a Administração, ao atuar
no exercício de discrição, terá de
obedecer a critérios aceitáveis
do ponto de vista racional, em
sintonia com o senso normal de
pessoas equilibradas e respeitosa
das finalidades que presidiram a
outorga de competência exercida”.
Ora, havendo um contraste de
intelecções, e identificando que a
opção tomada pelo administrador
não contrariava objetivamente o
direito e observava o princípio da
razoabilidade, não pode o órgão
jurisdicional alterar a posição
administrativa, sob pena de
violação do princípio da tripartição
dos poderes.
Por outras palavras: praticando
o administrador o ato
administrativo “A”, não pode o
Judiciário querer aplicar o ato “B”,
mesmo que esse último também
seja viável juridicamente, posto
que não pode o magistrado —
e, diga-se de passagem, muitos
Conselheiros dos Tribunais
de Contas — substituir o ato
praticado legitimamente pelo
administrador público.

Havendo motivação de fato e de
direito que justifique a opção
administrativa discricionária, não
há que se retocar o ato praticado,
mesmo na hipótese de subsistir
outro ato que pudesse também se
sustentar perante o Direito.
O que ocorre, infelizmente, é
decorrência da evolução da
sociedade brasileira mediante
movimentos pendulares, que
passa de um vazio no ordenamento
jurídico a exageros legislativos
20. Op. cit., p. 109.

certeza inobjetável qual seria
esta providência ideal. É exato,
pois, que, existindo discrição, é ao
Por essas razões, assiste-se administrador — e não ao juiz —
ainda, no Brasil, uma completa e que cabe decidir sobre qual seria a
desastrosa avalanche de situações medida adequada20.
em que o Poder Judiciário e,
principalmente o Ministério Aliado a isso, não se pode esquecer
Público, querem substituir o que um dos atributos dos atos
administ rador e impor, em administrativos é a chamada
verdade, a sua vont ade às presunção de legitimidade,
situações colocadas sob o cuidado ou seja, a qualidade que reveste
da Administração.
tais atos, os quais se presumem
verdadeiros e conformes ao
São situações que têm, por Direito, até prova em contrário.
objeto pr incipal, a prát ica Havendo dúvida quanto à validade
de atos discricionários que de um ato administrativo, ou
envolvam um juízo subjetivo seja, nas hipóteses em que haja
do administrador, mas que, aos incerteza quanto à validade do ato,
olhos de muitos membros das ele deve ser considerado legítimo,
aludidas instituições, deveriam pois a avaliação deve se pautar
ser substituídos pela sua própria pela presunção segundo a qual ele
apreciação particular.
é legítimo.
exacerbados por interpretações
tendenciosas.

Percebe-se que esse movimento
ainda não se deteve, recebendo
por parte de alguns, afeiçoados
ao estrelismo desenfreado e
animados pela possibilidade de
galgar ascensão política como
arautos do bem, ainda um último
impulso, a ser, esperamos todos,
desconstituído a brevi temporis.

A despeito da obviedade desse
apontamento, nada mais evidente
do que conferir o “benefício” da
dúvida quanto à validade de um
ato que tem como atributo especial
a presunção de legitimidade.

Certamente cabe advertir que,
embora a discricionariedade
exista para que o administrador
adote a providência ótima para
o caso, inúmeras vezes, se não
na maioria delas, nem ele nem
terceiro poderiam desvendar com

Ao eclodir o Estado de Direito
pela mão dos revolucionários
franceses, em manifesta aversão
ao Antigo Regime, principalmente
em razão das ideias preconizadas
por ROUSSEAU e MONTESQUIEU,
foi ele, finalmente, submetido à

Para arrematar, vale trazer
precisa lição de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, que, de
forma completa, sintetiza a ideia
ora defendida:
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Conclusão

Encerrado o presente estudo, a
servir como referência para o
aprofundamento do tema, cabe,
apenas, fazer um breve apanhado
ac er c a d a s c on s ider aç õ e s
alinhavadas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ordem jurídica, com o objetivo de
se estabelecer uma contenção do
poder e, por meio da soberania
popular, atribuir a titularidade
desse poder ao povo, que,
nessa perspectiva, tornou-se o
responsável, por meio de seus
representantes, em manifestar sua
vontade pela veiculação das leis.

Nesse sentido, reveste-se de
extremo sobrelevo o princípio da
legalidade, que reforça o conteúdo
do Estado de Direito, ao propagar,
de maneira veemente, a completa
submissão da Administração
às leis, devendo figurar como
mera cumpridora dos comandos
normativos.

Nesse momento, verificou-se
que, a despeito das disposições
legais regularem a atividade
administrativa, e com isso a prática
dos atos administrativos, elas
podem fazê-lo de duas maneiras
distintas: de forma vinculada ou
discricionária.
Com essas noções presentes,
finalmente foi possível adentrar
no cerne do presente trabalho,
que procurou demonstrar que a
atividade discricionária do Estado
não viola o princípio da legalidade
e o conteúdo ideológico a ele
inerente, mesmo que remanesça
ao administrador uma apreciação
subjetiva quanto à correta solução
a ser aplicada ao caso concreto
e estabelecer os limites a serem
observados pelo Poder Judiciário
no momento da análise desses
atos em sede jurisdicional.

Essa submissão da Administração
às leis faz com que os atos por ela
praticados, os chamados atos
administrativos, tenham arrimo
nessas emanações legais, já que é Referências bibliográficas
dessa forma, principalmente, que
atua a Administração Pública.
BANDEIRA DE MELLO, Celso
A nt ôn io. Cur so de Direit o
Registrou-se que, não havendo Administrativo. 25. ed. São Paulo:
no Direito Positivo a noção Malheiros, 2008.
de ato administrativo, devem
o s dou t r i n a dor e s c omp or _______ . Discricionariedade e
seu conceito, com base em Controle Jurisdicional. 2. ed. São
elementos próprios contidos no Paulo: Malheiros, 2008.
ordenamento, aptos a destacá-lo
como bloco distinto dos demais ENTERRÍA, Eduardo Garcia
institutos.
de. A Revolución Francesa y
Administración Contemporánea.
Nesse sent ido, adotou-se o 4. ed. reimp. Madrid: Civitas, 2005.
conceito de ato administrativo
em sentido amplo formulado por ENTERRÍA, Eduardo Garcia de;
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón.
MELLO, por ser o que aglutina de Curso de Derecho Administrativo.
forma mais abrangente uma série 10. ed. Madrid: Civitas, 2006.
de características que identificam
e conferem os exatos contornos FAGUNDES, Miguel Seabra. O
dessa realidade. Destacou-se, Controle dos Atos Administrativos
outrossim, as características do pelo Poder Judiciário. 5. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1979.
aludido conceito.
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A figura do interessado na
ação de improbidade
Bernardo Strobel Guimarães
Resumo:
O presente texto visa a discutir
quais os limites da atuação
das pessoas jurídicas de
direito público em ações de
improbidade, tanto no que se
refere à migração de polos,
quanto no que se refere às
pretensões passíveis de serem
deduzidas.
Palavras-Chave:
Improbidade.
Migração
de
polos. Pessoa jurídica de direito
público. Ministério Público.

Introdução
As peculiaridades da
ação de improbidade continuam
a causar espécie ainda hoje,
passados mais de 25 anos
de sua edição. O presente
estudo pretende se dedicar
a um desses pontos: qual é
o limite da participação das
pessoas jurídicas vinculadas à
Administração quando ocupam
o pólo ativo da demanda. Dito
de outro modo em que medida
a atuação do Ministério Público
pode aceitar coadjuvantes na
repressão de atos que sejam
imorais. Isso num contexto

em que tem vindo à tona
diversos fatos que demonstram
graves atos de improbidade
envolvendo empresas estatais e
a Administração Direta.
Dois pontos, em especial,
pretendem ser desenvolvidos
no curso dessa exposição.
O primeiro diz respeito às
condições necessárias para que
tais pessoas possam se transferir
do pólo passivo da demanda,
para o ativo, nos casos em que a
demanda é movida por seu titular
natural, o Ministério Público.
Aqui, cuida-se de examinar quais
as condições de direito material
aptas a possibilitar a adoção
desse comportamento. Segundo
nosso ponto de vista, trata-se
de conduta processual que deve
estar devidamente justificada,
sendo que as razões podem (e
devem) ser controladas pelo
juízo da causa e, notadamente,
pelo Ministério Público. Por
outro lado, ainda quanto a esse
ponto, pretende se indicar que a
migração para o pólo ativo não
implica a completa desvinculação
das pessoas políticas no que
se refere a certos pedidos que
podem ser deduzidos na ação
de improbidade. É dizer, mudar
de pólo não configura uma
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espécie de indulgência plenária
processual.
O
segundo
ponto,
diz respeito à natureza da
intervenção dessas pessoas no
pólo ativo do processo. Pretendese avaliar, quais são as pretensões
efetivamente compatíveis com
a posição institucional dessas
pessoas, quando elas atuam ao
lado do Ministério Público. Nesse
caso seu interesse jurídico seria
equiparado ao do Parquet, ou
sofreria limitações? Ao migrar
para o polo ativo, as pessoas
políticas
e
administrativas
estariam autorizadas a assumir
as
mesmas
prerrogativas
que o dominus litis, ou não?
Entendemos que não são todos
os pedidos capazes de serem
deduzidos em uma ação de
improbidade que admitem a
coadjuvação de terceiros ao
lado do Ministério Público.
Há um nítido corte normativo
a ser respeitado, que limita a
atuação de quem quer que seja
ao lado do Ministério Público,
pois à luz da Constituição
apenas esse ente pode tutelar
interesses coletivos de natureza
não patrimonial, sendo um dos
vértices contemplados pela ação
de improbidade.
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Para examinar os temas
ora apresentados, o presente
artigo se desenvolve em três
grandes eixos: (i) a natureza
híbrida
das
pretensões
veiculadas pela via da ação
de improbidade; (ii) sentido
e alcance da possibilidade de
haver a transferência de pólo
pelas pessoas jurídicas de direito
público e (iii) limite do interesse
jurídico dessas pessoas jurídicas
no pólo ativo do processo.
A ação de improbidade e sua
dupla natureza: sancionatória
e ressarcitória

A ação de improbidade
é peculiar desde sua matriz
constitucional. Segundo prevê
nosso Texto Magno “Os atos de
improbidade
administrativa
importarão
a
suspensão
dos
direitos
políticos,
a
perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.” (art. 37, § 4o).
Ou seja, a Constituição atribuiu
ao legislador a competência de
definir os atos de improbidade

e a eles associou um corpo
de
conseqüências,
a
ser
também detalhado em lei. A
toda evidência, portanto, a
Constituição exigiu a criação
de
normas
sancionatórias
vocacionadas à proteção da
moralidade pública, impondo
esse dever ao Legislador. Cuidase aqui daqueles campos em que
o próprio constituinte exigiu
a criação de um sistema de
repressão. O curioso é que para
tanto deixou de lado o apelo
ao sistema penal (que também
é utilizado para a proteção
do bem jurídico probidade)
e criou um novo gênero de
responsabilização, de natureza
eminentemente política.1 Criou
um lócus particular que não se
encontra dentro da capacidade
de explicação dada pelas
categorias tradicionais do direito
sancionatório.
No
que
tange
às
consequências da improbidade,
segundo quis o constituinte,
os atos de improbidade devem
conduzir à aplicação de um
sistema sancionatório autônomo
que envolve basicamente a
responsabilização de natureza
política (tanto que se cumula

com o sistema repressivo penal
em sentido estrito). Em um
primeiro lance de olhos, revelase que a improbidade tem por
objetivo preliminar afastar os que
praticam atos de improbidade
da vida pública, haja vista sua
conduta atentar contra o mais
elementar espírito republicano.2

Não é só. A isto, soma-se um
núcleo de consequências de
caráter tipicamente patrimonial,
que diz respeito à efetiva
reparação que os atos de
improbidade causam ao erário,
cogitando do bloqueio de bens
como modo de garantir essa
finalidade.
Assim,
nos
termos
da Constituição, a prática de
atos de improbidade dá azo
a consequências de natureza
distintas. Em primeiro lugar, há
um corpo de consequências de
natureza política, especialmente
vocacionado
a
sancionar
os agentes públicos que se
envolvam em atos dessa
natureza, afastando-os da vida
pública.
Ao lado das penas
previstas com vistas a afastar
os agentes ímprobos da
função pública, há a previsão

1 Aliás, as interfaces desses sistemas tem sido um tradicional ponto de questionamentos no que se refere às ações de improbidade, notadamente
no que se refere às autoridades que gozam de prerrogativa de foro. Todavia, outros pontos de dificuldade se colocam aqui, como, por exemplom
a evidente relação de prejudicialidade que muitas vezes existe entre os fatos examinados em ações penais e de improbidade e a instituição de
juízos paralelos sobre os mesmos fatos sem um critério claro de harmonização.
2 É interessante notar que a substancialização da ação de improbidade sempre há de exigir que haja no pólo passivo agentes públicos, não sendo
a medida proposta somente contra particulares (nesse sentido, v.g. REsp 1405748/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/08/2015). Isso reforça
a percepção de que a ação destina-se, precipuamente, a sancionar o mal administrador que com dolo ou culpa atenta contra a probidade. Dito
de outro modo, a responsabilidade política do agente é o elemento central da ideia de improbidade.
67

DIREITO ADMINISTRATIVO

de medidas que se destinam
a reparar os danos causados
ao erário. Na justa medida
em que atos de improbidade
costumam desfalcar os cofres
públicos, indicou a Constituição
que o ressarcimento dos
danos associa-se à ideia de
improbidade. Não à toa que o
constituinte
expressamente
se referiu aqui ao bloqueio de
bens que éclaramente uma
medida que visa a assegurar o
ressarcimento dos prejuízos, e
não ostenta caráter autônomo
(mas sim cautelar).
Assim, da leitura da
Constituição
percebe-se
que a tutela da probidade
administrativa
passa
por
medidas de duas naturezas.
Todavia, embora as referidas
conseqüências sejam integradas
pela Constituição fato é que
elas têm naturezas distintas
(malgrado se integrarem no
mesmo veículo processual),
sujeitando-se a regimes diversos
no que se refere à sua tutela. E
não se trata de mera classificação
acadêmica,
destinada
a
satisfação de um fetiche de
taxionomia muito próprio dos
juristas. A própria Constituição
exige que se enxergue o tema de
maneira apartada, ao associar
a ele conseqüências bastante
distintas.
Para que se o perceba,
é preciso avançar na análise
da Constituição, examinando

a quem se atribuiu a tutela de
bens e interesses difusos em
nosso sistema constitucional.
Isso porque na justa medida em
que a probidade administrativa
é interesse de toda coletividade
organizada, ela precisa ser
posta sob a guarda de um
agente
institucional
que
possa zelar por ela de modo
adequado. E tal guardião não
pode ser identificado com a
própria Administração, pois a
improbidade é, por definição,
praticada pelos próprios agentes
públicos. Nesta perspectiva,
percebe-se que a Constituição
elegeu o Ministério Público como
o titular natural dos interesses
gerais da sociedade (cf art.
127 e 129, especialmente). É
ele que goza da equidistância
necessária à proteção dos
interesses
verdadeiramente
público
inclusive
atuando
contra o próprio interesse da
Administração, se for o caso.
Nessa linha, é cheia
de significado a prescrição
constitucional que impede que
o Ministério Público de advogar
interesses das
entidades
públicas (art. 129, IX). Isso
sugere um corte bastante grave
no que se refere aos bens a serem
tutelados pelo Ministério Público
e aqueles a serem tutelados
pelas pessoas de direito público.
A regra é que os referidos
interesses fiquem apartados,
sendo proibido ao Ministério
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Público assumir de modo direto
a tutela da Administração.
A Constituição, portanto,
ampliou sobremaneira a atribuição
do Ministério Público para colocá-lo
no centro da vida republicana (o que
está confirmado empiricamente
pelo noticiário brasileiro). Assim,
ao lado da defesa da sociedade
por meio da tutela de natureza
penal, diversos outros modos de
atuação foram previstos em favor
do Ministério Público, que encarna
institucionalmente a defesa da
sociedade, inclusive em face de seus
governantes. E num ambiente em
que há diversas promessas a serem
cumpridas no que se refere a direitos
sociais, é natural que o Ministério
Público veja ampliada suas missões,
notadamente no que se refere à
tutela de direitos coletivos. Somase a isso a nítida preocupação do
Constituinte em estabelecer um
ambiente republicano no que
toca ao relacionamento entre
Administração e particulares.
Nessa linha, a tutela da moralidade
administrativa assumiu papel
central nas atribuições do Ministério
Público, especialmente por ser um
bem jurídico de natureza difusa e,
mais do que isso, que muitas vezes
não pode simplesmente ser posto
sob a guarda da Administração
Pública. Não raro, a tutela da
moralidade exige investir contra os
administradores e a Administração.
Nessa linha, é evidente o
papel de destaque do Ministério
Público. Como dito mais acima,

DIREITO ADMINISTRATIVO

é ele a instituição que – dotada
de garantias de autonomia –
deve corporificar os anseios da
sociedade. No jogo dos Poderes
soberanos é importante notar
que um dos modos pelos quais
a sociedade se faz representar é
pelo Ministério Público, que deve
unicamente obediência à lei e
goza de autonomia para definir
seus próprios rumos.
Essa
premissa
é
fundamental,
segundo
pensamos, para compreender
os temas propostos. A dualidade
de tutelas integradas na ação
de improbidade é um ponto
importante para compreender as
diferentes posições processuais
passíveis de serem exercidas por
meio desse veículo processual.
Isso, notadamente, no que toca à
participação dos entes públicos
nessa ação, ao lado do Ministério
Público.
Transferência inter-polos e
seus requisitos

Visto que a ação de
improbidade, segundo o design
que lhe deu o constituinte tem
um duplo objetivo, importa
analisar o papel das pessoas
jurídicas de direito público nessa
ação.

Uma
primeira
particularidade da Lei é que
ela repete a sistemática da
ação popular no que se refere
à possibilidade de a pessoa
jurídica interessada, deixar
o polo ativo da demanda,
passando a alinhar-se com a
pretensão de quem a ajuizou. É o
que resulta do seu art. 17, § 3o da
Lei 8.429/92 que indica que no
caso de a ação principal não ser
proposta pelo Ministério Público
(hipótese ordinária), aplicarse-á no que couber o art. 6o, §
3o da Lei 4.717/65. E o referido
preceito relativo às ações
populares indica: “A pessoas
jurídica de direito público ou
de direito privado, cujo ato seja
objeto de impugnação, poderá
abster-se de contestar o pedido,
ou poderá atuar ao lado do autor,
desde que isso se afigure útil
ao interesse público, a juízo do
respectivo representante legal
ou dirigente.”3
Com base no referido
dispositivo tem-se celebrado
a interpretação que é dada a
pessoa interessada exercer
uma espécie de opção livre
acerca da posição que ocupara o
processo. Inclusive, nos termos
da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, encara-se

essa opção como discricionária,
indicando que não caberia ao
Judiciário avaliá-la.4

Respeitosamente,
esse
entendimento deve ser visto
com parcimônia. A faculdade de
mudar de posição está longe de
ser um cheque em branco. Ela
depende de elementos concretos
para ser exercida, sob pena de se
vulgarizar a própria boa-fé que
se espera das pessoas jurídicas
que integram a Administração
Pública. Assim, é preciso avaliar
quais os pressupostos para
justificar a mudança de polos
ou a inação da Administração
Pública no âmbito das ações de
improbidade.
E isso decorre, antes de
mais nada, da Lei. Conforme
diz o preceito que permite a
transferência de polos, tal opção
é legítima “desde que isso se
afigure útil ao interesse público, a
juízo do respectivo representante
legal ou dirigente.” Há portanto,
requisitos para a prática do
ato, sendo estes perfeitamente
sindicáveis.
Em
primeiro
lugar, há uma questão afeita à
competência. De acordo com o
que exige a Lei, o representante
legal ou dirigente é que deve
definir a questão, na justa
medida em que ele está investido

3 Há quem sustente que esse direito de opção pelo pólo (que refutamos existir) implicaria uma espécie sui generis de participação a titulo de
amicus curiae. Nesse sentido, manifesta-se CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro, um terceiro misterioso, 2a
Ed, São Paulo: Saraiva: 2008, p.260-271.
4 Nesse sentido, p. ex.: REsp 1391263/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016; AgRg
no REsp 1012960/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 04/11/2009 e REsp 791.042/PR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 09/11/2006, p. 261 (este último bastante fundamentado).
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na capacidade de definir qual é o
caminho adequado a ser tomado
(respondendo pelos seus atos
em caso de desvio de função), a
luz da lei ou dos estatutos.
Assim, primeiramente,
cumpre esclarecer que não cabe
aos que representam em juízo as
referidas pessoas (procuradores
em geral) definir qual a postura
a ser adotada diante dessa
ou daquela ação. Esse juízo é
privativo da autoridade que,
de fato, pode falar pela pessoa
jurídica, representando de modo
válido sua vontade, diante do
contexto de uma determinada
ação. É necessário, portanto
que o ato avalie o interesse
diante de cada ação específica,
ponderando acerca de qual a
atitude a ser tomada diante
daquele pleito específico.
E por ser juízo privativo,
nem sequer pode ser delegado
(sendo que a responsabilidade
recairá, sempre, sobre o titular
da competência). Assim, uma
primeira exigência de ordem
formal é assegurar que haja
manifestação
expressa
de
quem é titular da referida
competência no sentido de
justificar a migração processual,
ou ainda a não apresentação da
contestação. Sem ato justificador
praticado
pela
autoridade
competente,
simplesmente
não se terá implementado o
pressuposto necessário para a
mudança de posição processual.

A lei exige (com caráter de lex
specialis) justificativa específica
que, portanto, integra a própria
substância do ato.
Soma-se a isso que,
desde o ponto de vista material,
o referido ato deve estar
motivado de modo adequado,
destacando-se nos fundamentos
apresentados o porquê de a
pessoa jurídica que adotou certa
conduta deixar de reputá-la
válida, passando a investir contra
ela. E é evidente que se exige uma
justificativa sólida para tanto.
Em princípio, a justificativa
para a migração equivale ao
procedimento de anulação de
ofício de determinados atos
pela Administração, que não
admitiriam convalidação. Essa
percepção, inclusive, obriga
a Administração a adotar as
medidas
necessárias
para
promover a nulificação do ato,
de modo a buscar reparar a
ordem jurídica violada (inclusive
o devido processo legal).
Afinal, a Administração
não é livre para simplesmente
deixar de prestigiar os atos
que praticou, investindo contra
eles ao seu bel prazer. Para
desobrigar-se de observar os
atos que praticou é necessário
que
adote
as
medidas
necessárias para tanto, o que
configura um prius em relação
à própria migração processual
(salvo de se ter notícia da
ilegalidade apenas com a ciência
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da ação de improbidade, em que
as medidas devem ser tomadas
em paralelo). Logo, não é
admissível que a Administração
simplesmente migre de polo
sem ter adotado as medidas que
corporificam sua repulsa ao ato
anteriormente praticado. Fora
disso, a Administração deve
respeito aos atos que pratica,
estando
institucionalmente
obrigada a defendê-los, inclusive
em juízo.
Não há nisso, note-se,
qualquer juízo de conveniência
e oportunidade. O texto da lei
popular o sugere (“desde que
isso se afigure útil ao interesse
público”), todavia isso viola as
exigências de uma Administração
vinculada à moralidade e que
deve atuar de acordo com a
juridicidade. Do ponto de vista
da Administração, o que está em
causa ao decidir pela migração
é avaliar juízo de legalidade,
ao qual se agrega o elemento
específico da improbidade (dolo
ou culpa grave, a depender do
caso). Ou seja, a avaliação de
qual o comportamento a ser
adotado depende de uma análise
acerca da integridade dos atos
questionados frente à legalidade.
De modo muito direto: a posição
a ser ocupada na ação de
improbidade não é problema de
direito processual; é questão de
direito material.
Assim, das duas uma:
ou a Administração reputa que
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praticou ato ilegal e adota as
medidas jurídicas para extirpá-lo
do mundo jurídico (o que inclui
transferir-se para a posição
ativa da ação de improbidade
e da popular) ou está obrigada
a defender a validade do ato,
pois ele expressa juízo de
legalidade. Quanto à primeira
situação, note-se que ela deve
estar justificada de modo
adequado, pois a competência
de anular seus atos impõe à
Administração a observância
de certos requisitos, não sendo
passível de ser exercida sem
fundamentação idônea. Em rigor,
deve-se exigir a observância
de todos os pressupostos
inerentes ao exercício da
competência de anular para
legitimar-se a migração. Do
contrário, a Administração
estará obrigada a respeitar a
legalidade e defender os atos
praticados. Assim, o fenômeno
não é de discricionariedade,
no sentido de que pode haver
uma decisão que escolha, de
modo igualmente válido, um de
vários caminhos possíveis. Se de
discricionariedade efetivamente
se tratasse, seria forçoso
reconhecer
que
qualquer

decisão acerca de qual papel
desempenhar seria igualmente
válida, o que não é verdadeiro.5
Nesse ponto é importante
registrar que a mera mudança de
orientação política ou de opinião
sobre determinado ato jamais
serviria pra justificar a migração
de posição processual.6 De modo
algum se poderá admitir que
determinada pessoa sujeita às
exigências de respeitar o art.
37 da CF/88 invista contra atos
por si praticados com lastro na
simples mudança de opinião
acerca do tema por parte dos
administradores atuais. Isto, a
par de ignorar a continuidade
da
Administração
Pública,
investe contra as exigências
mais elementares da segurança
jurídica.
C o n c l u i - s e ,
portanto, que a mudança
de papéis processuais da
Administração não é livre
e
exige
fundamentação
idônea lastreada em juízo de
ilegalidade. Inclusive, configura
indício de desvio de finalidade
o ato que pretender apenas a
mudança de polos quando a
ação de improbidade já tiver
sido proposta, sem que as

demais medidas para reparar a
legalidade tenham sido tomadas
anteriormente. Não pode uma
pessoa jurídica (ou melhor
seus dirigentes) simplesmente
por pretender não se tornar
ré, exercer a faculdade de
mudança de posição processual
apenas para se ver livre de um
processo. Assim como também
a eventual discordância com
direcionamento administrativo
anterior não pode conduzir a
tanto.
Decorre
daí
ainda
a circunstância de que os
referidos limites podem, e
devem, ser concretamente
controlados.
Primeiro,
a
fundamentação
apresentada
pode ser controlada no bojo
dos autos do processo de
improbidade, de modo a garantir
a celeridade do processo, e mais do que isso - a integridade
da relação processual, temas
que se inserem como inerentes
à ordem pública, admitindo
a atuação de ofício. Assim, é
perfeitamente legítimo que o
juiz da causa não reconheça
a legitimidade da mudança
se os requisitos de forma e
conteúdo necessários a tanto,

5 Ousa-se aqui discordar da qualificação dada a esse ato por EGON BOCKMANN MOREIRA como sendo discricionário (A Lei de Improbidade, o
Ministério Público e a Advocacia Pública (Considerações acerca da “Defesa Pública” nas Ações de Improbidade, in Revista Brasileira de Direito
Público –RBDP, Belo Horizonte, Ano 2, n. 7, p. 95-116, out/dez 2004). Contudo, acompanha-se integralmente o raciocínio do autor acerca da
necessidade de ser necessário haver um ato formal que fixe em que posição a Administração há de atuar, praticado – de modo indelegável – por
quem tem condições de representar a pessoa jurídica envolvida na improbidade.
6 MARCELO FIGUEIREDO já advertia sobre a necessidade de correta fundamentação jurídica do ato de transferência, afastando os riscos relativos
à pura escolha política (Probidade Administrativa, Comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar, 4a ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p.
240-241).
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não estejam preenchidos. Por
outro lado, o próprio Ministério
Público deve fiscalizar o ato
justificador não coadunando
com tentativas de mudanças
puramente oportunistas. Isso
porque a titularidade da ação
de do juízo acerca do próprio
ato de improbidade pertence
ao Ministério Público. Logo,
compete a ele zelar pela correta
formação da relação processual.
Pode-se ainda impugnar de modo
autônomo o ato que justifica a
migração, caso ele não observe os
requisitos legais.
Em suma, o direito de
alterar sua posição processual
depende de um juízo preliminar
acerca da legalidade do ato, não
podendo ser a questão levada
a efeito de modo divorciado
das exigências que se impõem
à Administração no que toca
à vinculação aos atos por ela
produzidos.
Os interessados e o limite da
sua atuação no polo ativo

De
acordo
com
o
examinado acima, as ações de
improbidade implicam a tutela
de dois bens jurídicos distintos:
a higidez moral das instituições
públicas e ainda o erário. Por
outro lado, foi ao Ministério
Público que foi acometida a
tutela dos bens transindividuais,
inclusive os que dizem respeito
com o sancionamento de

particulares. Em regra, o jus
puniendi do Estado deve ser
invocado mediante promoção
dos membros do Ministério
Público. Mais do que isso. Neste
particular, as pessoas jurídicas
só podem coadjuvar a atuação
do Ministério Público na medida
em que demandem direitos que
sejam afeitos à sua esfera de
interesses (como se dá nos casos
muito pontuais de ações penais
de iniciativa privada). Assim,
nada obstante a Constituição
permita o compartilhamento
de legitimidade na tutela de
interesses transindividuais, isso
depende da conexão entre a
atuação a algum interesse próprio.
Soma-se a isto, a circunstância
de que constitucionalmente os
interesses da Administração
Pública e os da Administração
(enquanto expressão executiva
do Estado) devem permanecer
segregados,
preservando
a
independência
institucional
do Parquet. Como visto acima,
há, inclusive, uma vedação
institucional de que o Ministério
Público promova a tutela de
interesses da Administração, o
que mostra a existência de um
corte institucional que se põe.
Todos esses fatos têm
consequências práticas no que se
refere à questão da competência
das pessoas jurídicas interessadas
em propor a ação de improbidade,
assim como das pretensões
que podem ser exercidas na via
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recursal. Usualmente, interpretase a lei de improbidade como
se fosse livre o direito de estas
pessoas proporem qualquer
ação dessa natureza, desde que
em conexão de pertinência com
sua esfera de atuações. Assim
não o é. Segundo pensamos, a
legitimidade ativa dessas pessoas
circunscreve-se, exclusivamente,
a pedidos que visam à tutela do
erário público. Apenas no que se
refere à proteção do patrimônio
público é que a legitimidade
se abre. Por consequência, a
aplicação de penas em sentido
estrito não pode ser por elas
requerida. Para tais penas a
legitimidade é exclusivamente do
Ministério Público. Tanto é assim
que em se tendo ciência da prática
de ato que configura ilícito o dever
que se põe à Administração deve
representar ao Ministério Público,
para que esse formule juízo acerca
do tema.
Em primeiro lugar, porque
a Constituição não admitiu para a
tutela de bens coletivos a atuação
ao lado do Ministério Público
livremente. De acordo com o art.
129, III da Constituição, no que se
refere aos bens transindividuais,
a titularidade para tutelá-los é do
Ministério Público. E ressalvou
sobre esse ponto no parágrafo
primeiro que: “A legitimação
do Ministério Público para as
ações civis previstas neste artigo
não impede a de terceiros, nas
mesmas hipóteses, segundo o
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disposto nesta Constituição e na
lei.” De acordo com a Constituição,
portanto, entes alheios ao
Ministério Público podem ser
legitimados apenas nos casos em
que estiver em causa “ações civis”.
E, como visto acima, a natureza
da ação de improbidade coadjuva
duas formas de interesses
distintos: o ressarcimento dos
danos ao erário e as sanções
propriamente ditas, que têm
natureza eminentemente política.
Colocado o tema sob a ótica do art.
129, § 1o tem-se que os interesses
sancionatórios subjacentes à ação
de improbidade não podem, sob
qualquer ângulo, se qualificar
como ações civis. Daí porque a
legitimidade de entes particulares
e estatais convive com a do
Ministério Público no que se
refere à tutela de bens coletivos
de natureza civil (tomada em uma
acepção ampla como costuma
ser a utilizada na Constituição).
Civil aqui se opõe, segundo nos
parece, a sancionatório. Nessa
qualificação
se
encontram,
portanto, a defesa do consumidor,
da concorrência, do patrimônio
público, da cultura nacional, do
meio ambiente, etc. Nesses casos
há dupla legitimidade para propor
ações dessa natureza, cabendo
isso ao Ministério Público e aos
entes privados legitimados em lei
especial.
Transportando
essas
cogitações para a ação de
improbidade o que se tem é

que nelas há uma pretensão
à aplicação de uma sanção
necessariamente política, que é
aquela que deriva da qualificação
de um ato como ímprobo. Com
visto, a prática de um ato ímprobo,
segundo a Constituição, enseja a
aplicação de uma pena política.
A ação de improbidade se dirige
a coibir essas condutas. Todavia,
de um ato ímprobo podem advir
danos ao patrimônio público.
Nesses casos ambas as tutelas
podem ser cumuladas na mesma
via processual. Contudo, o corte
existe e gera efeitos. De um lado,
há improbidade sem dano ao
erário, como por exemplo no caso
de pura ofensa a princípio. Não é
a regra, mas é uma possibilidade
teórica. Por outro, há atos que
implicam perdas de patrimônio
que não chegam a se qualificar
como improbidade. Com efeito,
existem tutelas distintas no
mesmo veículo processual.
Nessa linha, a busca pela
efetivação das penas puramente
políticas contidas na ação de
improbidade deve pertencer
com exclusividade ao Ministério
Público. A par de a sua legitimidade
poder ser coadjuvada apenas
nos casos de “ações civis”, milita
em favor dessa interpretação o
fato de que apenas o Ministério
Público goza de prerrogativas de
independência funcional para
fazer esse juízo de modo isento.
Apenas titulares das máximas
prerrogativas garantidoras da
73

imparcialidade de seus juízos de
valor podem pretender aplicar
sanções de natureza política
a indivíduos que tenham se
envolvido em potenciais atos
de improbidade. Seria bastante
questionável que a Administração
– submetida às vicissitudes da
dinâmica
político-partidária
– pudesse pleitear a aplicação
de penas de natureza política a
quem quer que seja. A ausência
de garantias institucionais que
visam a formação de um juízo
efetivamente isento nesse caso,
impede que se reconheça essa
extensão à legitimidade dos
entes públicos. Desse modo, a
legitimidade aqui se circunscreve
às questões que objetivamente
dizem respeito à proteção do
patrimônio. No que se refere às
posições propriamente políticas,
o papel das pessoas jurídicas de
direito público é subalterno à
pretensão do Ministério Público,
o que existe aqui é assistência no
sentido próprio do termo em que a
atuação busca influir no resultado
de uma pretensão que não lhe é
própria. O dever de colaboração
pode e deve existir, contudo, ele
não se convola em legitimidade.
Decorrem disso duas
consequências. A primeira, é
que jamais pode ser processada
ação de improbidade em que o
Ministério Público encampe de
modo expresso a aplicação de
sanções políticas. Se proposta
apenas pela pessoa jurídica de
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direito pública interessada, o
pedido de aplicação de sanções
tipicamente políticas dependerá
de sua assunção pelo Parquet para
poder ser processado. A segunda é
que no que toca aos recursos. No
que se circunscreve a aplicação
de penas políticas, não pode a
pessoa jurídica interessada exercer
pretensões diversas das exercidas
pelo Ministério Público nos autos.
Pense-se por exemplo em um caso
em que houve a absolvição de
agente público quanto à existência
de ato de improbidade e, por
consequência, penalidade alguma
foi aplicada a esse título. Cogitese ainda que o Ministério Público
não apele da decisão. Nesse
caso, segundo pensamos, seria
inviável que a pessoa interessada
aviasse em nome próprio recurso,
exercendo pretensão em desalinho
com o manifestado objetivamente
pelo Ministério Público.
Assim, salvo o Ministério
Público, os demais legitimados
na ação apenas podem pretender
em juízo a tutela relativa ao
ressarcimento
de
eventuais
prejuízos que possam lhe ter sido
causados. Em sede de improbidade,
é apenas esse interesse que
pode ser compartilhado entre
o Ministério Público e terceiros.
Civis na acepção ora empregada
é sinônimo de patrimonial.
A contrariu sensu, requerer a
aplicação de sanções de natureza
política sobre agentes públicos e
particulares envolvidos em atos de

improbidade é atribuição exclusiva
do Ministério Público. Como
enfatizado acima, essa atribuição
está umbilicalmente ligada às
garantias
de
independência
associadas ao Parquet.
Por outro lado, note-se que
não há qualquer permissivo na
Constituição que possa permitir
às figuras da Administração
encampar a pretensão se sancionar
particulares. Com efeito, a tutela
sancionatória da Administração
sobre os seus membros está
associada ao poder disciplinar e
hierárquico que lhe é subjacente.
Aqui, a Administração aplica
sançõesdenaturezaadministrativa,
visando apenas a garantir o
funcionamento adequado da
estrutura administrativa. Insistase. Nada, especialmente na
Constituição, permite que pessoas
administrativas
pretendam
sancionar quem quer que seja para
além da tutela administrativa.
Conclusões pontuais

Em síntese as principais
ideias aqui expostas podem ser
sumariadas do seguinte modo:
A ação de improbidade
coadjuva duas formas de
tutela,
uma
de
natureza
eminentemente política e outra
de natureza patrimonial. Elas
não se confundem; pode haver
improbidade ensejadora só de
sanções políticas (v.g. a que
se funde em atos que dizem
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respeito a ofensa a princípios),
mas não pode haver improbidade
que diga respeito apenas e tão só
a prejuízos experimentados por
entes públicos.
Essa duplicidade deve
ser considerada para analisar
aspectos processuais relativos à
posição institucional dos entes
públicos interessados.
No que se refere à migração
de polos processuais esse ato não
é livre por parte das pessoas de
direito público interessadas. A
par de exigir manifestação por
parte da autoridade competente,
enjeitar o ato anteriormente
praticado depende da adoção
dos procedimentos competentes
para retirá-lo do ordenamento
jurídico,
garantindo-se
ao
particular, inclusive, o devido
processo legal.
No que se refere à
legitimidade ativa para propor
ações de improbidade, o
interesse das pessoas jurídicas
de direito público limita-se
ao ressarcimento dos danos
eventualmente a si causados.
A legitimidade não alcança a
possibilidade de requerer a
aplicação de penalidades políticas
ou mesmo recorrer em caso de
elas não terem sido deferidas.
Somente o Ministério Público tem
atribuição constitucional para
tanto e é dotado das garantias
de independência necessárias
à formulação de pedidos dessa
natureza.
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The article critically analyzes the
interpretation that art. 9, II and 3º
paragraph of Law 8,666 of 1993
— which prohibits the author
of the basic engineering project
from participating directly or
indirectly in the bidding to execute
the corresponding works — could
prevent participation in biddings
of private companies that have
corporate ties with the bidder
(state-owned companies)
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Introdução

Resumo

O artigo analisa de modo crítico a interpretação de que o art.
9º, II e § 3º da lei 8.666, de 1993, que proíbe o autor do
projeto básico de participar direta ou indiretamente da licitação
para execução das obras correspondentes, poderia impedir a
participação na licitação de empresa com vínculo societário
com a estatal contratante. licitação para execução das obras
correspondentes, poderia impedir a participação na licitação de
empresa com vínculo societário com a estatal contratante.
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O presente estudo analisa
dúvida que vem sendo discutida
no mercado sobre a existência
de impedimento jurídico à
participação,
em
licitações
promovidas por empresas estatais,
de licitantes em cujo capital estas
mesmas empresas estatais tenham
participação minoritária. O suposto
impedimento
decorreria
de
princípios gerais de direito (como
os da igualdade e moralidade) e,
sobretudo, do que dispõe o art. 9º,
II e § 3º da lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 (Lei de Licitações), que
proíbe o autor do projeto básico de
participar direta ou indiretamente
da licitação para execução das
obras correspondentes.
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O raciocínio é o de que,
se o licitante está impedido de
ter qualquer relação direta ou
indireta com o autor de projeto
básico, com maior razão ele
estaria impedido de possuir
relação societária com a empresa
estatal promotora da licitação.
A mera existência de conexões
societárias entre a estatal
contratante e o licitante poderia
gerar prejuízos à competição,
sendo suficiente para impedir a
participação deste na licitação,
evitando-se o risco de benefício
com
informações
internas
privilegiadas,
que
trariam
vantagem competitiva indevida.

O risco de ampliar por
analogia as restrições à
participação em licitação

Licitações
são
procedimentos competitivos. É
normal e razoável, portanto, que
licitantes lutem para derrotar
a concorrência. Mas a disputa
nem sempre se dá no campo de
definição da melhor proposta,
segundo os critérios de julgamento
previstos pela legislação e
especificados em edital; não
raro também transborda para
outras searas, envolvendo a
adoção de uma série de medidas
paralelas
(impugnações
a
editais, interposição de recursos
administrativos,
propositura
de ações judiciais etc.) com a
finalidade última de reduzir
a voltagem da competição,
excluindo ou desclassificando
concorrentes.
A experiência brasileira
com contratações públicas revela
que um dos artifícios utilizados
por licitantes para esse fim
(mitigar a concorrência em
certames por meio da exclusão

de competidores) tem sido o de
procurar fabricar, a partir das
normas em vigor, proibições
inexistentes à participação de
privados em procedimentos
licitatórios.

Tentativas de criação
desse tipo de barreira se valem
de leitura ampliativa do rol
taxativo do art. 9º da Lei de
Licitações — isto é, do emprego
da solução jurídica delineada
pelo dispositivo (proibição de
participar em certames) a casos
que seriam semelhantes, mas não
contemplados no rol de situações
fáticas consideradas pela própria
lei como incompatíveis com as
licitações (descritos nos seus
incisos e parágrafos). Essas
tentativas partem da premissa
de que haveria alguma lacuna no
Direito — ou seja, de que faltaria
ao ordenamento norma jurídica
necessária — para, com base nela,
concluir pela conveniência de o
intérprete colmatá-la. Em reforço
ao raciocínio, são invocados
princípios jurídicos bastante
gerais e abstratos, de conteúdo
fluido e a priori indefinido, como
os da igualdade, impessoalidade e
moralidade.

Pleitos assim procuram
conferir ares de normalidade
a esse tipo de interpretação,
fazendo supor que, apesar de
não terem base na letra da lei,
de algum modo decorreriam do
Direito, do espírito das normas.

Ocorre que essa aplicação
analógica de hipóteses de
proibição da participação em
licitações é vedada pelo Direito
brasileiro. É um erro pretender
ampliar o rol taxativo de situações
fáticas descritas na lei como
incompatíveis com as licitações.
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Proibições são, em regra, expressas
e sempre têm de ser interpretadas
de modo fiel; não se pode presumilas. Não se pode concluir pela
existência de lacuna no Direito
— e pela necessidade de colmatála por analogia — apenas a
partir da constatação de que o
ordenamento dispôs sobre algo
de modo diverso do esperado
ou desejado pelo intérprete,
sobretudo em se tratando de
proibições legais. Fazê-lo importa
em substituição ao legislador,
já que se quer proibir situação
fática não interditada pelo
ordenamento.
É preciso também levar
em consideração importante
pressuposto aplicável ao ambiente
das licitações: é insustentável
interpretação que, como a que
propugna pela ampliação do rol
do art. 9º da lei 8.666/93, tenha
por objetivo reduzir a competição,
proteger posições de mercado,
tutelar interesses privados em
detrimento dos interesses da
coletividade.1

É preciso dizer com
clareza: a estratégia de alargar,
por analogia criativa, o campo
das proibições à participação em
licitações é tentativa de juridicizar
regra que não foi contemplada pelo
ordenamento. No caso analisado
neste estudo, como em outros
equivalentes, não há lacuna que
se deva preencher por analogia.
Pode haver, isto sim, o desejo de
interessados excluírem outras
propostas competitivas, para se
beneficiarem com a diminuição
da disputa. Nesses casos, o que
pode se estar pretendendo é,
via interpretação, introduzir no
sistema jurídico proibição nova,
que não existe.
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Cria-se para a autoridade
(administrativa ou judicial, a
depender das circunstâncias)
armadilha para induzi-la a
chancelar a tese restritiva,
transformando-a em aliada
involuntária
de
estratégia
empresarial de fechamento do
mercado público, em prejuízo à
concorrência e ao interesse da
coletividade. A autoridade tem
de estar alerta, atenta ao risco de
ser levada a erro por estratégias
de argumentação dos licitantes.
As ampliações “criativas”
do rol das proibições de participar
em licitação são perigosas. Seu
efeito imediato é a limitação da
concorrência, em benefício de
interesses específicos. Mas seu
efeito mediato pode ser pior,
ultrapassando o caso concreto, se
acabarem virando precedentes,
com impactos na dinâmica da
licitação de mercados públicos
variados.

O art. 9º, II, da lei de
licitações quis impedir
conflito de interesses
A interpretação que este
estudo se dispôs a examinar é
baseada na ideia de que, para
fins do art. 9º, II, da lei 8.666/93,
a empresa estatal promotora da
licitação deveria ser equiparada

suficientes (...) para caracterizar
a obra ou serviço, ou complexo
de obras ou serviços”; menciona
“estudos técnicos preliminares”
para assegurar “viabilidade
técnica e o adequado tratamento
Essa leitura criativa da do impacto ambiental do
legislação não é correta. Tal empreendimento”; e, ainda, faz
proibição, se existisse, seria referência a “custo da obra”.
inconveniente.
O projeto básico está
De fato, como inclusive já conectado a empreendimentos
peculiares,
que
se afirmou em obra de caráter públicos
doutrinário, a redação do art. envolvam obras ou serviços de
9º da lei 8.666/93 é confusa.2 engenharia. Os serviços a que
Mas isso não é pretexto para o inciso IX do art. 6º se refere
que o intérprete se sinta livre são apenas os de engenharia,
para ignorar a racionalidade, pois são só estes que exigem
o significado das palavras, o “informações que possibilitem
contexto em que elas foram o estudo e dedução de métodos
empregadas e o sentido lógico construtivos” e “orçamento
do dispositivo para o universo detalhado do custo global da
das licitações. A expressão obra” (alíneas “d” e “f” do inciso
“autor do projeto” tem sentido IX do art. 6º da lei 8.666/93).
jurídico próprio, não é vazia de
É verdade que a lei
conteúdo. Há razão específica
para o “autor do projeto” ser 8.666/93, em seu art. 7º, § 2º, I,
proibido de (diretamente ou por diz que “serviços” — a palavra
interposta pessoa) participar de é empregada sem especificação
licitações e ser contratado.
— só poderão ser licitados
quando “houver projeto básico
pela
autoridade
De acordo com o art. 6º, aprovado
IX, da lei 8.666/93, projeto básico competente” (art. 7º, § 2º, I).
é o documento técnico complexo Mas a própria definição legal de
que define as características do projeto básico torna claro que
objeto a ser licitado, o modo de sua obrigatoriedade se aplica
sua execução e o custo global especificamente às contratações
do contrato. Veja-se que a lei, ao de serviços de engenharia.
descrevê-lo, alude a “conjunto Em se tratando de licitação
de elementos necessários e de serviços de outra natureza,
ao “autor do projeto”. Por isso,
seria proibido o ingresso na
licitação de empresas em cujo
capital a estatal tenha alguma
participação.

1 Não é por outro motivo, aliás, que o Judiciário tem sido refratário ao alargamento das hipóteses de proibição de participar de certames,
por meio de “extensões criativas” do art. 9º da Lei de Licitações. Exemplo é o mandado de segurança 12.892, Primeira Seção do STJ, rel. Min.
Humberto Martins, j. 26.2.2014, impetrado contra decisão de ministro de estado que negara recurso administrativo. Este, invocando o art. 9º, I e
II da Lei de Licitações, havia sustentado a tese de que empresa autora de projeto básico não poderia depois ser contratada, por licitação, para
desenvolver o projeto executivo. A tese havia sido rejeitada na esfera administrativa pois a norma legal não vedou “ao fornecedor do projeto
básico a participação em licitação para o projeto executivo”. Ao interpretar os dispositivos da lei, afirmou o STJ que “O inciso I do art. 9º da Lei
n. 8.666/93 é claro ao indicar a vedação de participação na licitação para obra ou serviço de licitante que tenham atuado na produção do projeto
básico e executivo; não é o caso dos autos, no qual se trata da licitação para produção — fracionada em lotes — do projeto executivo, quando as
demais licitantes atuaram para formulação de algumas partes do projeto básico”. Portanto, o STJ não aceitou a tentativa de se ampliar o alcance
da proibição legal, a qual deve incidir apenas quando da contratação da própria obra, e não em outras situações (como a contratação do projeto
executivo). No mesmo sentido, v. recurso especial 1.298.297, Primeira Turma do STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.8.2012.
2 Carlos Ari Sundfeld, Licitação e Contrato Administrativo, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p.
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a administração preparará
um “termo de referência” ou
“memorial
descritivo”,
isto
é, outro documento — cujas
características técnicas são
diversas de um projeto básico
— para cumprir a função de
definir as características do
objeto a ser licitado e contratado
(impactando, assim, as condições
gerais da disputa) — função essa
que, no caso dos contratos de
obras e serviços de engenharia, é
cumprida pelo “projeto básico”.3

Nas contratações de obras
(e serviços de engenharia) por
vezes a própria administração
é a autora do projeto básico.
Mas é frequente que ela atribua
essa tarefa técnica a empresa
privada
especializada
em
projetos de engenharia. Nessas
circunstâncias, a empresa de
projetos atuará quase como
um agente delegado, pois será
responsável por importantes
opções e definições técnicas
sobre as características da obra
(ou serviço de engenharia), as
quais se tornarão decisivas na
licitação da obra (ou serviço
de engenharia) que se seguirá.
Essas opções e definições
determinarão
em
grande
medida quem poderá participar
da licitação e quanto será pago.
A Lei de Licitações proibiu
que esta empresa privada de
projetos, autora do projeto
básico, bem assim as empresas e
pessoas a ela vinculadas, venham
a disputar a licitação relativa ao
contrato cujas características

sejam decorrentes de forma
direta de seu trabalho. A lei quis
evitar que o particular terceiro
que atua na condição de agente
delegado pudesse de algum
modo dirigir para si a licitação.
Em suma, pretendeu impedir
a confusão entre os papeis de
agente privado delegado técnico
(o contratado como autor do
projeto básico) e de interessado
nas suas próprias opções.
Essa proibição do art.
9º, aplicável apenas a licitações
para contratação de obras (ou
serviços de engenharia), alcança
só a hipótese de o responsável
pelo projeto básico dessa obra
(ou do serviço de engenharia)
ter sido um particular estranho
à administração pública.

física ou jurídica externa à
administração, contratada por
ela para elaborar o projeto básico
(art. 9º, I da Lei de Licitações).

Em sendo uma pessoa
física a autora do projeto básico,
além de ela própria não poder
participar da licitação ou da
execução de obra ou serviço e
do fornecimento de bens a ele
necessários, também estará
impedida a empresa com quem
essa pessoa física tenha vínculo
societário ou contratual. Ou
seja, pela lei, a proibição de
participação que atinge a autora
do projeto básico também atinge
a empresa da qual ela seja
“dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a
voto do controlador, responsável
técnico ou subcontratado” (art.
9º, II da Lei de Licitações). Tratase de clara extensão dos efeitos
da proibição que atinge a pessoa
física autora do projeto à pessoa
jurídica que tem vínculo com ela.

São
dois
requisitos
indispensáveis, sem os quais a
proibição não incide. O primeiro
é que se trate da licitação de
contrato de obras (ou serviços
de engenharia). O segundo é
que o projeto básico dessa obra
tenha sido antes delegado a
Em síntese, a proibição
um particular. A proibição de de participação da licitação do
participar alcançará justamente art. 9º, II da Lei de Licitações
esse particular.
se refere a contratações em que
seja pertinente a elaboração de
Quando a lei, no art. 9º, projeto básico (relacionadas,
alude a “autor do projeto”, não portanto, a obra ou serviço de
está se referindo em abstrato engenharia)4. Além disso, o
a qualquer sujeito responsável projeto básico precisa ter sido
pelo detalhamento do objeto de elaborado por particular (pessoa
qualquer licitação. Tampouco física ou jurídica) contratado
está querendo abarcar o próprio na condição de agente público
ente contratante. A expressão, delegado. Só assim é que se
aqui, tem sentido próprio. cogitará da proibição.
Refere-se em específico à pessoa

3 Cf. Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 152.
4 Conforme se afirmou em outra ocasião, “Em relação a esses preceitos [do art. 9º da lei 8.666/93], é de se perguntar se a proibição realmente
só se aplica, como textualmente disposto no art. 9º. caput, aos contratos de obras, serviços ou de fornecimento de bens necessários a estas obras
e serviços. Evidentemente, a proibição de participação do autor do projeto só se refere a esses contratos, pois nos demais não há projeto” (Carlos
Ari Sundfeld, Licitação e Contrato Administrativo. op. cit., p. 119).
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Desse modo, é inaplicável
a vedação constante do inciso
II do art. 9º. para excluir da
disputa as empresas em cujo
capital a entidade estatal
promotora da licitação tenha
alguma participação. Mesmo
que se conferisse interpretação
muito abrangente à expressão
“projeto básico” — não a
circunscrevendo a obras ou
serviços de engenharia — seria
absurdo considerar a própria
administração contratante como
“autora do projeto básico” e
isso para o fim de considerar
terceiro proibido de participar
de licitação para a execução
desse suposto “projeto básico”.
Participação acionária estatal
minoritária em licitante não o
impede de ser contratado pelo
estado.

O artigo 9º existe para
impedir que o particular autor
do projeto básico influencie
na modelagem da licitação e
obtenha benefício indevido. Se
o autor for pessoa jurídica, ela
estará impedida de participar
da licitação. Haverá também
o impedimento se o autor for
pessoa física, com o acréscimo
de que a proibição de participar
atingirá também a pessoa jurídica
na qual essa pessoa física tiver
vínculo de natureza societária
ou contratual. Tudo isso para
preservar
a
administração
pública de conflito de interesses

que poderia surgir na hipótese
de ela necessitar do auxílio
de terceiro para a elaboração
de projeto básico atinente à
contratação.

É errado enquadrar
entes estatais contratantes na
expressão “autor do projeto”
constante do art. 9º, II, da Lei de
Licitações — pelo simples fato
de eles próprios terem definido
o objeto das licitações.
Por isso, também é
impertinente ver no § 3º do art.
9º da Lei de Licitações razão para
se aplicar proibição de participar
de certame ao caso. O preceito
inclui, na proibição de participar
da licitação, as pessoas físicas ou
jurídicas que tenham “vínculo”
com o particular autor do
projeto básico. A norma manda
desconsiderar a personalidade
jurídica para evitar que o autor do
projeto básico se esconda atrás
de algum arranjo de natureza
“técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista” e
use terceiro para escapar da
proibição de participar da
licitação. Não é disso que se trata
na hipótese aqui analisada.

Por fim, vale fazer
referência à lei 13.303, de 30 de
junho de 2016 (Lei das Estatais),
agora aplicável às licitações e
contratos das empresas estatais.
À diferença da Lei de Licitações,

os impedimentos a participações
foram regulados em dois
dispositivos, sendo um para as
contratações em geral (art. 38)
e outro específico para as obras
e serviços de engenharia (art.
44). O rol de situações fáticas
incompatíveis com as licitações
foi ampliado no caso das estatais.
Contudo, não incluiu situação
igual ou similar à aqui discutida:
participação societária indireta
da entidade estatal na empresa
privada licitante.

Não há proibição de empresa
com vínculos societários
com estatal contratante
participar de suas licitações

Não existe, nem nunca
existiu, proibição de pessoa
jurídica participar de licitação
promovida por ente estatal com
o qual tenha vínculos societários.
Aliás, tanto a Lei de Licitações
(art. 24, XXIII), como a nova
Lei das Estatais (art. 28, § 3º,
II e 4º; art. 29, XI), autorizam a
contratação direta, sem licitação,
de subsidiária de empresa
estatal, bem como de empresa
na qual tenha participação
societária.5
A pretensão de vêla reconhecida por alguma
autoridade
administrativa
ou judicial nada mais é do
que tentativa de fabricar, por
analogia indevida, nova hipótese

5 O Tribunal de Contas da União, ao julgar inviável a contratação direta, por estatal, de empresa privada de cujo capital e controle participe
minoritariamente, sob o fundamento de que a licitação seria obrigatória, afirmou que a controlada poderia integrar a disputa. Veja-se a ementa
do Acórdão 2.472/2017 (plenário, pedido de reexame, relator Min. Aroldo Cedraz): “Licitação. Dispensa de licitação. Empresa controlada. Controle
acionário. A participação de empresa estatal no bloco de controle de empresa privada da qual é acionista minoritária, mediante celebração de
acordo com o acionista majoritário, conferindo à estatal parcela de controle compartilhado, não a torna controladora da empresa participada,
devendo esta concorrer nas licitações em condições de igualdade com as demais empresas do setor privado, sendo indevida sua contratação direta
pela estatal com base no art. 24, inciso XXIII, da Lei 8.666/1993. Para fins de dispensa de licitação com fundamento nesse dispositivo, entendese por controlada a empresa em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, em analogia ao
conceito do art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, que baliza a noção de empresa controlada.”
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de proibição de participar de da licitante, é empresa pública
certames — algo não admitido controlada pela União) — daria
ensejo à aplicação da hipótese
pelo Direito brasileiro.
de impedimento constante
O tema sequer é abordado do inciso II do art. 9º da lei
pela doutrina especializada.6 8.666/93.
Não à toa. Proibição com esse
teor, se existisse, seria sem razão
Em linha com aquele
e inconveniente.
argumento, mesmo que não se
pudesse equiparar a União à
Se a ausência de relação figura do “autor do projeto” a que
societária com o ente público alude o art. 9º, o impedimento
promotor da licitação fosse à participação da pessoa
pré-requisito necessário para jurídica em questão deveria
pessoa jurídica participar de ser presumido em certames
licitação, qualquer empresa organizados pela União ou por
da qual o Banco Nacional de ente seu, haja vista os supostos
Desenvolvimento
Econômico interesses e incentivos que
Social (BNDES) fosse sócio teria para dirigi-los em favor
estaria de forma automática do licitante com o qual tivesse
impedida de participar de vínculos societários. Mas não é
certames promovidos pela União, preciso muito para se constatar
seja por meio de seus órgãos que essa forma de ler a legislação
(ministérios,
departamentos, é inadequada.
institutos etc.), seja por meio de
seus entes (empresas públicas,
No exemplo hipotético
sociedades de economia mista, acima, houvesse de fato proibição
autarquias etc.).
com esse teor, enorme gama de
empresas ficaria inviabilizada de
É que, seguindo o contratar com a União federal em
argumento que este estudo está setores estratégicos para o país,
analisando com olhar crítico, o em prejuízo do desenvolvimento
fato de a União no limite estar nacional. Recorde-se que uma
presente nas duas pontas da das missões do BNDES, desde
contratação — como ente estatal a sua criação, é apoiar o setor
contratante (ou controlador, de infraestrutura, inclusive por
em sentido amplo, do ente meio de participações societárias
estatal contratante) e como em empresas. Rodovias, energia
sócia indireta da pessoa jurídica elétrica, saneamento básico: o
privada participante da licitação BNDES está presente nesses e
(haja vista que o BNDES, sócio em muitos outros segmentos

da infraestrutura nacional.
Sempre que sua presença, por
questões estratégicas, se desse
via participação societária, a
empresa beneficiária ficaria
inviabilizada de participar de
certames federais. O apoio
do BNDES, no caso, mais
funcionaria como maldição,
jogando contra a empresa que o
recebesse. Perderia sua razão de
ser, portanto.

A verdade é que a alegada
proibição de pessoa jurídica
privada participar de licitação
promovida por ente estatal
com o qual tenha algum vínculo
societário deriva de indevida
ampliação das hipóteses de
proibição de participar em
certame previstas na Lei de
Licitações, algo vedado pelo
Direito
brasileiro.
Trata-se
de tentativa de fabricar, por
analogia, nova hipótese de
proibição de participar de
certames.
Vínculos
societários
entre ente estatal contratante e
licitante — e mesmo a eventual
presença de funcionário do
ente estatal em instâncias
administrativas da empresa de
que é sócio — não constituem,
segundo a legislação, motivo
para proibir a participação em
certames.

6 A consulta aos autores que comentam a Lei de Licitações mostra que não existe proibição de pessoa jurídica participar de licitação promovida
por ente estatal com o qual tenha vínculos societários. Ver, por exemplo: Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012; Renato Geraldo Mendes. Lei de Licitações Anotada. 7ª ed. Curitiba: Zênite, 2009; Egon
Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães. Licitação pública. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015; Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito
Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012; Marcio Pestana. Licitações Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013; Jessé Torres Pereira Junior.
Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; Joel de Menezes Niebuhr. Licitação
Pública e Contrato Administrativo. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013; Hely Lopes Meirelles. Licitação e Contrato Administrativo. 15ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2010; Antônio Carlos Cintra do Amaral. Licitação e Contrato Administrativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009; Adilson Dallari.
Aspectos Jurídicos da Licitação. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006; e Carlos Ari Sundfeld. Licitação e Contrato Administrativo. 2ª ed. São Paulo:
Malheiros, 1995.
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Nem se diga que essa específica proibição,
apesar de não constar de norma expressa, estaria
contida em algum princípio geral de Direito, como
o da moralidade ou da igualdade. Princípios,
quando muito, constituem um argumento
inicial. Mas não são em si mesmo suficientes;
não guardam, escondidas, soluções jurídicas
específicas, completas e acabadas, prontas para
consumo imediato do intérprete.
Para
argumentar
com
base
em
princípios, não basta invocá-los. Sozinhos e
descontextualizados, princípios até podem ter
valor simbólico e retórico relevante, mas seu valor
jurídico é baixo. É arbítrio puro a extração de regras
muito concretas de princípios gerais e abstratos
sem o correspondente ônus argumentativo.7

A mera hipótese de que a licitação
pudesse ser montada de modo desviado para
beneficiar licitante específico não foi considerada

pelo legislador como critério para a aferição
de impedimento para participar da licitação.
Tampouco é razão suficiente para se sustentar a
violação de algum princípio jurídico.
Dirigismos podem ocorrer, claro. Mas
devem ser demonstrados caso a caso — exemplo
de desvio seria a criação de critério de habilitação
por demais restritivo em edital, moldado
para beneficiar licitante em específico. Esse
foi o método geral criado pela legislação para
resguardar a higidez e lisura dos procedimentos
licitatórios nos casos em que não houver óbices
ou impedimentos expressos à participação em
certames. Assim, só se pode ver como atentatória
à moralidade, à impessoalidade, à competição e a
outros princípios a participação, em licitação, de
empresa com participação estatal, se a autoridade
pública estiver envolvida em conluio criminoso
para favorecê-la.

7 Já se teve oportunidade de escrever e de se opor ao que se chamou de “farra dos princípios”, assim entendida como a prática cada vez mais
frequente de argumentar com base em princípios vagos, capazes de justificar qualquer decisão. O profissional do Direito precisa evitar a caricatura
dos princípios, melhorar a qualidade do debate jurídico e atuar com respeito ao espaço de cada instituição e das normas. “Não bastam boas
intenções, não basta intuição, comparara normas e opções, estudar causas e consequências, ponderaras vantagens e desvantagens. Do contrário
viveremos no mundo da arbitrariedade, não do Direito” (Carlos Ari Sundfeld, “Princípio é preguiça?”, em Direito administrativo para céticos, 2ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 205-206).
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The “Statute Of Improbity” and or credit benefits and incentives,
Prohibition of Receiving Fiscal direct or indirectly, even if the
or Credit Benefits
act of receiving develops through
the legal entity of which one is a
RESUMO
majority shareholder…” (article 12,
I, II e III of Statute n. 8.429, of 1992).
O ar t igo analisa, à luz da
jurisprudência do Superior KEYWORDS
Tribunal de Justiça, qual deve ser
a abrangência objetiva e subjetiva Improbity. Fiscal and credit benefits.
da sanção de proibição de Proportionality. Disregard of the
“receber benefícios ou incentivos corporate form.
fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por 1. INTRODUÇÃO
intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário...” (art. O objetivo deste estudo1 é discutir,
12, I, II e III da lei 8.429, de 1992). inclusive à luz da evolução
jurisprudencial do SuperiorTribunal
de Justiça (STJ), quais podem
PALAVRAS-CHAVE
ser os efeitos dedecisão judicial
Improbidade. Benefícios fiscais que, em ação de improbidade
ou creditícios. Proporcionalidade. administrativa (lei 8.429, de 2 de
Desconsideração da personalidade junho de 1992), pretenda impor a
jurídica.
proibição de “receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios,
ABSTRACT
direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica
The article analyses, considering da qual seja sócio majoritário...” (art.
the Superior Court of Justice (STJ) 12, I, II e III)”.
jurisprudence, what shall be the
comprehensiveness of the sanction O tema se insere em tópico
of prohibition of “receiving fiscal mais amplo, o da aplicação das

inúmeras sanções que, na Lei de
Improbidade, foram previstas de
modo muito abstrato e aberto
— problema que o Superior
Tribunal tem procurado enfrentar
exigindo com ênfase o respeito
ao dever de proporcionalidade.
A jurisprudência ainda não se
estabilizou eos julgados variam
muito em função dos elementos
de cada caso, mas tem havidoneles
um sentido comum: a preocupação
com apertinência da sanção em
face da infração efetivamente
constatada.
Essa preocupação tem feito
inclusive com que o STJ abrande
na prática o rigor de sua Súmula
nº 7 e, apesar de seu consolidado
posicionamento de que a revisão da
dosimetria das sanções implicariao
reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, permitase rever a dosimetria adotada
em certos casos, “modulando”
assim em concreto os efeitos da
condenação por improbidade.

Nalguns casos, por exemplo, tem
reconhecido a inobservância dos
limites estabelecidos no art. 12 da

1. Os autores agradecem a excelente colaboração da professora Vera Monteiro, da FGV Direito SP, e do advogado Liandro Domingos, na pesquisa que
serviu de base a este trabalho e na discussão de seus resultados.
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Lei 8.429/92 e afastado os excessos
de condenações impostas por
instâncias inferiores. 2 Noutros,
tem mantido as decisões dos
tribunais inferiores que reduzem
condenações por improbidade
para adequá-las a padrões de
proporcionalidade e razoabilidade.3
Seja pelo ângulo da coibição
dos excessos da pena, seja pelo
da manutenção de decisões
comedidas, o movimento dessa
jurisprudência paulatinamente
construída pelo STJ tem sido o de
exigir adequada calibração entre
penalidade e infração.

não se aplicam, necessariamente,
de ma nei r a c u mu lat iv a;4
circunscrevendo a aplicabilidade
de penas restritivas ao âmbito de
determinado ente da federação
ou, até mesmo, de entidade de
sua administração indireta;5 e,
claro, demandando motivação
explícita e adequada para cada
pena aplicada. 6 É, portanto,
claro e seguro o percurso do
STJ no sentido de exigir perfeita
calibração entre a sanção e o ato
de improbidade efetivamente
apurado.

possíveis especificamente quanto
à abrangência dos efeitos da
proibição de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.
A primeira dúvida é de ordem
objetiva, quanto aos benefícios e
incentivos alcançados pela sanção:
é correto que a sentença proíba
em bloco o recebimento de todo
e qualquer benefício e incentivo,
independentemente de sua
natureza, fundamento ou setor?

A segunda dúvida é de ordem
subjet iva, isto é, quanto à
Interessa, então, ao presente necessidade ou não de existir
O STJ já assentou orientações estudo, verificar o que essa coincidência entre a entidade
jurisprudenciais: reconhecendo diretriz jurisprudencial tem a estatal prejudicada pelo ato
que as sanções previstas no art. 12 dizer sobre as diversas dúvidas de improbidade e a entidade

2. Neste sentido, com o fundamento da proporcionalidade e da razoabilidade, o STJ excluiu parte das sanções impostas em caso concreto, mantendo
somente as que entendeu suficientes para a repressão e penalização pelos atos de improbidade verificados. Assinalou: “Destarte, revela-se necessária
a observância da lesividade e reprovabilidade da conduta do agente, do elemento volitivo da conduta e da consecução do interesse público, para
efetivar a dosimetria da sanção por ato de improbidade, adequando-a à finalidade da norma. In casu, a desproporcionalidade das penas de perda da
função pública e suspensão de direitos políticos por 8 (oito) anos, aplicadas ao condenado, é manifesta, mercê de evidente a desobediência ao princípio da
razoabilidade, circunstância que, por si só, viola o disposto no art. 12, parágrafo único da Lei 8.429/92, verificável independentemente da análise de fatos e
provas constantes dos autos.RecursoEspecialparcialmente provido, para que sejam excluídas da condenação do ora recorrente as penas de perda da função
pública e suspensão de direitos políticos por 8 (oito) anos, nos termos da fundamentação”.STJ, REsp 1.130198-RR, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma,
j. em 2.12.2010, DJe 15.12.2010.
3. Mantendo acórdão do TJSP que minimizou as sanções impostas pela sentença de 1º grau, o STJ concluiu pela conformidade das penas aplicadas:
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no
caso concreto, ‘a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’ (conforme previsão expressa contida no parágrafo
único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das
penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base neste conjunto fático-probatório
bem delimitado, minimizou as sanções aplicadas na sentença, alegando ser desnecessária a cumulação de todas as penas nos termos do art. 12, III, da
Lei 8.429/1992. As penalidades ficaram assim dispostas: ‘é de permanecer tão-só a multa civil, cancelando-se todas as demais sanções.’ 6. Não há falar
em violação à Lei 8.429/1992, por estar o acórdão recorrido em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. STJ, AgRg
no REsp 1.242.939 SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. em 24.5.2011, DJe 30.5.2011.
4. Por exemplo, neste julgado: “As sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado
a sua dosimetria, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade
e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao
agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade”. STJ, REsp 980.706-RS, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 3.2.2011,
DJe 23.2.2011.

5. Como no caso da contratação das empreiteiras pela LIMPURB — STJ, EDcl no REsp n.º 1.021.851-SP, rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma,
j. em 23.6.2009, DJe de 6.8.2009.

6. O STJ já declarou a nulidade de acórdão que deixou de fornecer a indispensável fundamentação para a aplicação das sanções previstas no art. 12, da LIA:
“Havendo, na Lei 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa), a previsão de sanções que podem ser aplicadas alternativa ou cumulativamente e em
dosagens variadas, é indispensável, sob pena de nulidade, que a sentença indique as razões para a aplicação de cada uma delas, levando em consideração o
princípio da razoabilidade e tendo em conta ‘a extensão do dano causado assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’ (art. 12, parágrafo único).
(...) O artigo 12 da Lei 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa), traz previsão de um elenco variado de sanções, que podem ser aplicadas alternativa
ou cumulativamente e com dosagens variáveis. Segundo dispõe o parágrafo único do artigo, “na fixação das penas previstas nesta leio juiz levará em conta
a extensão do dano causado assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”. É indispensável, portanto, que, a exemplo do que ocorre no processo
penal, haja aqui a individuação da pena, com a indicação dos fundamentos e das razões para a aplicação de cada uma delas. A devida fundamentação é
requisito essencial da sentença (CPC, art. 458, II) e compõe o devido processo legal constitucional, pois é ela que ensejará ao sancionado o exercício do
direito de defesa e de recurso (CF, art. 5º, LIV e LV). A ausência desse requisito acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX)”. STJ, REsp 507.574-MG,
rel. Ministro TEORI ZAVASCHI, Primeira Turma, j. em 15.9.2005, DJe 8.5.2006.
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competente para a concessão
do benefício ou incentivo que se
vai suprimir a título de sanção.
É correto que, para punir a falta
cometida contra certa entidade
est at al (um Município, por
exemplo) a Justiça proíba a fruição
de incentivo ou benefício oriundo
de quaisquer outras entidades
estatais do Brasil (a União e cada
um dos Estados e Municípios, além
das respectivas administrações
indiretas)?

conteúdo da sanção e o conteúdo da
infração. Esta relação de conexão
entre infração e sanção é, como
se disse, requerida pela regra de
proporcionalidade, essencial em
direito sancionador.

É de se notar que a terminologia
da lei inspira-se em linguagem
semelhante encontrada no art.
195, § 3º, da Constituição Federal
(“A pessoa jurídica em débito com
o sistema da seguridade social,
como estabelecido em lei, não
A terceira dúvida é também de poderá contratar com o Poder
ordem subjetiva, mas agora com Público nem dele receber benefícios
relação ao sujeito alcançado pela ou incentivos fiscais ou creditícios”).
punição: o fato de a lei descrever
a sanção como uma proibição de Todavia, seria um equívoco
receber benefício ou incentivo c o n f u n d i r e s t a n o r m a
“ainda que por intermédio de constitucional com aquela que
pessoa jurídica da qual seja sócio acabou instituída na Lei de
majoritário” (art. 12, I, II e III) Improbidade. A Constituição
significa que esta sanção alcança prevê simples causa transitória e
sempre e automaticamente todas superável de impedimento para a
as pessoas jurídicas de que o contratação com o Poder Público ou
punido seja sócio majoritário, obtenção de benefícios do gênero;
é um incentivo ao adimplemento
direta ou indiretamente?
de obr ig ações t r ibut á r ia s;
São estas, portanto, as dúvidas a quitado o débito, a entidade volta
imediatamente a contratar ou
serem discutidas aqui.
obter os tais benefícios.
2. É ILEGAL A SANÇÃO DE
SUPRESSÃO EM BLOCO DE Já a norma da Lei de Improbidade
T O D O S O S B E N E F Í C I O S E institui sanção duradoura pela
I NC E N T I VO S F I S C A I S OU prática de ilícito, a ser aplicada pelo
CREDITÍCIOS EXISTENTES NO juiz, e que se estende no espaço e no
tempo, sem que a ação do apenado
PAÍS
possa suspendê-la. Tal aplicação
P a s s a n d o a o d e s a f i o d e de sanção deve, por óbvio, ser
compreensão quanto à penalidade ajustada às normas atinentes
de proibição de “receber benefícios ao direito sancionador. Além de
ou incentivos fiscais ou creditícios” haver relação de pertinência lógica
do Poder Público, cumpre relembrar entre a infração e a pena, deve
que se trata da aplicação de sanção ainda existir proporcionalidade
pela prática de certa infração entre uma e outra, bem como
perfeitamente especificada (ato ser individualizada a pena e
de improbidade). Imprescindível, respeitada a incomunicabilidade
pois, que haja conexão entre o das sanções.
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A proporcionalidade não significa
apenas uma relação adequada
entre infração e sanção em termos
de gravidade (p.ex., infração leve
há de resultar em pena leve,
infração grave em pena grave);
significa também adequação em
termos de conexão ou pertinência
lógica entre uma e outra, levandose em conta distintos aspectos
da infração cometida no caso
concreto. Aspectos a serem
considerados na imposição
e dosimetria de sanções por
improbidade estão previstos no
parágrafo único do seu art. 12
— quais sejam, a “extensão do
dano causado” (em termos de
sujeito, território, patrimônio ou
interesse público atingidos, p.ex.)
e o “proveito patrimonial obtido
pelo agente” (em termos de bens
e valores, p.ex.).
Em harmonia com a cit ada
diretriz de “calibração da sanção
à infração”,a qual vem sendo
constantemente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
parece correto afirmar, embora
não se tenha notícia de a questão
já ter sido apresentada ao tribunal,
que cabe ao juiz, na sentença de
condenação por improbidade,
especificar exatamente quais os
benefícios e incentivos fiscais ou
creditícios cuja obtenção deve
ser sonegada ao apenado. Afinal,
a previsão legal de reprimenda
com “proibição de (...) receber
benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios” ainda requer, para
ser consistentemente aplicada,
um exercício de dosimetria pelo
juiz, a ser feito em função de sua
análise da infração (ato ímprobo)
concretamente verificada.
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de atividades relacionadas ao
agronegócio cabe verificar a
pertinência, p.ex., de vedar-lhe
temporariamente o acesso a
benefícios ou incentivos estatais
relacionados ao tema. Àquele que
tenha praticado improbidade
no âmbito da exportação de
bens e serviços caberia estudar
a pertinência, p.ex., de proibir
temporariamente o acesso a
Em suma, somente a subsunção incentivos à exportação.
dos fatos à norma é que possibilita
ao juiz estipular adequadamente Mas não é viável que se proíba o
a sanção para o caso concreto. Aí acesso a todos estes benefícios
então lhe cabe, em sendo o caso de e incentivos públicos quando,
vedar o acesso do apenado a certos em realidade, nem o ato de
benefícios e incentivos fiscais ou improbidade concretamente
creditícios outorgáveis pelo Poder verificado, nem o ramo de atuação
Público, dizer quais deles ficam do apenado, nem qualquer
circunstância do caso analisado
temporariamente vedados.
guardem relação de pertinência
Esta especificação da pena de com tal proibição. Aliás, o STJ já
proibição de receber tais benefícios decidiu que a proibição de receber
ou incentivos é fundamental para benefícios ou incentivos fiscais ou
calibrá-la com a infração, inclusive creditícios requer demonstração
com o propósito de desestimular de que o réu tenha estrita relação
o apenado a reincidir no ato com esses tipos de atividade (da
ímprobo. Assim, àquele que tenha mesma forma, a imposição da
praticado improbidade no âmbito pena de suspensão de direitos
Há que fazer a subsunção do
caso à hipótese legal, para,
somente então, surpreendido e
comprovado o ato de improbidade
nas suas circunstâncias concretas,
calibrar qual será a extensão da
reprimenda. Cumpre ao julgador
fazer um exercício de cognição
profunda dos fatos que julga, para
então especificar e dosar a pena.7

políticos, segundo entendeu o STJ
na mesma ocasião, requer que os
atos de improbidade praticados
tenham revelado algum cunho
político).8

Admitir-se uma proibição geral
e irrestrita, a partir da mera
transcrição da pena em abstrato
prevista na lei, e sem cogitação
acerca do caso concreto e da
infração a reprimir, seria impor
um castigo arbitrário e aleatório.

Por i s s o , é i n a c e i t á ve l a
pr át ic a — por con f ig u r a r
arbitrariedade, atentatória ao
dever de proporcionalidade
— de mera cópia da expressão
legal “proibição de (...) receber
benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios” e seu translado,
acriticamente, para o corpo de
sentença. Isto é inadmissível sem
que se justifique a pertinência da
proibição com o caso concreto
e se especifique, afinal, quais
serão os benefícios ou incentivos
proibidos.

7. Como já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS): “...ao quantificar a culpa do agente é que, conjugado com os demais
operadores fáticos colaterais ao fato-ímprobo, o julgador poderá aferir sobre este sancionamento. O julgador não deve e não pode aplicar a lei de modo
formal sem fazer uma análise crítica de seu conteúdo e dos fatos aos quais fará incidir a norma. Necessário ao aplicar a norma que o julgador faça um
exercício de cognição profunda dos fatos que julga, em sua integralidade”. TJRS,Apelação Cível 70033461856,rel. Desembargador Jorge Maraschin dos
Santos, j. em 15.12.2010.

8. Cuidava-se de caso em que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) apresentara, especificamente, as justificativas que o haviam levado a
aplicar somente a pena de perda da função pública a escrivão de polícia que efetuara apreensão de veículo sem lavrar o respectivo auto de apreensão e,
sem comunicar a autoridade competente, passou a utilizá-lo para fins pessoais. O STJ manteve a decisão do tribunal local, bem como a sua fundamentação,
que interessa aqui expor:
“Na espécie em tela, o ato ímprobo não trouxe grande prejuízo ao erário (a não lavratura do auto de busca e apreensão e o uso de um veículo para beneficio
próprio). Portanto, não podem ser causa de aplicabilidade das sanções de multa civil e da suspensão dos direitos políticos, pelo período mínimo de 3
(três) anos. Entretanto, é obvio que os atos cometidos pelo réu são absolutamente incompatíveis com a função que exercia, e denigrem a imagem do
departamento de polícia. No entanto, como pontualmente afirmado pelo douto Juiz ‘a quo’, as demais sanções como multa civil e suspensão dos direitos
políticos, pelo período mínimo de 3 (três) anos, não são aplicáveis ao caso, in verbis:
‘Saliente-se não ter havido dano no sentido econômico, daí porque não há cogitar em ressarcimento integral.
Ainda, os atos não possuem cunho político e nem estão relacionados com tal atividade. Logo, a suspensão dos direito políticos não é medida hábil e
adequada.
A imposição de multa, por sua vez, também não é proporcional e nem razoável, mesmo porque o réu não é pessoa de expressivos recursos econômicos,
inclusive tendo pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita.
De igual forma, no que tange a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pois nada há nos
autos que demonstre ter o réu qualquer relação com esses tipos de atividades ou que seja sócio de alguma pessoa jurídica.
Em suma, a penalidade mais eficaz, proporcional e razoável é, sem dúvida, a perda da função pública, eis que os atos praticados pelo réu são absolutamente
incompatíveis com tal função’”. STJ, AgRg no AREsp 367.631-PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. em 1.10.2015, DJe. 7.10.2015.
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Exige algum empenho refletir
acerca da pertinência da pena de
restrição do acesso a incentivos
ou benefícios com o ato de
improbidade apurado, mas o
preço da reflexão é módico se
comparado ao ônus da injustiça
que seria permitir que a pena por
improbidade, afinal, se convertesse
em um castigo aleatório.
De resto, a lista de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios
existentes em qualquer das
esferas da federação é vasta.9 Seria
manifestamente incongruente
com o dever de proporcionalidade
impor a alguém, como se fora
uma panaceia de reprimenda,
a vedação em bloco de acesso
a todo e qualquer benefício ou
incentivo fiscal ou creditício,
independentemente da infração
que tenha cometido.
No campo doutrinário, aliás,
consoante relata Daniel Amorim
Assumpção NEVES, é comum

a d i s t i nç ão, por exemplo,
entre benefícios ou incentivos
outorgados em caráter geral e os
concedidos em caráter individual,
para sustentar-se, então, que
a proibição de recebimento
prevista na Lei de Improbidade
só pode alcançar estes últimos;
não alcançando os ditos gerais
(ou incondicionais), dirigidos a
um grupo, classe ou categoria
de pessoas, sem a característica
da pessoalidade na concessão.10
Destaque-se, nesse sentido, o
entendimento de José Roberto
PIMENTA OLIVEIRA, para quem,
entre as isenções tributárias, por
exemplo, apenas as de caráter
individual podem ser apanhadas
pela proibição prevista no art.
12 da Lei de Improbidade.11 São
entendimentos doutrinários que,
por si sós, põem em xeque a ideia
rasa de que a proibição legal
em comento necessariamente
alcançaria quaisquer benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios.

Tome-se como exemplo o sujeito que
seja proprietário de imóvel tombado
pelos órgãos de defesa do patrimônio
histórico e tenha assumido todas
as responsabilidades pela sua
conservação. A municipalidade lhe
concedeu (com base em lei própria
para todos os que se encontrem
em situação semelhante) isenção
do IPTU atinente ao imóvel, a título
de incentivo à conservação do
patrimônio imobiliário de interesse
histórico. Suponha-se, então, que
o sujeito, envolvido em atividades
empresa r ia is na indús t r ia
farmacêutica — sem qualquer
ligação, pois, com a questão do
patrimônio histórico — venha a
sofrer uma condenação judicial por
ato de improbidade administrativa,
pela qual se lhe queira impor alguma
proibição de obter benefícios e
incentivos fiscais ou creditícios.
Pergunta-se: faria algum sentido
que a condenação vedasse o
prosseguimento da isenção fiscal
de IPTU como contrapartida da
preservação do imóvel tombado?

9. Só no âmbito federal — sem falar nos estaduais, distrital e municipais — a lista de benefícios do tipo “creditícios e financeiros” é enorme. Para
se ter uma ideia dessa lista, basta consultar o Demonstrativo de Benefícios Financeiros e Creditícios — 2014 publicado pelo Ministério da Fazenda
(BRASIL, Ministério da Fazenda — MF, Secretaria de Política Econômica — SPE, abril de 2015). Esse documento esclarece que, embora não haja conceitos
internacionalmente pacificados, o art. 2º da Portaria MF nº 379, de 13 de novembro de 2006, apresenta conceitos com os quais tem trabalhado a Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
Assim, nos termos da portaria, “benefícios ou subsídios creditícios são gastos decorrentes de programas oficiais de crédito, operacionalizados por meio de
fundos ou programas, à taxa de juros inferior ao custo de captação do Governo Federal”. São exemplos — citados no próprio demonstrativo — os benefícios
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE. FCO), bem como do Fundo da Marinha Mercante (FMM).
Ainda nos termos da mesma portaria deve-se considerar “benefícios ou subsídios financeiros, os desembolsos efetivos realizados por meio das equalizações
de juros e preços, bem como a assunção das dívidas decorrentes de saldos de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujos valores constam do
orçamento da União”. São exemplos — também citados no demonstrativo — os desembolsos do governo com o Programa de Sustentação do Investimento
(PSI) e o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (PASS), feitos por meio do pagamento de subvenções econômicas para fins de equalização de juros.
Já os desembolsos com a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e a Subvenção a Consumidores de Energia Elétrica da Subclasse Baixa Renda são
exemplos de benefícios concedidos para a equalização de preços. Finalmente, os recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) servem
à concessão de benefícios decorrentes da assunção de dívidas.
10. Confira-se Daniel Amorim Assumpção NEVES e Rafael Carvalho Rezende OLIVERA,Manual de improbidade administrativa, Rio de Janeiro, Forense;
São Paulo, Método, 2012, p. 225.
11. Nos dizeres de José Roberto PIMENTA OLIVEIRA: “...a sanção de proibição incide apenas sobre as isenções outorgadas em caráter individual (art.
179 do CTN), não alcançando as sanções concedidas em caráter geral. Portanto, apenas a aptidão de beneficiar-se de isenções condicionais é afetada pelo
ato sancionatório, independentemente de tratar-se de isenção transitória ou permanente”. Segundo o autor, o mesmo raciocínio seria aplicável aos demais
benefícios fiscaisoutorgáveis em caráter individual: “O impedimento de receber benefícios fiscais implica na impossibilidade da pessoa física ou jurídica
condenada, enquanto contribuinte, ser beneficiária, nos termos da legislação aplicável, de moratória outorgada em caráter individual (art. 153 CTN)
como causa de suspensão do crédito tributário (art. 151, I CTN); de parcelamento, em idêntica situação (art. 151, VI c/c 155-A CTN); de remissão como
causa legal extintiva do crédito tributário (art. 156, IV c/c art. 172 CTN); de isenção como causa excludente do crédito tributário, outorgada em caráter
individual (art. 175, I c/c art. 179 CTN); de anistia, também como forma de exclusão do crédito tributário, outorgada em caráter individual (art. 175, II
c/c art. 182 CTN)”. Improbidade Administrativa e sua autonomia constitucional, Belo Horizonte, Fórum, 2009, pp. 322-3.
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A resposta é, evidentemente,
negativa. Não pretende a Lei
8.429/92 — nem poderia tê-lo
feito, pois seria inconstitucional
— servir de instrumento para a
distribuição de castigos aleatórios
a sujeitos condenados por
improbidade. No exemplo, cassar a
isenção do IPTU (a despeito, aliás,
de permanecer o sujeito obrigado
a conservar o seu imóvel tombado)
como “pena” pela prática de ato de
improbidade em nada relacionado
ao tema seria, afinal, uma punição
absolutamente desconectada da
infração cometida.
Outro exemplo que faz pensar:
o mesmo sujeito deveria então,
de v ido à s u a c onden aç ão
por improbidade no r a mo
farmacêutico, ser banido do
acesso ao “cheque especial” (um
benefício creditício, sem dúvida)
em sua conta corrente em banco
público? Ora, pelas mesmas razões
apontadas no exemplo anterior, a
“pena” aqui ventilada seria ilícita,
por aleatória.
Ainda outro exemplo: suponha-se
que o mesmo cidadão, apenado por
improbidade nos exatos moldes
dos exemplos anteriores, tenha,
com base na Lei Rouanet (lei
8.313, de 23 de dezembro de 1991),
destinado parcela de seu Imposto
sobre a Renda (IR) ao apoio a
ações culturais, obtendo em troca
a possibilidade de deduzir do IR
devido as quantias efetivamente
despendidas naquelas ações,
nos termos da lei. Pergunta-se:
com a sua proibição do acesso a

benefícios e incentivos fiscais, em
razão da improbidade, terá sido
este cidadão também proibido
de continuar a fruir o benefício
da dedução tributária previsto
na Lei Rouanet? É óbvio que
não, pela absoluta impertinência
desta proibição com a infração de
improbidade.

Enfim, este conjunto de exemplos
é suficiente para suscitar uma
questão de fundo, de suma
importância: por acaso quer a
Lei de Improbidade, com a sua
previsão da pena de proibição
de receber certos benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios
(ar t . 12), punir t ambém a
conser vação do patrimônio
histórico brasileiro, a cultura, ou
ainda castigar aleatoriamente
alguém? Quer ela banir o apenado
do acesso a todos os benefícios e
incentivos ofertáveis pelo Poder
Público (leis de isenção de IPTU,
benefícios da Lei Rouanet, acesso
ao benefício creditício do “cheque
especial” ou do cartão de crédito,
entre centenas de outros), ainda
que não guardem a mais remota
relação com o ato ímprobo
reprovado?

Parece evidente que a lei não
pretendeu esse exagero. Daí o
dever de o juiz, ao constatar a
pertinência da aplicação da pena
de proibição de receber benefícios
ou incentivos fiscais do Poder
Público em um caso concreto,
especificar quais benefícios ou
incentivos ficarão temporariamente
proscritos para o interessado.12

Este dever de especificação da
pena, pelo magistrado, nada
mais é do que uma consequência
necessária da postura, cada
vez ma is pres t ig iada pela
jurisprudência do STJ, de levar-se a
sério o dever de proporcionalidade
na estipulação das sanções por
improbidade.
3. É ILEGA L SUPR IMIR
BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
F ISC A IS OU CR EDI T ÍCIOS
SEM RELAÇÃO COM O ATO DE
IMPROBIDADE E COM O ENTE
ESTATAL PREJUDICADO

Éexigência da proporcionalidade
que a sanção seja calibrada de
acordo com a infração. E calibrar
— embora muit as vezes se
suponha que seja só uma questão
de gravidade da infração (leve,
média ou alta), a gerar sanção de
peso correspondente — é, como
vimos, também uma questão de
pertinência lógicado conteúdo da
sanção com o objeto da infração. É
esta necessária pertinênciaentre
sanção e infração que faz com que,
na prática, distintos aspectos da
infração devam ser analisados,
para que então possam refletir
na aplicação de sanção condizente.

R e s u l t a de s t a ne c e s s á r i a
pertinência lógica, p.ex., que
não caiba apenarcom restrição
de abrangência nacional
o r es pon s ável por at o de
improbidade cujos danostenham
se revelado circunscritos ao
âmbito municipal, sem qualquer
transcendência relevante.

12. Vale frisar que, entendendo o juiz pela impertinência da imposição da pena de proibição de receber benefícios ou incentivos tendo em vista o caso
concreto, ainda assim será necessário avaliar o cabimento de outras sanções (ressarcimento do dano, multa, perda de função pública e suspensão de
direitos políticos). Afinal, como já visto, as sanções do art. 12 da Lei 8.429/92 não são necessariamente cumulativas e o ato de improbidade poderá ser
apenado por ao menos uma das outras sanções. Certo é, conforme decisão do STJ (REsp 980.706-RS, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 3.2.2011,
DJe 23.2.2011), que ao magistrado é permitido aplicar somente a pena que verifique ser condizente com a repressão e a prevenção da improbidade.
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No caso, por exemplo, de infraçãoe
prejuízo decorrentes de relação
contratual de empresa com um
pequeno Município,em virtude da
proporcionalidade, a proibição a
ser imposta, de obter benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios,
somente pode dizer respeito
àqueles obteníveis junto ao próprio
Município envolvido. Não pode
alcançarbenefícios ou incentivos
de outros Poderes Públicos —
sejam entes da federação, sejam
entidades de suas administrações
indiretas — que não o Município
em questão.Não teria pertinência
com a infração — e atentaria
contra a proporcionalidade
— a aplicação de restrição de
abrangência nacional ou mesmo
reg ional, que seria cast igo
aleatório, dissonante do caráter
bem circunscrito à localidade da
infração.

se pode, por via de interpretação,
pretender ampliar o alcance da
sanção, inflando-a para além do
autorizado pela lei.13

A propósito, est a leit ura é
c on s e n t â ne a c om a m a i s
recentee abalizada orientação
jurisprudencial doSTJ. Há três
importantes precedentes do
tribunal dignos de nota em
matéria de observância do dever
de proporcionalidade na aplicação
das penas por improbidade
administrativa, particularmente
daquelas de proibição de contratar
com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios (art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa).

Neles o Tribunal Superior fixou a
diretriz segundo a qual as penas
de proibição de contratar ou de
receber benefícios ou incentivos
A Lei de Improbidade, aliás, no art. f iscais ou credit íciosdevem
12, incisos I, II e III, fazreferência guardar conexão com o ato de
apenas a “Poder Público”, no improbidade verificado no caso
singular (isto é, à proibição de concreto, não indo além do âmbito
dele, “Poder Público”,se receberem territorial em que verificado o ato
benefícios ou incentivos fiscais e no qual tenha se circunscrito o
ou creditícios). Não diz que a dano causado.
proibição alcance todos os Poderes
Públicos, no plural: União, Estados, Em um dos julgados14 apontavamDistrito Federal e Municípios. Na se ilegalidades em aditivos de
ausência dessa especificação, não contrato entre duas empreiteiras

de grande porte e a LIMPURB,
empresa de limpeza pública
do Município de São Paulo. A
sentença, mantida pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), impôs às empreiteirasas
sanções de proibição de contratar
com o Poder Público e de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios pelo prazo de 5 anos.O
STJ, analisando a extensão do dano
causado pelas irregularidades
apont adas e o proveito
patrimonial obtido por cada uma
das empresas, calibrou a extensão
territorial e os limites das sanções,
invocando como fundamentos os
princípios da legalidade estrita e
da proporcionalidade. Para uma
das empresas, que participou em
menor grau das irregularidades
apontadas, a Ministra Eliana
Calmon entendeu que:

“...é natural que se module o efeito
da condenação quanto à sanção
administrativa, em nome do
princípio da legalidade estrita.
Dentro desse quadro normativo
entendo que a proibição de
contratar com o poder público
deve se restringir ao âmbito do
Município de São Paulo, mas
apenas em relação aos certames
promovidos pela LIMPURB,
empresa que veio a sofrer o

13. Um dos autores deste estudo já manifestou opinião sobre a correta interpretação das leisadministrativas em matéria sancionatória: “Silente a lei
quanto à abrangência das sanções, deve-se interpretá-la restritiva, não ampliativamente, donde a necessidade de aceitar, como correta, a interpretação
segundo a qual o impedimento de licitar só existe em relação à esfera administrativa que tenha imposto a sanção. Adotar posição oposta significaria
obrigar alguém a deixar de fazer algo sem lei específica que o determine, em confronto com o princípio da legalidade, o qual, especificamente em
matéria sancionatória, deve ser entendido como de estrita legalidade”. Carlos Ari SUNDFELD,Licitação e contrato administrativo — De acordo com as Leis
8.666/1993 e 8.883/1994, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 1995, p. 117.
De sua parte, José Nilo de CASTRO opinou em defesa de interpretação estrita da proibição de contratar com o Poder Público constante da Lei de
Improbidade Administrativa, concluindo:“...impera aqui, na hipótese, necessidade de interpretarem-se restritivamente os comandos do art. 12, III, da
Lei nº 8.429/92... Não há, portanto, que se falar em aplicação automática da pena de proibição de contratar como Poder Público senão aquele no qual
ocorreu o ato de improbidade administrativa”.
O autor ainda lembra o exemplo do art. 7º da Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002), que prevê sanção de impedimento de “...licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios...”, deixando clara a intenção do legislador de estipular uma sanção de amplo alcance. Não é o que faz a Lei de
Improbidade, avalia José Nilo de CASTRO. “Parecer — Proibição de contratar com o Poder Público: extensão da pena do art. 12, III, da Lei de Improbidade
Administrativa”, in:Revista Brasileira de Direito Municipal — RBDM, Belo Horizonte, Fórum, a. 9, n.º 29, jul./set., 2008, pp. 141-53.
14.

STJ, EDcl no REsp n.º 1.021.851-SP, relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, j. em 23.6.2009, DJe de 6.8.2009.
90

DIREITO ADMINISTRATIVO

prejuízo. Quanto ao impedimento
de obter a empresa benefícios e
incentivos, entendo que a restrição
deve limitar-se ao Município de
São Paulo, ao qual pertence a
empresa atingida pelo prejuízo”.
Grifos acrescentados.
No mesmo julgado, a “calibração”
dos efeitos da condenação e da
sua extensão territorial quanto à
outra empresa demonstra, ainda
mais, a inclinação do tribunal
para a interpretação da Lei de
Improbidade calcada na estrita
legalidade e na proporcionalidade,
de modo a ajustaro conteúdo das
sanções ao objeto das infrações
correspondentes.Assim, mesmo
conclu i ndo que o r ec u r so
interposto tinha a pretensão
de rediscutir a matéria, algo
que não seria permitido em
embargos de declaração, a
Ministra Eliana Calmon o aceitou,
ponderandosobre a importância
de assegurar adequada conexão
entre infração e sanção, julgandoas ambas circunscritas ao âmbito
do Município:

uma empresa como a [...], mesmo
tendo cometido grave infração
contratual que a torna ímproba,
venha a ter decretada sentença
de morte. Sim, porque nenhuma
empresa de grande porte resistirá
a ficar por cinco anos sem contratar
com o serviço público em toda e
qualquer unidade da Federação.
Daí a necessidade de delimitarse a reprimenda administrativa
para situá-la dentro dos limites
do Município de São Paulo,
estabelecendo-se a sanção de
proibição de contratar com o
serviço público municipal, dentro
da cidade de São Paulo, o que deixa
livre a empresa para contratar com
outros municípios, inclusive os que
formam a chamada Grande São
Paulo”. Grifos acrescentados.
Outro caso analisado pelo STJ
tratou da contratação direta,
sem licitação, de empresa para
o fornecimento de passagens e
fretamentos de ônibus pelo Estado
de Rondônia. Os procedimentos
foram considerados ilegais pelo
Tribunal de Justiça de Rondônia
(TJRO) e a empresa, que também
atua em todo o território nacional
como concessionária de serviço
público, sofreu a pena de proibição
de contratar com o Poder Público
e de receber incentivos por
um período de 5 anos. Muito
naturalmente, o STJ restringiu a
proibição de contratar aos limites
do Estado de Rondônia, lesado
com o ato de improbidade. Para
o Ministro Teori Albino Zavascki:

“Embora consciente da limitação
dos aclaratórios, bem assim do
próprio recurso especial, não posso
deixar de sensibilizar-me com o rigor
formal da atividade sancionatória
da administração, a qual, como
disse acima obedece ao princípio
da legalidade estrita. Em nome
desse princípio fujo das limitações
eminentemente processuais para
adequar o julgado aos ditames
da lei especial. Examinando a
querela no ponto da sanção, pelo “Impedir que os demandados,
princípio da proporcionalidade, especialmente a empresa de ônibus,
não me parece razoável que possam contratar com outros
15.

órgãos da Administração Pública
(da União, de outros Estados ou de
Municípios), representaria pena
desproporcional, incompatível com
o princípio da razoabilidade com a
qual deve ser ajustada”.15
Logo, o STJ também nesse caso
calibrou a sanção à infração
cometida, circunscrevendo a
restrição à administração pública
que teria sido lesada.

Uma terceira decisão do STJ,
mais recente, cita um desses
precedentes justamente para
afirmar que “a jurisprudência desta
Corte Superior vem entendendo
ser possível a modulação da citada
penalidade diante dos elementos
do caso concreto”.16 Trata-se de
recente acórdão em que o STJ
examinou a declaração de nulidade
de contratação direta, pelo
Município de Eldorado Paulista/
SP, de serviços de recuperação
de r odov ia s, bem como a
extensão da pena de proibição
de contratar com o Poder Público
imposta à empresa responsável
(sem menção, todavia, à pena de
proibição de receber benefícios
ou incentivos fiscais). Confira-se
excerto do julgado:
“Com efeito, a modulação da pena
de proibição de contratar pode ser
feita por elementos do caso concreto,
como a ocorrência de: gravidade
da conduta, possibilidade de sua
repetição nas demais esferas da
Administração, interesse público
de caráter nacional. Sobre ser
viável modular a citada a citada
penalidade: EDcl no REsp 1.021.851/
SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,

REsp 1.003.179-RO, rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. em 5.8.2008, DJe de 18.8.2008.

16. REsp n.º 1.188.289-SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma, j. em 14.8.2012, DJe de 13.12.2013.
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Segunda Turma, DJe 6.8.2009. Neste
feito e tendo em vista os critérios
acima, os elementos assentados
pelo Tribunal de origem indicam
exarcebação da penalidade imposta,
de forma que é de rigor a modulação
da pena de proibição de contratar
com a Administração Pública para
restringi-la à esfera municipal”.
A citada “modulação” da pena,
feita para restringi-la à esfera
municipal, é uma adequação sua
aos elementos do caso concreto,
considerando-se que a infração
ocorreu no âmbito de relação
jurídica pontual com o citado
Município, sem repercussão de
danos para outras esferas da
federação. Reafirmou-se, pois,
a orientação jurisprudencial
daquele tribunal.

Existe, portanto, clara orientação
do STJa exigir a observância de
relação de conexão ou pertinência
lógicado conteúdo da penacom o
objeto da infração (improbidade)
cometida, particularmente das
aludidas penas de proibição de
contratar com o Poder Público
e dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.17

Que tipo de conexão? Entre os
elementos indicativos de uma
conexão, o STJ tem destacado o
da extensão do dano causado e,
particularmente, o de qualfoi o
ente lesado pelo ato de improbidade,
de modo a limitar a reprimenda
de restrição a novas relações
jurídicas com aquele específico
ente público (sem ampliá-la, pois,
aos demais entes da federação).

É de se frisar que, especificamente
quanto à proibição que ora
interessa — que é a de receber
benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios — a diretriz
jurisprudencial é explícita no
sentido de que ela deva se limitar
àqueles obteníveis junto ao
Município lesionado, quando o
dano não tenha transcendido a
esfera municipal.

gerar uma “sentença de morte” da
apenada, pela imposição a ela de
uma proibição de contratar e de
receber benefícios ou incentivos
que alcance todas as esferas da
federação em que atue, em todo o
território nacional.

4. IN V I A BIL IDA DE DE
CONDENAÇÃO AUTOMÁTICA
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE
QUE O APENADO SEJA SÓCIO
MAJORITÁRIO

Em norma correta e justa, a Lei
da Improbidade teve a prudência
de impedir que alguém, apenado
judicialmente com a proibição de
contratar ou de receber incentivos
públicos, venha a usar simples
artifício formalpara esquivar-se
dos efeitos das sanções. O apenado
está proibido de estabelecer tais
relações também quando o faça pela
Também é de se salientar, dentre intermediação de pessoa jurídica
os precedentes, a clara repulsa de que seja controlador. Em suma,
a emprestar-se repercussão osujeito proibido de contratar
nacional a uma sanção decorrente não podeser o executante real e o
de infração restrita ao âmbito destinatário final dos pagamentos
local.Nos enfáticos dizeres de de um contrato público celebrado
um dos citados precedentes, por empresa sob seu controle,
uma infração de repercussão de nada valendo o argumento,
meramente municipal não pode puramente formal, de que sua

17. Registre-se que existem algumas decisões em contrário de tribunais inferiores, as quais preferiram uma interpretação ampliativa do art. 12 da Lei
de Improbidade Administrativa — no sentido de que a pena ali prevista alcançaria todos os órgãos e esferas de governo — enxergando-se na expressão
“Poder Público” (no singular) uma alusão necessária a todos os Poderes Públicos existentes no Brasil (no plural), sem se esclarecer, contudo, como o
singular da lei poderia ser transformado em um plural por seus aplicadores.
É o caso, p. ex., deste julgado do TJSP: “Já em relação ao âmbito de aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público, convém considerar
o que dito expressamente pela Lei, segundo a qual, no caso de ofensa do art. 10, da Lei nº 8.429/92, possível a aplicação desta penalidade de ‘proibição
de contratar com o Poder Público’ (art. 12, II). Desta forma, tanto os entes Municipais, como Estaduais e o Federal são considerados para esta finalidade
como Poder Público, não havendo como destacar deste termo a limitação imaginada pela corré [...], a apenas ao ente Municipal que sofrera o prejuízo”.
TJSP, EDcl n.º 0005274-82.2010.8.26.0037/50000, 9ª Câmara de Direito Público, rel. Desembargador Rebouças de Carvalho, j. em 9.4.2014.
Esse tipo de entendimento, contudo, enfrenta contestação não apenas no STJ, como já assinalado, mas também na própria doutrina. Confira-se Marcia
PELEGRINI, que bem coloca o significado da expressão “Poder Público” na norma sancionadora constante da Lei de Improbidade: “a extensão territorial
da proibição de contratar com Poder Público, segundo nosso entendimento, também é aspecto a ser estabelecido na decisão judicial, ou seja,
quando aplicada a penalidade, deverá o Juiz competente sopesar as consequências e fixar a extensão territorial da proibição, levando em
consideração os aspectos já acima relatados”. E explica: “existem entendimentos, baseados precipuamente na interpretação literal do texto
legal considerando-se o conteúdo semântico da expressão ‘Poder Público’, no sentido que a abrangência é o território nacional em toda e
qualquer situação. A nós parece que dessa forma o caráter draconiano da lei prepondera em detrimento da razoabilidade e da justiça. Como
já asseveramos, não há como o julgador ignorar a gravidade do caso concreto, a presença do dolo, da fraude, para aplicar a pena. Esta deve
incidir na medida da estrita necessidade para atendimento da finalidade da lei”. “Lei de Improbidade Administrativa — Extensão Territorial
dos Efeitos da Pena de Proibição de Contratar com o Poder Público”. In:BDA — Boletim de Direito Administrativo, NDJ, ano 25, n.º 6, junho de 2009,
p. 676 (grifo acrescentado).
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relação contratual não é com o
Estado, mas com empresa privada.
O que conta não é a aparência, mas
a substância: se o executante e
destinatário das prestações
contratadas é o próprio apenado,
e a empresa simples intermediária
formal, os efeitos da sanção têm
obviamente de valer.

Apesar de a linguagem da lei
poder da r en sejo aa lg u ma
dúvida no leitor desatento —
ao gener icamente prever a
proibição de o punido receber
benefícios fiscais ou creditícios
“direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa
jur ídica da qual seja sócio
majoritário” — é evidente que
a norma não autoriza que se
inclua nacondenação,de modo
automát icoe sem processo,
as pessoas jurídicas de que a
pessoa física apenada seja sócia
majoritária. E isso pela razãode
que, nas situações normais,
e muito especialmente nos
grandes grupos empresariais, a
empresa de que se é acionista tem
suas atividades, seu patrimônio,
seu pessoal, sua vida própria e
efetiva, sendo errado presumila como mera cobertura formal
interposta entre os clientes
da empresa e algum de seus
acionistas.
A situação é ainda mais clara nas
sanções contra pessoas físicas. O
médico que, por improbidade, é

condenado a não contratar com
o Estado, não pode continuar
atendendo pacientes da rede
pública e emitir as faturas em
nome de clínica médica (pessoa
jurídica) de que seja titular. Mas,
se o mesmo médico for o acionista
de um grande banco, por certo
que esta instituição não ficará
suspensa do mercado público só
por conta da condenação de seu
acionista pessoa física. Qual a
razão? É simples e evidente: nos
exemplos citados, a clínica médica
é sim intermediária formal entre o
cliente e o médico (que é o efetivo
prestador e o remunerado, como
pessoa física), enquanto o grande
banco por certo não é simples
intermediário entre o cliente e
a pessoa física de seu acionista,
que não se envolve pessoalmente
na execução das prestações
respectivas e não é remunerado
especificamente por elas.

aplicada para além da pessoa do
infratore réu — como se fosse uma
pena coletiva, difusa, aleatória.
Operar-se-ia uma transferência
automática da pena, sem nenhum
sentido e em flagrante atentado à
Constituição Federal.

Se não fosse assim, isto é, se
houvesse condenação automática
da empresa no processo de que seu
acionista pessoa física fosse réu, a
contaminação atingiria pessoas
que nada teriam a ver com o ilícito
e que não teriamsido parte no
processo judicial. A pena acabaria

A tese da inconstitucionalidade
encontra amparo doutrinário em
autores que vislumbram nessas
disposições legais verdadeiro
at ent ado quer ao a lud ido
preceito de “incomunicabilidade”
ou“ i nt r a n sfer ibi l idade da s
penas” (CF, art. 5º, XLV),18 quer

Ev identemente, não é est a
condenação automática de outra
pessoa, alheia ao processo, o
que pretendeu a norma legal. A
expressão da lei (“ainda que por
intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário”)
deve ser lida nos seus exatos
termos, sendo vedada, por
inconstitucional, qualquer leitura
ampliativae distorcida que admita
transferências automáticasde
penalidades.

A liás, por meio da ADI nº.
4.295, ajuizada pelo Partido da
Mobilização Nacional (PMN) no
Supremo Tribunal Federal (STF),
Destaque-se isto: é o texto da lei propôs-se justamente adiscussão
que exige a presença da figura sobre a constitucionalidade das
da intermediação (de contrato, partes finais dos incisos I, II e III
de benefício ou creditício), não do art. 12 da Lei de Improbidade,e
se contentando com a relação de isto com base no princípio da
“incomunicabilidade das penas”.
controle societário.

18. Marcelo FIGUEIREDO: “A lei em foco é radical, ao atingir com uma só penada a pessoa física e a jurídica, sem qualquer consideração a respeito
de eventual conexão entre ambas as figuras — pessoa física e jurídica. Tal como vazado, o dispositivo se nos afigura inconstitucional, por ausência de
proporcionalidade.
(...)
Deveras, é princípio constitucional expresso a norma do art. 5º, XLV, aquele que contempla a intransferibilidade da pena. Do mesmo modo, o inciso
seguinte (art. 5º, XLVI) contempla a individualização da pena como princípio constitucional. Ambas as regras constitucionais fornecem ao intérprete
o vetor segundo o qual não poderá a pena ultrapassar a pessoa (singular) do condenado e, ainda, que a mesma se contenha nele. Ora, a citada lei
anotada contempla com elastério regra violadora da Constituição Federal. Se a pena somente deve recair sobre quem praticou o ilícito (não importa de
que categoria, se penal, administrativo, civil, etc.), segue-se que há interdição para ‘extensão’ da pena à pessoa jurídica”. Probidade Administrativa —
Comentários à Lei 8.429/92 e Legislação Complementar, 5ª. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, pp. 151 e 153.
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da pena só é possível, à luz das
partes finais dos incisos I, II e III
do art. 12, naquelas hipóteses em
que uma pessoa jurídica venha a
Em verdade,o que precisa sim ser ser constituída ou utilizada como
afastada, por inconstitucional, é a veículo para o cometimento de
equivocada interpretação de que fraude ou quando se constate
essas normas teriam autorizado abuso da personalidade jurídica.
a extensão automática a outrem Aí, sim, poderá se operar a
da pena aplicada a um agente extensão da pena, sem atentado
cuja conduta tenha sido declarada à Constituição.21-22
como ímproba.
No mesmo estudo anteriorse
É viável, e ajustada ao texto da lei, p r o c u r o u
e x a m i n a r,
a interpretação que preserve, em particularmente, a viabilidade
conformidade com a Constituição, jurídica de extensão, ou não, da
a pessoalidade das penas e, assim, sanção restritiva da contratação
a norma estampada no art. 12 da ad m i n i s t r at i v a n a L ei de
Lei de Improbidade. A propósito Improbidade, aplicada a uma pessoa
do sentido desta norma da Lei de jurídica, a outra pessoa jurídica
Improbidade já se observou, em sobre a qual tenha influência.
outro estudo: “A lei é clara quanto Concluiu-se no sentido da sua
a isso: a sanção é sempre pessoal inviabilidade, exceto em casos de
(...); não existem sanções difusas abuso da personalidade jurídica ou
ou coletivas, que alcancem outrem fraude pura e simples do sistema
em virtude de simples vínculos de punitivo legal, caracterizáveis,
capital, não como consequência entre outros indícios relevantes,
da prática pessoal de infrações”.20 pela semelhança de objetos sociais
entre as empresas (o da apenada e
A única leitura admissível da lei o da empresa fraudulenta) e pelo
é realmente a que a considere momento de criação da empresa
nos seus exatos termos, isto é, fraudulenta (posterior à aplicação
no sentido de que a extensão da pena).23
ao princípio da “individualização”
ou “personalização da pena” (CF,
art. 5º, XLVI).19

A mesma ratio se aplica ao caso
de pessoa física apenada com
proibição de contratar e receber
benefícios ou incentivos fiscais
e creditícios, nos termos da Lei
de Improbidade. Também não se
pode admitir extensão da pena
aplicada à pessoa física a outrem,
isto é, a empresa de que seja
sócio majoritário, em virtude de
simples vínculo de capital. Uma
extensão somente seria cogitável
se fosse o caso de pequena
empresa, personalíssima, que
servisse de simples intermediária
formal entre o apenado pessoa
física e o contratante. Mas não
sendo esse o caso, não podendo
a empresa ser confundida com
a pessoa física de seu acionista
ou sócio, não há sequer em tese
espaço para análisede eventual
constituição ou utilização abusiva
ou fraudulenta, com o fito de
burlar a pena aplicada.
Cumpre lembrar que a criação de
entes com personalidade jurídica
autônoma, em Direito, tem sua
razão de ser. Como já se assinalou
no referido estudo, “ao se admitir
a criação de novos entes dotados
de personalidade jurídica, o que a

19. Marçal JUSTEN FILHO: “Os dispositivos são parcialmente inconstitucionais quando estendem a apenação a pessoa jurídicas das quais o condenado
seja sócio majoritário, pois há infração do princípio constitucional da personalidade das penas (art. 5º, XLV, da CF/88).” Marçal JUSTEN FILHO, Curso
de Direito Administrativo,10ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 1.102, 2014.
20. Carlos Ari SUNDFELD e Jacintho ARRUDA CÂMARA, “A proibição de contratar com o Poder Público e seus efeitos sobre os grupos empresariais”,
in: Carlos Ari Sundfeld e Guilherme Jardim Jurksaitis (orgs.), Contratos públicos e direito administrativo, São Paulo, Malheiros, Sociedade Brasileira de
Direito Público e Direito GV, 2015, p. 201.
21. Fábio MEDINA OSÓRIO: “Atingem-se, portanto, as empresas eventualmente constituídas como ‘testas de ferro’ dos agentes contemplados com
proibições de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. O problema será resolvido no terreno
probatório”. Improbidade Administrativa — Observações sobre a Lei 8.429/1992, 2ª ed., Porto Alegre, Síntese, 1998, p. 261.

22. Marcelo FIGUEIREDO: “Será preciso demonstrar por todos os meios em Direito permitidos que a empresa à qual pertence não se prestou de mera
“fachada” para os objetivos vedados pela norma comentada”. E continua: “Em suma, a personalidade jurídica do responsável (pessoa jurídica) por
infração à probidade administrativa poderia ser descaracterizada quando houvesse abuso de direito, excesso de poder ou infração à lei.” E conclui:
“Quer-nos parecer, portanto, que deva existir uma individualização da pena, e não sua superposição”.Probidade Administrativa — Comentários à Lei
8.429/92 e Legislação Complementar, 5ª. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, pp. 151-3.
23. Observou-se: “A lei proíbe a ‘contratação indireta’ da pessoa jurídica punida. Seria o caso de a contratação ser formalmente realizada por meio
de interposta pessoa mas, de fato, a entidade punida ser a verdadeira executora e beneficiária do contrato”. Carlos Ari SUNDFELD e Jacintho ARRUDA
CÂMARA, “A proibição de contratar com o Poder Público e seus efeitos sobre os grupos empresariais”, in: Carlos Ari Sundfeld e Guilherme Jardim
Jurksaitis (orgs.), Contratos públicos e direito administrativo, São Paulo, Malheiros, Sociedade Brasileira de Direito Público e Direito GV, 2015, p. 201.
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legislação pretende e fomenta é a
divisão de ativos e passivos, isto
é, o isolamento de determinada
unidade formal em relação
a outros sujeitos de direitos,
seus sócios, suas controladas,
subsidiárias e assim por diante.
A ruptura desse sistema não pode
ser tomada como regra. E não é”.24

A eventual desconsideração da
personalidade jurídica, pela via da
extensão da pena, só cabe mesmo
nas apontadas circunstâncias
excepcionais.25

Assim, por exemplo: se um advogado
vier a praticar ato qualificado como
ímprobo e, portanto, vier a sofrer
a pena, enquanto pessoa física, de
proibição de contratar com o Poder
Público, esta proibição incluirá
também a impossibilidade de ser
contratado tendo como veículo a
sociedade de advogados de que
seja sócio. Afinal, os serviços de
advocacia são prestados intuito
personae e, nitidamente, constituirá
abuso de personalidade jurídica,
ou pura e simplesmente fraude,
contratar o advogado apenado
por meio da pessoa jurídica apenas
para driblar a proibição (sendo o
próprio advogado, naturalmente, o
verdadeiro executor e beneficiário
direto do contrato).
24. Obra citada, p. 198.

Por certo, eventuaisincentivos
fiscais e creditícios públicos que se
apliquem às empresas integrantes
de um grupo e às atividades que
elas legitimamente desempenham
não podem ser de modo algum
confundidos com benefícios que
seriam usufruíveis pessoal e
individualmente pelas pessoas
de seus sócios.

seria possível, em casos assim,
mediante comprovação de que
a constituição ou utilização da
empresa é fraudulenta, servindo
de mero veículo para burlar o
sistema punitivo engendrado
pela legislação.Logo, também a
teoria da desconsideração de
personalidade jurídicapressuporia
a demonst ração de alg uma
sorte de fraude ou abuso de
Vale notar que a fraude é um personalidade para que, afinal, a
pressuposto da desconsideração proibição que recai sobre a pessoa
da per sona lidade jur ídic a, do sócio também repercuta sobre
segundo a teoria que veio a ser a empresa. Sem fraude ou abuso,
adotada também no Direito não há que se falar em repercussão.
brasileiro. Ou seja, não se
desconsidera a personalidade Mesmo para aqueles que, por
jurídica, para responsabilizar os excesso, quisessem enxergar na
seus sócios ou controladores, sem previsão da Lei de Improbidade
que se tenha comprovado que a uma “ fraude presumida” —
pessoa jurídica foi constituída como se a lei tivesse instituído
de modo abusivo ou fraudulento. presunção de fraude pela só
No caso da pena de proibição circunstância de uma empresa
prevista na Lei de Improbidade receber benefícios ou incentivos
Administrativa, há que se operar fiscais ou creditícios tendo como
justamente uma desconsideração sócio majoritário alguém proibido
da personalidade jurídica da de recebê-los por sentença de
empresa da qual o apenado seja improbidade —, haveria de se
sócio majoritário para reputar- ter a presunção como limitada e
se, então, que o benefício ou relativa (juris tantum) e não como
incentivo fiscal ou creditício por geral e absoluta ( jure et de jure).
ela (empresa) obtido tenha como Afinal, presunção geral e absoluta
real beneficiário o sócio, pessoal instituída por lei seria equivalente
e individualmente considerado. a uma punição automática de
Ora, tal desconsideração só terceiro, atentatória contra

25. No caso desta norma da Lei 8.429/92, a extensão da proibição de receber benefícios ou incentivos, sofrida pela pessoa física, para a pessoa jurídica
da qual seja sócia majoritária constitui uma espécie de “desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso”. O fenômeno é aludido na
doutrina especializada, como relata e explica André Pagani de SOUZA:
“Geralmente, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é invocada para responsabilizar o integrante da pessoa jurídica por dívida
formalmente imputada a esta última. Porém, o inverso também é permitido: afastar-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa física para
responsabilizar a pessoa jurídica por obrigação do seu integrante. A desconsideração inversa da personalidade jurídica normalmente é invocada em
casos de desvio de bens, quando o devedor transfere seus bens para uma pessoa jurídica sobre a qual detém o controle. Assim, ele continua a usufruir
de tais bens, apesar de não serem formalmente de sua propriedade, mas sim da pessoa jurídica controlada”. Desconsideração da personalidade jurídica:
aspectos processuais, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 61.
É de se notar, porém, que a espécie de desconsideração inversa da personalidade jurídica que se vislumbra na norma da Lei de Improbidade não resulta de
desvio de bens, mas de uma eventual tentativa de burla ao sistema legal punitivo ou de uma fraude pura e simples. Devido a esta burla ou fraude afasta-se
a autonomia da pessoa física punida para estender a punição à pessoa jurídica de que seja integrante (isto é, àquela pessoa utilizada como artifício para
contornar a punição). De toda maneira, é certo que os pressupostos originais da aplicação da teoria — existência de abuso de personalidade ou fraude — se
aplicam também quando a desconsideração é invertida.
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os princípios da pessoalidade
e individualização das penas.
Logo, seria uma presunção
necessariamente limitada e
relativa, que, como tal, admitiria
demonstração em contrário,
considerando-se cada operação
envolvida. Assim, a questão se
resolveria no terreno fático, em que
a empresa cujo sócio majoritário
t i ve s se s ido ap en ado p or
improbidade poderia comprovar
que a operação creditícia, por
exemplo, está inserida dentro
de seu campo empresar ial
normal (financiamento de certo
empreendimento integrante de
seu objeto social, por exemplo),
não se destinando, assim, à fruição
individual e pessoal por seu sócio, o
que, se ocorresse, poderia, de fato,
ser meio de fraude à condenação.
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Interesse público e abuso do
poder público
Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida
1. Considerações preliminares
Há muito nos marcaram
profundamente as eloqüentes,
porém verazes colocações do
jurista baiano José Joaquim
Calmon de Passos2: a rigor não
deveríamos nos vangloriar da
existência, entre nós, de tantos
instrumentos de garantia de
direitos fundamentais, como
o habeas corpus, o mandado
de segurança, o habeas data,
o mandado de injunção. São
remédios constitucionais que
o cidadão lança mão quando
está diante de uma patologia.
O ideal é não ter patologia.
O indivíduo deve se vangloriar
de ter saúde, e não de precisar
de remédios.
É certo que não podemos deixar de reconhecer o
quanto é salutar e fruto de
significativos avanços do Estado Democrático de Direito a
previsão desses e de outros
instrumentos
constitucionais

de tutela dos direitos fundamentais, de natureza preventiva ou repressiva. Todavia, não
podemos deixar também de
reconhecer que são remédios
excepcionais, e que é extremamente preocupante o fato dos
jurisdicionados precisarem deles se valer com freqüência. É
sintoma de patologia, e neste sentido concordamos com
as ponderações de Calmon de
Passos.
Recentemente também
nos fizeram refletir as intrigantes indagações: Por que
a iniciativa privada é, de um
modo geral, mais eficiente que
a Administração Pública? Por
que é tão difícil conseguir eficiência do setor público?
E os últimos acontecimentos3 nos levam a indagar
mais gravemente: por que a
coisa pública é tratada com
tanto descaso e o patrimônio
público tão mal gerido e tão
dilapidado?

Não obstante a complexidade dos questionamentos, voltamos nossa atenção
a um ponto fundamental, que
contribui decisivamente para
as distorções, deficiências e
omissões apontadas: na maior
parte das vezes falta aos que
exercem mandatos, cargos e
funções públicas, consciência
e condições de discernirem
que, no desempenho das respectivas competências e atribuições, devem simplesmente
atuar movidos pelo interesse
público, fazendo coincidir o interesse público-estatal(interesse
secundário), com o interesse da
coletividade beneficiária (interesse público primário)4, também denominado interesse difuso5, sem imiscuir interesses
próprios e particulares.
Por isso mesmo, apesar dos avanços, conquistas e
aperfeiçoamentos do próprio
papel do Estado, das instituições e dos instrumentos de

1 Versão atualizada do texto publicado originalmente na obra coletiva: MATTOS, Mauro Roberto Gomes de; LIMA, Liana Maria Taborda. (Org.). O
abuso de poder do estado na atualidade. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, v. , p. 157-214. Atualização feita, com acréscimo dos subitens
10.9.3a 10.9.5, por Thiago Luis de Oliveira Albuquerque, Especialista em Gestão Previdenciária, Mestrando em Direito Previdenciário pela PUC/SPe
Conselheiro do CRSS-Conselho de Recursos do Seguro Social. Atualização feita no item 10.10.2 com a colaboração do juiz federal Paulo Alberto
Sarno, mestre em Direito pela PUC/SP (Núcleo de D. Difusos e Coletivos).
2 Em conferência proferida no Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, promovido pela OAB/MG, Ouro Preto (MG), abril/1999.
3 Maiores escândalos de corrupção no Brasil: “Máfia dos Fiscais”, “Mensalão”, “Sanguessuga”, “Sudam”, “Navalha na Carne”, “Anões do Orçamento”,
“TRT de S. Paulo”, “Satiagraha“, “Banco Marka”, “Vampiros da Saúde”, “Banestado”, “Zelotes”, “Petrolão”, Operação Lava Jato”.
4 Renato Alessi reconhece que a Administração Pública, além de atuar diretamente para a satisfação do interesse público (interesse coletivo chamado primário), apresenta-se como titular de interesse subjetivo (patrimonial em sentido amplo) próprio; enquanto a tutela de interesses secundários,
próprios de sujeitos jurídicos determinados, é feita pelo Direito Privado, o interesse público, identificado com o interesse coletivo primário, que,
enquanto tal, é um interesse da coletividade genérica e indeterminada, é objeto de tutela pelo ordenamento jurídico público (Instituciones de
derecho administrativo. Trad. da 3ª ed. ital. por Buenaventura Pellisé Prats. Barcelona: Bosch, 1970, Tomo II, p. 369-370; Sistema istituzionale
del diritto amministrativo italiano. Milão: Giuffrè, 1960. p. 197-198).
5 Embora o termo difuso seja oriundo da doutrina romanística, tendo sido utilizado por SCIALOJA (Cf. Nelson NERY JUNIOR, “Mandado de segurança... cit., p. 151), devemos a construção doutrinária da nova categoria de bens a Mauro CAPPELLETTI, autor da célebre frase: “entre o público
e o privado criou-se um abismo preenchido pelos direitos metaindividuais”(Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista
de Processo, São Paulo, n. 5, p. 128-159, jan./mar., 1977).
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controle, os abusos no exercício do poder estatal pelos seus
agentes continuam a ocorrer e
encontram suas raízes mais
profundas nos dilemas da dubiedade Estado-coletividade e
Estado-administração.
A lógica perversa, e que
tem que ser rompida, assenta-se em aspectos críticos: exercício indevido e abusivo dos
poderes públicos pelos seus
agentes; utilização do aparelho
estatal e da Advocacia Pública
para a defesa dos atos acoimados de abusivos; óbices e
dificuldades processuais, notadamente no campo probatório,
acerca da autoria e da materialidade desses atos; investidas e desfiguração dos instrumentos de controle judicial,
visando atingir sua praticidade
e eficiência.
Como alcançar e promover o exercício responsável
e eficiente dos mandatos, cargos e funções públicas tornando cada vez mais dispensável
a atuação subsidiária por outros entes/órgãos públicos e a
utilização dos instrumentos de
controle e de garantia dos direitos fundamentais?
Como implementar as
reformas estruturais necessárias à eficiência da atuação do
Estado-Administração? Como
proceder a fim de que ganhem
a dimensão e amplitude que
se impõem, não se limitando
a reformas pontuais e emergenciais, como tem ocorrido?
As dificuldades da empreitada são imensas, como
revelam as propostas do Plano

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, apresentadas, a título ilustrativo,
ao final. A preocupação com
a viabilização do Plano está
estampada em sua Apresentação, tanto que ele busca criar
condições para a reconstrução
da administração pública em
bases modernas e racionais. E
mais. Nela também está diagnosticado que a crise brasileira se identifica com a crise do
Estado, fazendo-se necessária
a redefinição de seu papel, o
que permite avaliar a complexidade do problema.
Pretendemos trazer à
consideração breves reflexões
em torno dessas questões frutos de nossas perplexidades
no exercício, sucessivamente,
das funções de assessoramento e representação judicial dos
poderes públicos (legislativo
municipal e executivo federal),
das funções ministeriais na defesa do patrimônio público e,
atualmente, das funções judicantes e de administração dos
serviços judiciários.
2.
Abuso
de
poder:
modalidades.
Abuso
no
exercício
dos
poderes
normativo, fiscalizatório e
decisório.

As construções teóricas
em torno do tema abuso do
poder ou abuso de autoridade
encontraram campo profícuo
no âmbito da Administração
Pública. São modalidades clássicas de abuso de poder, de
acordo com as doutrinas admi-

nistrativistas,o excesso de poder, quando a autoridade, embora competente para a prática
do ato, vai além do permitido, e torna o ato arbitrário e
nulo; e o desvio de finalidade
ou de poder, de caracterização
e comprovação mais complexas, e que ocorre quando a autoridade, embora atuando nos
limites de sua competência,
pratica o ato por motivos ou
com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo
interesse público, tornando o
ato igualmente nulo6.
O abuso de poder não se
restringe, todavia, à Administração Pública e seus agentes.
Pode ocorrer abuso na prática
de atos típicos de quaisquer
dos poderes públicos, podendo-se falar, de forma mais
abrangente, em abuso no exercício dos poderes normativo,
fiscalizatório e decisório pelos
órgãos e integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, bem como no exercício das funções essenciais da
Justiça, quais sejam, a Advocacia e a Defensoria Públicas e o
Ministério Público.
São sempre lembrados
os estudos de Caio Tácito sobre os desvios dos poderes
legislativo, administrativo e jurisdicional. Como ressalta este
jurista7, tanto o desvio de poder legislativo como o desvio
de poder jurisdicional podem se
caracterizar na medida em que
o legislador ou o juiz destoem,
de forma manifesta, do âmbito
de seus poderes que, embora de
reconhecida amplitude, não são

6 V., entre outros, MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. atual. por Eurico de A. Azevedo, Délcio B. Aleixo, José E. Burle
Filho. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 110 et seq.
7 O princípio de legalidade: ponto e contraponto. In: ______. Temas de direito público: estudos e pareceres.Rio de Janeiro: Renovar, 1997. v. 1. p.
341.
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ilimitados e atendem a fins que
lhe são próprios e definidos.
Em outra análise, conclui, após discorrer sobre situações de desvio de poder nos
três poderes estatais: o détournement de pouvoir assim como
se universalizou no direito administrativo comparado, com a
exportação do modelo francês
ao direito dos demais países,
também merece ser estendido
ao controle de atos típicos do
Legislativo ou Judiciário, a título de modalidade de excesso
de poder pela violação da finalidade prevista ou implícita da
norma de direito. Reconhece o
jurista que a matéria de fato,
em tais casos, será de aferição
mais difícil. A questão de direito
está, porém, presente pelo princípio da necessária razoabilidade no exercício da competência
constitucional ou legal, por mais
discricionária que se possa entender sua latitude. A finalidade
é elemento permanente de legalidade e de vinculação da conduta do agente administrativo,
como do legislador ou do juiz8.
3. Legitimidade do podere
monopólio da violência legítima pelo Estado. A análise
de Max Weber.
Relevante para os fins
da presente reflexão é a contribuição de Max Weber9, que
destaca a legitimidade como
qualidade essencial do poder,
e o uso da violência legítima
como instrumento de dominação pelo Estado.

Como coloca Weber, o
poder, fenômeno dos mais difundidos na vida social, manifesta-se como influência voluntária de um indivíduo ou
de um grupo sobre o comportamento de outro indivíduo
ou de outro grupo. A qualidade essencial do poder é a
sua legitimidade. O poder legal
é manifestação de um poder
legítimo, de autoridade, cuja
competência lhe é outorgada
por um ordenamento jurídico
válido.
Com efeito, para o sociólogo alemão, as relações de
mando e de obediência tendem a se basear não só em
fundamentos materiais ou no
mero hábito de obediência dos
súditos, mas também e principalmente num fundamento de
legitimidade. Do poder legítimo,
muitas vezes designado por autoridade, são identificadas três
formas puras: o poder legal,
o poder tradicional e o poder
carismático.O poder legal, que
nos interessa, funda-se sobre a
crença na legitimidade de ordenamentos jurídicos que definem expressamente a função
do detentor do Poder. A fonte
do poder é a lei, à qual ficam
sujeitos não apenas aqueles
que prestam obediê ncia, mas
também aquele que manda10.
A autoridade se impõe em razão da legalidade, em razão
da crença na validade de um
estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em
regras racionalmente estabelecidas. É a autoridade fundada

na obediência, que reconhece
obrigações conforme o estatuto estabelecido. Esse é o poder, como o exerce o servidor
do Estado e como o exercem
todos os detentores do poder
que dele se aproximam.
E Weber chega assim à
definição do Estado, sociologicamente falando, pelo meio
peculiar a todo agrupamento
político, que é o uso da força. Segundo o sociólogo alemão, em nossa época devemos
conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade
humana que, dentro dos limites de determinado território,
reivindica o monopólio do uso
legítimo da violência física. O
Estado consiste em uma relação de dominação do homem
sobre o homem, fundada no
instrumento da violência legítima. O Estado só pode existir
sob condição de que os homens dominados se submetam
à autoridade continuamente
reivindicada pelos dominadores.
4. Poder, dever e responsabilidade: o tripé básico. O
exercício responsável do poder como dever.

O poder, diversamente do que
aparenta, não é ilimitado, arbitrário e sinônimo de desmandos e privilégios. Quem detém
o poder deve exercê-lo dentro
dos limites de sua competência e atribuição constitucional
e legal, atendendo à finalidade
e ao interesse públicos.

8 O desvio de poder no controle dos atos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Revista de direito administrativo, Rio de
Janeiro, n. 228, p. 1-12, abr./jun. 2002. p. 11-12.
9 Ciência e política: duas vocações. Tradução Leonidas Hegenber e Octany Silveira Mota. 11. ed. São Paulo: Cultrix, 1999, passim.
10 Cf. STOPPINO, Mário. Poder. In:BOBBIO, Norberto; MATEUCCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 8. ed.
Tradução Carmem C. Varriale et. al. Brasília: Universidade de Brasília, 1995. v. 2. p. 940.
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O exercício do poder
implica limites, deverese responsabilidades vinculados às
competências e atribuições
correspondentes.
Por isso mesmo, mais
apropriado é falarmos em poder-dever e em responsabilidade. Este é o tripé básico
que deve nortear a atuação
de toda e qualquer autoridade pública, agentes políticos e
públicos. A mudança esperada
de paradigma ocorrerá com a
conscientização por todos de
que devemos sempre proceder
ao exercício responsável do poder como dever.
5. O exercício abusivo do Poder Público e a relevância
da responsabilização pessoal
dos agentes.

Como destacado no início, o abuso do poder público,
na verdade, é quase sempre
abuso praticado pelos exercentes de mandato, cargo ou função pública.
Falta
desafortunadamente a alguns agentes públicos a devida consciência
e formação para vivenciarem
os fundamentais princípios da
supremacia e da indisponibilidade do interesse público, entendido este como interesse
da coletividade11, em relação a
qualquer outro interesse. Falta-lhes, em suma, consciência
e formação ético-política para
desempenharem plena e adequadamente o munus público

no exercício de suas elevadas
e relevantes funções.
Na medida em que são
atribuídos a eles e não propriamente às instituições a
maior parte dos abusos cometidos, exsurge a relevância da
responsabilização pessoal, com
intuito não apenas repressivo,
mas também pedagógico, afora
as providências em relação ao
ato acoimado de abusivo.
Como bem sistematiza
Mônica Nicida Garcia12, na disciplina atual da responsabilidade do agente público no Brasil
inserem-se a responsabilidade
criminal, a responsabilidade
política, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade
pela prática de ato de improbidade administrativa.
Assim, além dos procedimentos disciplinares, as autoridades e agentes públicos
devem responder, conforme
o caso, por infrações político-administrativas (crimes de
responsabilidade: Decreto-Lei
nº 201/67 e Lei nº 1.079/50,
LC nº 101/2000), por atos
de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92; Lei nº
8.666/93; Lei nº 10.257/2001;
LC nº 101/2000), por crime
de abuso de autoridade (Lei nº
4.898/65), por crimes contra a
Administração Pública (Código
Penal, art. 312 et seq.), por
crimes contra a Administração
Ambiental (Lei nº 9.605/98,
art. 66 et seq.), entre outros.

Como veremos, são significativos os avanços e aperfeiçoamentos no campo legislativo, de que são exemplos a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e a
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC nº 101/2000)13; no campo do controle judicial da discricionariedade, em especial
diante da crescente utilização
dos conceitos jurídicos indeterminados, desde o próprio
texto constitucional ao delinear o perfil do Estado Democrático de Direito vigente entre
nós; no campo dos instrumentos de controle judicial, de que
é exemplo a ação civil pública
por improbidade administrativa, afora a ampliação do alcance dos clássicos instrumentos,
como o mandado de segurança
e a ação popular.
Assistimos, todavia, às
idas e vindas da legislação e
dos instrumentos de controle
judicial dos abusos do Poder
Público e de seus agentes, e
os desmandos e a impunidade
não cessam de ocorrer e de
serem divulgados, atingindo o
prestígio das instituições, tendência que deve ser revertida.
Destacaremos,
ainda
que brevemente, a relevância
e a responsabilidade do Ministério Público à vista das elevadas funções institucionais a
ele atribuídas pela Constituição Federal; a necessidade da
revisão do papel da Advocacia Pública; e a consciência de
que igual ou maior responsa-

11 O princípio da supremacia do interesse público proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência
dele sobre o do particular; o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que sendo interesses qualificados como
próprios da coletividade, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. (Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo.3. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 18 et seq.).
12 Responsabilidade do agente público. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 143 et seq.
13 Outros diplomas relativos ao combate à corrupção em geral: Lei nº 9.613/98 (“Lavagem de dinheiro”), LC nº 135/2010 (“Ficha Limpa”), Lei nº 12.846/2013 (“Anticorrupção”), Lei 12.850/2013 (“Crime Organizado”).
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bilidade e eficiência é exigida
do Poder Judiciário e de seus
membros no exercício da atividade jurisdicional, mormente
na prevenção e repressão das
práticas abusivas ora analisadas.
6. O papel do Estado Moderno: as clássicas concepções
teóricas e suas implicações
nos desmandos do poder
público e seus agentes.

A complexidade do fenômeno do exercício abusivo
do poder público pelos seus
agentes pode ser dimensionada quando se identifica entre
suas causas estruturais o próprio papel do Estado segundo as três concepções teóricas
clássicas14.
A primeira dessas concepções, correspondente aos
ideais do Estado Democrático,
e que remonta aos debates
políticos à época das Revoluções Americana e Francesa,
apregoa que o Estado deve
responder às preferências dos
cidadãos; os governos devem
ser perfeitos agentes do povo,
que exerce sua soberania por
meio do processo democrático.
Os políticos oferecem políticas
coletivamente preferidas pelos
cidadãos e, uma vez nos cargos, procuram implantar essas
políticas.
De acordo com a segunda concepção, os Estados pro-

curam realizar seus próprios
objetivos, são instituições autônomas em relação à sociedade, “governam” em benefício
pró prio: os governos traçam
políticas que refletem os valores e os interesses dos administradores estatais.
Para a terceira concepção os Estados agem segundo
os interesses dos que possuem
riqueza produtiva, são tão
constrangidos por estes interesses que os governos não
podem empreender ações contrárias a eles. Assim sendo, é
o “capital” quem governa.
Como observamos, apenas na primeira concepção, a
despeito das restrições que são
opostas aos pressupostos nos
quais se baseia15, há condições
propícias à coincidência do interesse público com o interesse da coletividade (interesse
público primário ou difuso).
Nas duas outras concepções,
é nítido o divórcio entre ambos os interesses, ensejando
as distorções que favorecem o
surgimento e incremento dos
desmandos e abusos no âmbito dos poderes públicos.
Concordamos com Przeworsky que, não é porque
o processo democrático padece de imperfeições que vamos
aceitar a idéia neoliberalista
de que o mercado é superior
enquanto instituição através
da qual as pessoas expressam
sua soberania.

Muito menos é o caso
de se partir para a defesa do
Estado autônomo, militar ou
burocrático, baseando-se na
experiência histórica que a
propriedade privada dos meios
de produção limita a liberdade
de alocação de recursos. Não
devemos sair em defesa da intervenção estatal na economia
a qualquer custo, como também não devemos desconsiderar as limitações originárias da
propriedade privada.
São armadilhas políticas, simplistas, que devem realmente ser evitadas, porque
em nadacontribuem para o
aperfeiçoamento do processo
democrático, da melhor convivência do Estado democrático
com a economia de mercado,
de modo a se vencerem desafios até hoje insuperáveis.
Na concepção de Przeworsky, o estágio ideal a ser
atingido é o do Estado liberal-democrático sem desigualdades e exclusões econômicas e
sociais, que, todavia, se coloca
cada vez mais distante, pois
para tanto se faz necessária
uma democracia madura, com
instituições eleitorais representativas das preferências individuais, instituições políticas que
dêem respostas às demandas
democráticas e mecanismos de
alocação de recursos que atendam aos objetivos democraticamente escolhidos.
Depreendemos, por sua

14 Cf. PREZWORSKY, Adam. Estado e economia no capitalismo. Tradução Argelina Cheibub Figueiredo e Pedro Paulo Zahluth
Bastos. Rio de Janeiro: Relume-dumará, 1995,p. 8-9.
15 Observa criticamente PRZEWORSKY que tais teorias que sustentam que os governos respondem às preferências dos cidadãos,
como são expressas pelas eleições, são verossímeis apenas sob as mais restritivas condições. A prova de que as mesmas preferências individuais podem em geral ser agregadas em forma de diferentes resultados coletivos retira dessas teorias qualquer
poder preditivo. Quanto à segunda concepção, as teorias fracassam em sustentar que a autonomia do Estado é inevitável. Ela
parece depender de conflitos de grupos, enquanto a autonomia dos órgãos governamentais em democracias é altamente sensível
a detalhados arranjos institucionais. As teorias relativas à última concepção, por sua vez, encontram dificuldades em especificar
os mecanismos que tornam efetivos os constrangimentos (Estado e economia no capitalismo ... cit., p. 131 et seq.).
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vez, da análise de Bobbio16,
que não subsiste a conhecida
tese de Engels que preconiza
o fim do Estado. Não é esta
a solução para a crise do Estado democrático, como denominam os conservadores, ou
para a crise do Estado capitalista, como denominam os
socialistas ou marxistas. Sem
adotar as concepções positivas extremadas do Estado, é
possível admitir que os Estados existentes são imperfeitos
mas aperfeiçoáveis, portanto, o
Estado, como força organizada
de convivência civil, não deve
ser destruído mas conduzido à
plena realização de sua própria
essência.
O que se tem buscado
ao longo dos séculos é, com
efeito, o aperfeiçoamento do
perfil e o papel do Estado,
amoldando-o às múltiplas, sucessivas e cumulativas necessidades da sociedade a que dá
suporte.
7. Evolução do perfil e do
papel do Estado

O Constitucionalismo17,
com seus diferentes matizes,
constitui marco fundamental na configuração do Estado
Moderno, subsistindo sua relevância no Estado Contemporâneo, moldado igualmente pela
Constituição, entendida não
mais em sentido puramente
formal, mas em sentido material, em que é realçado, de
forma determinante, o papel
desempenhado pelas forças

políticas na fixação dos princípios organizativos e funcionais basilares para a vida de
um ordenamento. A concepção
material contribui para que o
Estado adquira uma configuração política própria.
Há, assim, uma reavaliação do papel exercido pela
realidade social, não mais confinada no pré-jurídico. Tanto
pode delinear-se um elemento dominante, titular e gestor
do poder, diferenciado do elemento dominado, como pode
delinear-se, nos ordenamentos
democráticos, pelo menos em
tese, uma participação necessária de toda base social no
poder político, buscando-se a
maior correspondência possível entre Estado-comunidade
e Estado-aparelho. Em ambos
os casos, são as forças políticas
que caracterizam o ordenamento representado pelos princípios
e fins constitutivos da Constituição material18.
O Constitucionalismo nos
primórdios do Estado Moderno opera como técnica jurídica pela qual é assegurado aos
cidadãos o exercício de seus
direitos individuais, colocando
o Estado em condições de não
os poder violar. É identificado, na versão mais conhecida, com a divisão do poder,
ou, de acordo com a formulação jurídica, com a separação (horizontal) dos poderes,
de modo a impedir o arbítrio.
Às duas versões do princípio
da separação dos poderes,
apresentadas por Montesquieu

e Kant, se juntaram no século XIX duas teorias, hoje freqüentemente identificadas com
o Constitucionalismo: a teoria
das garantias, na França, e ao
Estado de direito ou Rechtsstaat, na Alemanha.
A teoria das garantias,
que tem em Benjamin Constant seu principal formulador,
acentua, em polêmica com
Rousseau e com a interpretação jacobina da vontade geral,
a necessidade de tutelar, no
plano constitucional, os direitos fundamentais individuais:
a liberdade da pessoa, a liberdade de imprensa, a liberdade
religiosa, e, finalmente, a inviolabilidade da propriedade
privada. Deste modo, o problema da organização do Estado
se subordina à necessidade de
garantir a todos os indivíduos
a liberdade do poder político,
seja a instauração de uma via
legal no exercício do poder,
seja a afirmação de uma esfera de autonomia do indivíduo
que o Estado não poderá legalmente violar.
A idéia de liberdade política, diferentemente, não está
presente no ideal do Estado de
direito alemão. Já que o Estado
persegue seus fins só dentro
das formas e limites do direito,
ele deve garantir aos cidadãos
a certeza da sua liberdade jurídica, que é sempre concedida pelo Estado. Por um lado,
portanto, o Estado só pode
interferir nos direitos subjetivos dos indivíduos se justificar
sua ação com uma lei geral;

16 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. Rio de janeiro:
Paz e Terra, 2003, passim.
17 O Constitucionalismo não é hoje termo neutro, de uso meramente descritivo, ao englobar em seu significado o valor implícito nos termos
Constituiçãoe constitucional (complexo de concepções políticas e de valores morais), procurando separar as soluções contingentes daquelas que
sempre foram suas características permanentes (MATTEUCCI, Nicola. Constitucionalismo. In: Dicionário de política... cit., p. 247).
18 VERGOTTINI, Giuseppe de. Constituição. In: Dicionário de política... cit., p. 258-260.
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por outro lado, deve manter
como rigorosamente distinta a
função executiva da função legislativa, operando aquela por
meio de decretos que têm de
estar conforme com as leis gerais: daí a necessidade de um
controle constante da ação do
executivo, da administração,
para não serem violadas as
normas abstratas e gerais impostas pelo legislativo19.
Desse modo, sob o pálio
do Constitucionalismo, delineia-se o Estado Liberal, baseado
no princípio da coincidência
entre o interesse individual e
o coletivo, resultado exitoso da
luta contra as barreiras do absolutismo político, através da
limitação dos poderes do Estado. É a garantia constitucional
do direito à liberdade frente
ao Estado20.
Numa
caracterização
mais completa, o Estado Liberal tem como perfil, do ponto
de vista da estrutura formal, a
garantia das liberdades fundamentais com a aplicação da lei
geral e abstrata por parte de
juízes independentes; do ponto
de vista da estrutura material,
a liberdade de concorrência no
mercado, reconhecida aos titulares da propriedade; do ponto de vista da estrutura social,
a questão social e as políticas
reformistas de integração da
classe trabalhadora; e do pon-

to de vista da estrutura política, a separação e distribuição
do poder21.
Já o Estado Social, que
se iniciou com a Revolução
Industrial e que, a partir da
Crise de 1929, apresentou seu
apogeu com as Políticas Keynesianas, surgiu em decorrência da redução da capacidade
auto-reguladora da sociedade
civil e da conseqüente necessidade de intervenção do Estado
em áreas que até então não
lhe competia promover, como
saúde, moradia, educação, previdência social, seguro-desemprego e pleno emprego. Na colocação de WEBER22, o Estado
Moderno passou de uma associação ordenadora (ideal do
Estado de Direito Liberal) para
uma associação reguladora (o
Estado de Direito Social).
O direito positivo do
Estado Intervencionista, diferentemente do período anterior, possui natureza teleológica, eqüitativa, programática,
operativa, preocupada com as
funções desempenhadas pela
norma e com os objetivos sociais da aplicação do direito,
fundando-se sobre uma lógica
material. Trata-se, conforme
bem coloca André-Noël Roth23,
de um instrumento a serviço
de metas concretas, tendente a
orientar as condutas humanas
para a promoção do desenvol-

vimento econômico e social.
Como explica Modesto Carvalhosa24, a intervenção
do Estado no campo econômico-social baseou-se na negação do princípio liberal da
coincidência entre o interesse
individual e o coletivo; na necessidade de reavaliação dos
princípios da liberdade e de
igualdade, no tocante aos menos afortunados, visando revesti-los de conteúdo e substância; no reconhecimento de
que, no bem-estar coletivo,
está a primeira e indispensável etapa para a elevação do
ser humano; na necessidade
de substituição do egoísmo individualista pela solidariedade
social, como preceito diretivo
do progresso social.
A liberdade no liberalismo reduzia-se a uma declaração constitucional de princípio
sic et simpliciter. A liberdade,
de ilimitada, mas formal e abstrata, passa a ser juridicamente limitada, mas concretamente realizável, no tempo e no
espaço.
A liberdade, como capacidade pessoal de autodeterminação, passa a ser situada no
processo histórico, constatando-se que, na etapa evoluída
da sociedade industrial, não
basta contrapor-se tal direito
apenas às opressões políticas
do Estado. Requer-se que o

19 Cf.MATTEUCCI, Nicola. Constitucionalismo. In: Dicionário de política... cit., p. 247 et seq.
20 CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito econômico.São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973.p. 96.
21 Cf. F. Neumann, 1973 , apud GOZZI, Gustavo.Estado Contemporâneo. In: Dicionário de política... cit.,p. 401.
22 WEBER, Max. Economia y sociedad. 8. ed. México: Fondo de Cultura Econômica, 1987. p. 55.
23 ROTH, André-Noël. O direito em crise: fim do Estado moderno? Tradução Margaret Cristina Toba e Márcia Lopes Romero. In:FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 20.
24 Cf. CARVALHOSA, Modesto. Direito econômicocit., p. 96 et seq. Para Carvalhosa, superada a etapa do Constitucionalismo, surge o Estado Democrático, em que a ingerência estatal é demandada e imposta pelos próprios indivíduos, através do sufrágio universal e da força associativa
dos fatores sociais da produção, o que, no entanto, estava muito longe do Estado Social e do Estado Econômico, que floresceram nos períodos
sucessivos das duas guerras mundiais. É no início do século XX que surge o primeiro elemento delineador do D. Econômico – o conflito de interesses entre o Estado e as entidades econômicas privadas, consistindo oDireito Econômico no conjunto de normas que tem por função estabelecer
o equilíbrio de interesses entre a liberdade e a autoridade, no campo específico do dirigismo econômico. Seu objetivo é atender ao conflito de
interesses entre a coletividade, beneficiária dos fins cominados à ordem econômica, e os agentes econômicos, considerados como sujeitos-categorias
econômicas, no seu papel específico no sistema produtivo.
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próprio poder público intervenha para resguardá-lo de outro poder – o econômico.
A luta contra as barreiras do absolutismo político transforma-se em combate
contra as barreiras do autoritarismo econômico. Da liberdade frente ao Estado evolui-se
para a liberdade através do Estado. Da limitação dos poderes
do Estado chega-se à limitação
das prerrogativas dos indivíduos, que não é imposta, uma
vez que os cidadãos participam da formação da vontade
estatal.
A ordem jurídica compartilhada conta com a colaboração do Estado, dos indivíduos e dos grupos organizados.
O objetivo é atender, conciliar
e aperfeiçoar os interesses,
não apenas pessoais, mas também comunitários, coletivos e
gerais.
8. A interpenetração das esferas pública, privada e difusa. A
difícil posição do Estado intervencionista. a passagem para o
público e o difuso

Podemos ainda aduzir,
como tendência digna de nota
dos últimos tempos, conseqüência do intervencionismo
estatal, a interpenetração das
esferas pública, privada e difusa, o que implica um nível
maior de litigiosidade e de
complexidade dos conflitos.
Na arguta percepção de
José Eduardo Faria25, à medida que a complexidade socioeconômico determinada pelo
capitalismo oligopolista/monopolista amplia os antagonismos

de classe, acelera o processo de
concentração/centralização do
capital e estimula a burocratização das organizações formais, o Estado responde a essa
complexidade aumentando seu
poder de regulação, controle e
planejamento. Desse modo, se
por um lado seu intervencionismo dá a idéia de “socializar” (e
despolitizar) as esferas privadas, por outro as ações públicas acabam sendo “reprivatizadas” (e repolitizadas) mediante
a consagração dos interesses de
grupos, associações e movimentos antes tutelados apenas pelo
direito privado.
Nesse processo de “publicização” do privado e “reprivatização” do público, o Estado
intervencionista
encontra-se
numa posição difícil: ele está
diante da impossibilidade de
regular a vida social em todos
os seus pontos mais explosivos
ao mesmo tempo em que é
obrigado a manter desmobilizados, controlados e/ou cooptados as massas marginalizadas
e os grupos e frações de classe
descontentes, tendo assim de
inibir a organização dos protestos e das contestações numa
oposição articulada, orgânica e
polar. O legislador tecnocrata,
por sua vez, encontra-se igualmente diante de um duplo desafio: por um lado, aprender a
conviver com um consenso crescentemente escasso, e, por outro lado, maximizar as funções
diretivas, operativas e fabuladoras de um discurso normativo cada vez mais abrangente,
genérico, abstrato, programático e sem base material, num
processo de “epicização” ou

“epopeização”do Estado.
Como destacamos26, o
modelo de Estado Social dá
ensejo à passagem para o público, e sucessivamente para o
difuso, com a interpenetração
das esferas:
Uma das conseqüências
advindas do modelo de Estado
Social foi justamente a evolução do Direito Público e posteriormente, a interpenetração
progressiva das esferas públicas e privadas, de forma a dificultar ainda mais a distinção
entre o interesse público e o
privado. Assim, pode-se dizer
que a legislação passou a favorecer ou proteger interesses
privados fundidos em interesses públicos.
Há que se ressaltar, todavia, a crise, a partir da década de 70, no atual Estado
Social, em decorrência de uma
sociedade cada vez mais fragmentada, onde os interesses
dificilmente encontram consenso; da globalização da economia e da internacionalização
do Estado, e conseqüentemente o aumento de influência de
organismos internacionais, que
acabam concorrendo com o
Parlamento na função de promulgar regras; e do reconhecimento de um pluralismo jurídico, que torna cada vez mais
difícil a aplicação de programas legislativos estatais. Além
disso, o Governo passa a assumir cada vez mais características conjunturais, preocupado
apenas com problemas de curto e médio prazos. Surgem em
destaque, neste contexto, os
interesses difusos, que não
se referem a uma classe ou

25 O modelo liberal de direito e Estado. FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e justiça: a função social do Judiciário. 3. ed. São Paulo: Ática, 1997.
p. 29-31.
26 Ação civil pública: judicialização dos conflitos e redução da litigiosidade. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública após 20 anos: efetividade
e desafios.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 115.
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grupo determinado, mas sim
a uma coletividade de sujeitos
indeterminados, sendo de duração contingencial, efêmera e
mutável.
Por fim, vão surgindo
e ganhando autonomia novas
disciplinas jurídicas, que, através do intervencionismo estatal, representado, entre outras
medidas, pelas normas de ordem pública, buscam tutelar
bens jurídicos e respectivos
valores que não são nem públicos, nem privados, mas da
coletividade como um todo27.
Por sua vez, Edis Milaré
ressalta:
Os sistemas coletivistas,
com seu Direito e suas instituições peculiares, exaltam a
supremacia do social ou coletivo, freqüentemente em detrimento das pessoas individuais.
E a História tem registros bem
recentes dessas aberrações
que, ao fim e ao cabo, não
beneficiam o legítimo coletivo
senão interesses particularistas. Por outro lado, os sistemas liberalistas, a pretexto de
salvaguardar interesses e liberdades individuais – por vezes
enfaticamente -, tripudiam sobre o bem-comum (por mais
vago que possa apresentar-se)
e exacerbam os egoísmos e os
interesses particularistas.
Constata-se, assim, no
universo do Direito e das instituições, um processo dialético análogo ao que se verifica
na esfera da sociedade global
sob formas econômicas, sociais
e políticas, sempre à busca de
uma síntese pacificadora28.

Nesse contexto é compreensível e justificável o aumento da litigiosidade e da sua
complexidade, por força, entre
outros fatores, da convivência
e interpenetração de três órbitas de interesses (privada,
pública e difusa), conflitantes
entre si, e que podem ser lesadas ou ameaçadas de lesão
simultaneamente.
9. O Estado intervencionista e os standards legais. A
discricionariedade e os conceitos jurídicos indeterminados: suas implicações nas
práticas de abuso do poder.
Avanços e polêmicas em torno do controle judicial.

Outra tendência relevante a ser ressaltada, também
com implicações nas práticas
de abuso do poder, é a utilização crescente dos conceitos
jurídicos indeterminados na
ordem jurídica do Estado Intervencionista. Constitui exemplo bem ilustrativo a presença
desses conceitos na enunciação
dos princípios e objetivos do
Estado Democrático de Direito brasileiro pela Constituição
Federal, desde seu preâmbulo,
e que se espraiam e se desdobram nas ordens parciais que
o integram.
Tal ocorre, conforme
elucida Andréas J. Krell29, porque estamos diante das chamadas “normas-objetivo” ou
“normas de criação” (Gestaltungsnormen), das quais se
vale o moderno Estado intervencionista. Tais normas pos-

suem uma programação finalista e servem de base jurídica
na implementação de políticas
públicas pelas organizações burocráticas governamentais, que
deixaram de ser apenas executores de normas preestabelecidas pelos Legislativos e, na
verdade, detêm as informações
estratégicas e o know how da
organização dessas políticas.
Essa espécie normativa
tem por função impor metas,
resultados e fins para o próprio Estado, sem especificar os
meios pelos quais devem ser alcançados, concedendo ao PoderExecutivo uma larga margem
de discricionariedade. Para realizar essa abertura, muitas leis
utilizam conceitos vagos e fluidos, que conferem à Administração um âmbito de responsabilidade própria para avaliação
de questões técnicas, políticas,
valorativas, a ponderação de
interesses contraditórios ou a
apreciação de evoluções futuras.
Por isso, reconhece o
autor, há bastante variação na
densidade normativa das leis
administrativas, especialmente
nas áreas da saúde pública, do
fomento econômico, do planejamento espacial, do controle
urbanístico e da proteção ambiental. A estrutura normativa
desses diplomas legais também
não é uniforme: nem sempre
eles são programados na forma
condicional, segundo o código
“se A acontecer, então seja B”,
característica do Direito Privado e do Direito Penal.

27 Poluição e as cidades no direito ambiental brasileiro: a relação entre degradação social e degradação ambiental. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2005. No prelo. p. 37.
28 A ação civil pública por dano ao ambiente. In: MILARÉ, Edis; GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). et. al. Ação civil pública: Lei 7.347/85, 15
anos. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 142.
29 KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 19.
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Nas normas sobre planejamento administrativo (setorial e espacial), o “esquema
se-então” foi substituído quase
totalmente pelo “esquema fim-meio”.
9.1 Avanços e polêmicas em
torno do controle judicial da
discricionariedade e da interpretação de conceitos jurídicos indeterminados.

O exercício da discricionariedade e a interpretação
de conceitos jurídicos indeterminados, ao propiciarem uma
margem de liberdade de atuação dos exercentes dos poderes públicos, ampliam a possibilidade da prática de abusos.
Muito se tem discutido
acerca do controle judicial da
discricionariedade envolvendo
a presença de conceitos jurídicos indeterminados. Aliás,
o ponto fulcral da dissensão
doutrinária e jurisprudencial
reside no reconhecimento, ou
não, da distinção entre exercício da discricionariedade e
interpretação de conceitos jurídicos indeterminados e em
que medida é cabível o controle judicial. Como admitem Maria Sylvia Zanella Di Pietro30 e
Andreas J. Krell31, parece extremamente difícil e provavelmente impossível – fixar critérios
para definir-se onde termina o
trabalho de interpretação e começa a discricionariedade.
Numa visão panorâmica
da doutrina brasileira Andreas J. Krell32 avalia que ao con-

trário da doutrina germânica
que, baseando-se na diferenciação dos elementos do ato
administrativo, entende que
o motivo bem como o objeto
podem conter juízos discricionários, a maioria dos autores
brasileiros admite que a discricionariedade pode estar localizada na hipótese ou no mandamento da norma. Todavia,
cresce também o número de
doutrinadores nacionais que
rejeita a idéia da existência de
discricionariedade administrativa nas expressões vagas dos
conceitos jurídicos indeterminados, enfatizando que estes
devem ser preenchidos através
de um ato de interpretação intelectiva ou cognitiva.
A maioria faz expressa
referência às lições de Eduardo García de Enterria33, fortemente influenciado pela doutrina germânica mais antiga,
na qual o controle judicial da
discricionariedade passou sucessivamente pelas etapas (a)
do reconhecimento de que
em todo ato discricionário há
elementos regrados, suscetíveis de controle judicial; (b)
da inclusão da finalidade do
ato administrativo entre os aspectos submetidos a controle,
em decorrência da teoria do
desvio de poder; (c) da admissão do controle dos fatos
determinantes do ato; e, (d)
por último, da distinção entre
discricionariedade e conceitos
jurídicos indeterminados (conceitos de valor e conceitos de
experiência, como justo preço,

utilidade pública, urgência, circunstâncias excepcionais, ordem
pública).
Nesta última etapa evolutiva chegou-se à conclusão
de que se trata de um erro
comum e tradicional, e de penosas conseqüências para a
história das garantias jurídicas,
confundir a presença de conceitos dessa natureza, nas normas que a Administração há
de aplicar, com a existência de
poderes discricionários34.
Segundo esse entendimento, no processo de concretização dos conceitos jurídicos
indeterminados, diferentemente
da discricionariedade, não pode
haver mais que uma solução
adequada, não há meio-termo
(existe ou não existe utilidade pública; dá-se ou não uma
perturbação à ordem pública;
o preço é ou não justo); não
pode ser nunca um processo
volitivo de discricionariedade
ou de liberdade, mas um processo de julgamento ou estimação que há de ater-se, necessariamente, por uma parte, às
circunstâncias reais que hão de
ser qualificadas e, por outra, ao
sentido jurídico preciso pretendido pela lei, com a intenção
de que a solução possível seja
só uma.
A funcionalidade imediata desta distinção consiste
em que, na presença de um
conceito jurídico indeterminado, cabe o controle judicial de
sua aplicação35.
Esse
posicionamento
dispensa o mesmo tratamen-

30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atena, 2001. p. 121 et seq.
31Discricionariedade administrativa e proteção ambiental ...cit., p. 34.
32 Ibid, p. 34-35.33 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo: poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos. 3. ed. Madrid: Civitas, 1995. p. 34 et seq.
33 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo: poderes discrecionales, poderes de
gobierno, poderes normativos. 3. ed. Madrid: Civitas, 1995. p. 34 et seq.
34La lucha contra las inmunidades... cit., p.34.
35 Ibid, p. 38.
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to aos conceitos de existência
ou empíricos e aos conceitos
de valor, quando, em relação
a estes últimos, há possibilidade de mais de uma solução
administrativa plausível e, em
conseqüência, há redução dos
limites do controle judicial. Em
relação aos conceitos de experiência ou empíricos, o controle judicial é plenamente aceito:
a discricionariedade fica afastada, porque existem critérios
objetivos, práticos, extraídos da
experiência comum, que permitem concluir qual a única solução possível. Quando a lei usa
esse tipo de expressão é porque
quer que ela seja empregada no
seu sentido usual. É o caso de
expressões como caso fortuito
ou força maior, jogos de azar,
premeditação, bons antecedentes. Suponha-se que a autoridade administrativa se recuse
a aceitar a alegação de força
maior para liberar um particular da obrigatoriedade de dar
cumprimento ao contrato; não
há dúvida de que a matéria é
de pura interpretação e pode o
Poder Judiciáriorever a decisão
administrativa, porque ela está
fora do âmbito da discricionariedade36.
As considerações ora
expostas representam significativa evolução no estudo do
controle judicial da discricionariedade envolvendo a presença de conceitos jurídicos
indeterminados.
Todavia, concordamos
com Andreas J. Krell37 quando
reconhece que é mais coerente
vislumbrar que o uso de con-

ceitos jurídicos indeterminados,
bem como a concessão de discricionariedade são fenômenos
interligados visto que muitas
vezes, o órgão administrativo
deve lançar mão destas para
poder preencher aqueles. A extensão da liberdade discricionária atribuída à Administração
mediante o uso de conceitos indeterminados depende, preponderantemente, do tipo de conceito utilizado pelo texto legal.
Sob este aspecto pode-se afirmar que a discricionariedade tem natureza de uma
“técnica ordinária”, uma solução normal face à impossibilidade de tudo se prever na letra
da norma, e que ela constitui
mesmo um poder específico da
Administração do que um tipo
de competência, o que facilita a
absorção da idéia que ela pode
ser controlada judicialmente
quanto a seus limites.
A tendência da jurisprudência brasileira ainda é
no sentido da vedação do
controle judicial desses conceitos. Interessante exceção
se deu num julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal,
que nos anos 40 do século
passado atribuiu ao Judiciário o pleno controle do mérito da decisão sobre o valor
histórico ou artístico de bens
e objetos sujeitos ao tombamento.
Essa decisão, amplamente recepcionada pela
doutrina, antecipou a linha
adotada no Brasil com a edição da Lei da Ação Civil Pública.

10.
Aperfeiçoamentos
e
perplexidades
do
Estado Democrático de Direito
brasileiro, de suas instituições e dos instrumentos de
controle judicial
10.1 A ordem jurídica como
bem maior a ser preservado:
bem difuso da coletividade
em geral.
A ordem jurídica, em
si mesma, é um bem jurídico objeto de tutela. É o bem
maior a ser preservado num
Estado Democrático de Direito,
como é o Estado Brasileiro e,
inquestionavelmente, um bem
de interesse da coletividade
em geral. Neste sentido, é um
bem, interesse ou valor difuso
a ser preservado em sua integridade, sem violações. Decorrem daí a presunção de constitucionalidade das leis e atos
normativos e a presunção de
legalidade dos atos administrativos.
Esta lógica, própria do
Estado de Direito, fica subvertida com a instituição, entre
nós, da inusitada ação declaratória de constitucionalidade
(CF, art. 103).
Por outro lado, a engenhosa ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF,
art. 103, § 2º) e o propalado
mandado de injunção (CF, art.
5º, LXXI) nunca chegaram a
ter a operatividade esperada
no trato da omissão do poder de regulamentar as normas constitucionais de eficácia
limitada.

36 DI PIETRO, Discricionariedade administrativa na constituição de 1988 cit.,p. 132. V. também, a respeito, COSTA, Regina Helena. Conceitos
jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 29, p. 79-108,
jun. 1988.
37 Discricionariedade ....cit., p. 35 e 36.
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No que concerne ao
controle da constitucionalidade
(concentrado e difuso) e da legalidade dos atos normativos,
ele se torna cada vez mais
complexo na medida em que
estão envolvidos princípios e
valores conflitantes albergados pela ordem constitucional,
como ilustra o exemplo colacionado adiante.

10.2 A plêiade de direitos,
interesses, bens e valores tutelados pela ordem constitucional.

A Constituição Federal
de 88, batizada com o cognome de “Cidadã”, foi pródiga no
reconhecimento de direitos e
garantias fundamentais, não
apenas individuais, mas coletivos, definindo de forma bem
clara, desde o seu preâmbulo,
a vocação do Estado Federal
Brasileiro: um Estado Democrático e Social de Direito destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos.
Neste diapasão, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana e os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa
aparecem, logo no artigo inaugural, como fundamentos do
Estado Brasileiro38, sendo-lhe
atribuído, coerentemente, os
altos e desafiantes desígnios
de construir uma sociedade li-

vre, justa e solidária, garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades
sociais e regionais,e promover
o bem de todos, sem qualquer
discriminação39.
Reafirmando, em diferentes oportunidades e sob diferentes matizes, o princípio
nuclear da isonomia, a Carta
Federal cuida de assegurar,
logo a seguir, nos arts. 5º, 6º
e 7º, a todos os brasileiros e
estrangeiros aqui residentes,
a gama variada de direitos e
garantias fundamentais, individuais e coletivas (lato sensu),
já consagrados em documentos e cartas internacionais,cujo
rol vem sendo sucessivamente
acrescido com o surgimento
de novos direitos, quer pela
ampliação dos bens objetos de
tutela jurídica (saúde, educação, trabalho, moradia, lazer,
meio ambiente, comunicação,
patrimônio genético, entre outros), quer
pela ampliação,
diversificação e especificação
dos titulares desses mesmos
direitos (mulheres, crianças,
deficientes, idosos, entre outros)40.
A ordem social mereceu um título especial, assim
como a ordem econômica e
financeira, e entre seus objetivos são reiterados alguns dos
princípios fundamentais do Estado Social brasileiro: garantir
o bem-estar e a justiça sociais
(art. 193 e seguintes). Dignos
de elogios são, entre outros,
os capítulos referentes à seguridade social (abrangendo as

áreas da saúde, previdência e
assistência sociais), à educação, à cultura, à comunicação
social e ao meio ambiente.
Mas a atual ordem
constitucional não se limitou a
reconhecer os direitos fundamentais individuais e coletivos
à nação brasileira. Foi além,
preocupando-se em protegê-los
contra alterações e supressões,
e em dar-lhes maior garantia
e efetividade: elevou-os à condição de cláusulas pétreas (art.
60, § 4º), e atribuiu eficácia
imediata às normas definidoras
de direitos e garantias fundamentais (art. 5º. § 1º).
Esta última providência
tem uma importância ímpar,
na medida em que todas essas
normas, quer definam direitos
e garantias fundamentais individuais, quer coletivas, deixam
de se revestir de caráter meramente programático e, sempre que possível, passam a ser
consideradas normas de eficácia imediata, plena ou contida.
O exemplo que será
trazido à colação aborda esta
questão, envolvendo a norma constitucional que institui o benefício assistencial
de um salário mínimo para o
deficiente e o idoso (CF, art.
203, V), e que teve reduzida
drasticamente seu âmbito de
aplicabilidade com o advento
da lei regulamentadora (Lei
nº 8.742/93). O exemplo será
ilustrativo também no sentido
de demonstrar a complexidade
e as perplexidades da convivência, entre nós, do controle
concentrado e do controle di-

38 CF, art. 1º, inciso II, III e IV.
39 CF, art. 3º e incisos.
40 BOBBIO considera também a atribuição de direitos a sujeitos diversos do homem, como os animais, outro fator de proliferação dos direitos
fundamentais (BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos.9. ed. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.68).
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fuso de constitucionalidade, e
o problema da lei e da decisão
judicial justa e injusta, critério
que não é alcançado e foge do
controle da constitucionalidade/legalidade.
Observa-se, ademais, na
Carta Federal que em várias
oportunidades, a atribuição
do direito fundamental vem
acompanhada do correlato dever do Estado, deixando o diploma constitucional de forma
expressa e bem clara a obrigatoriedade da intervenção
estatal na definição, promoção
e implementação das políticas
públicas nas áreas respectivas
(econômica, social e cultural).
A maior e mais efetiva
participação da coletividade,
de forma direta, e não apenas
indireta, na gestão dos bens e
interesses que lhes são afetos,
é outra importante novidade
e avanço constitucional.
10.3 O princípio democrático e a participação pública:
as exigências quanto à publicidade efetiva e ao direito à informação.

Consentânea com o princípio
democrático é a garantia da
participação crescente da coletividade nos processos decisórios e não apenas na fase
de gestão e implementação
das políticas, planos, programas e ações do Poder Público
nos diferentes setores.

Todavia, não há incremento da participação da coletividade, e de forma consciente e responsável, se não
houver observância das exigências quanto à publicidade
efetiva e ao direito à informação, sem esquecer que o pressuposto de todo o processo é
a formação educacional, com
foco notadamente na responsabilidade e na solidariedade
social.
São etapas fundamentais a fim de que os instrumentos de participação
democrática
cotejados
na
Constituição Federal e demais
diplomas normativos ganhem
a esperada 15 efetividade.
Servem de exemplo as audiências públicas (no processo
legislativo, no licenciamento
ambiental, entre outros), a
gestão democrática e o orçamento participativo previstos
pelo Estatuto da Cidade (Lei
nº 10.257/2001).
Nos tempos recentes,
afora a gama de direitos políticos, a participação mais significativa da coletividade e a
defesa dos seus interesses se
dá por meio da atuação do
Ministério Público, ínsita ao
munus institucional.

10.4 A ampliação do rol dos
princípios da Administração
Pública. O princípio da finalidade. Relevância dos princípios como limites à atua-

ção do administrador.
Além dos clássicos princípios
norteadores da Administração
Pública: o da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade
e da publicidade, foi acrescentado o princípio da eficiênciaao caput do art. 37 da
Constituição Federal, e outros
princípios podem ser extraídos dos incisos e parágrafos
do mesmo artigo: princípio
da licitação pública, da prescritibilidade dos ilícitos administativos, da responsabilidade civil da Administração,
da participação, da autonomia
gerencial41.
Destinam-se tais princípios, de um lado, a orientar a
ação do administrador na prática dos atos administrativos
e, de outro lado, a garantir
a boa administração, que se
consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no
manejo dos recursos públicos
(dinheiro, bens e serviços) no
interesse coletivo, com o que
também se assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e
probas42.
O princípio da finalidade, de especial relevância para
esta abordagem, embora não
tenha sido explicitado, está
também albergado no caput
do art. 37. Ele aparece sob
a denominação de princípio
da impessoalidade43 ou mesmo

41 V. a respeito, SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 646 et seq.
42 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional... cit., p. 647.
43 O princípio da finalidade impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que
a norma indica como objetivo do ato, de forma impessoal (Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. Atualização Eurico
de A. Azevedo, Délcio B. Aleixo, José E. Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 89-90).
44 Entende-se que na medida em que o ato administrativo só é válido quando atende o seu fim legal, o fim já está sujeito ao princípio da legalidade, tanto que é sempre vinculado (Cf. SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional... cit., p. 648).
45Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 90.
46 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais
programáticas. Coimbra: Coimbra, 1982. p. 198.
47 Cf. STUM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade: no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. p. 78
et seq.
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pode ser considerado ínsito
ao princípio da legalidade44.
O que ele veda é a prática de ato administrativo sem
interesse público ou conveniência para a Administração,
visando unicamente a satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos
agentes governamentais, sob a
forma de desvio de finalidade,
que constitui uma das mais insidiosas modalides de abuso de
poder45.
10.5 A relevância do princípio da proporcionalidade
como princípio da proibição
do excesso
Ganha cada vez mais
importância o princípio da
proporcionalidade, que em seu
sentido
amplo(Übermassverbot), é também denominado
princípio da proibição do excesso; suas origens estão ligadas
à idéia de limitação do poder,
uma medida com valor suprapositivo ao Estado de Direito
visando garantir a esfera de
liberdade individual das ingerências administrativas.
Esse princípio, aplicável
no âmbito do controle legislativo, suscita o problema do
“espaço de decisão” dos órgãos
legiferantes46, questionando a
adequação dos atos legislativos
aos fins expressos ou implícitos das normas constitucionais47.
Decompõe-se nos seguintes subprincípios:
- o princípio da conformidade
ou adequação de meios (Geeignetheit), segundo o qual a medida deve ser adequada, apta

e em conformidade com os fins
que motivaram sua adoção;
- o princípio da necessidade
(Erforderlichkeit), cuja idéia
subjacente é invadir o menos
possível a esfera de liberdade
do indíviduo. A opção do legislador ou do executivo deve
ter sido comprovadamente a
melhor e única viável para a
obtenção de certos fins e de
menor custo ao indivíduo. Segundo José Joaquim Gomes Canotilho48, a necessidade abrange: a) a necessidade material
(o meio deve poupar tanto
quanto possível a limitação
dos direitos fundamentais); b)
a exigibilidade espacial (necessidade de limitar o âmbito da
intervenção); c) a exigibilidade
temporal (rigorosa delimitação
da medida no tempo); d) a
exigibilidade pessoal (a medida
deve se limitar à pessoa ou
pessoas, cujos interesses devem ser sacrificados).
- O princípio da proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismaässigkeit), de
acordo com o qual os meios
legais restritivos e os fins obtidos devem situar-se “numa
justa medida”, impedindo-se a
adoção de medidas legais restritivas desproporcionadas, excessivas, em relação aos fins
obtidos49.
Como elucida Willis
Santiago Guerra50, o princípio
da proporcionalidade em sentido estrito determina que se
estabeleça uma correspodência
entre o fim a ser alcançado
por uma disposiçaõ normativo
e o meio empregado, que seja
juridicamente a melhor possível; que não se fira o conteúdo

essencial (Wesengehalt) de direito fundamental, com o desrespeito da dignidade humana:
que, mesmo havendo desvantagens para o interesses de
pessoas individual ou coletivamente consideradas, decorrentes da disposição normativa,
as vantagens a interesses de
outra ordem superam aquelas
desvantagens.
Já os subprincípios da
adequação e da exigibilidade
ou indispensabilidade (Erforderlichkeit) determinam que,
dentro do faticamente possível,
o meio esecolhido se preste
para atingir o fim estabelecido, mostrando-se adequado e
exigível, o que significa não haver outro, igualmente eficaz e
menos danoso a direitos fundamentais.
Tais são os indispensáveis parâmetros fornecidos por
estes subprincípios que devem
nortear a atuação dos poderes
normativos, fiscalizatórios e decisórios e o controle judicial respectivo, notadamente quando se
trata de harmonizar os diversos
e conflitantes valores prestigiados pela ordem constitucional,
como ocorre no direito brasileiro. A aplicabilidade do princípio
da proporcionalidade não se
restringe, pois, à atividade administrativa, tampouco à discricionariedade administrativa e ao
seu controle judicial, embora aí
encontre campo propício à sua
aplicação.
10.6 A relevância do Ministério
Público como instituição democrática: os avanços constitucionais. A atuação eficiente e
responsável como exigência do

49 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição da República Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 152.
50 Processo constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Ed., 2001, p. 70 et seq.
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próprio munus institucional.
Não podemos deixar de
reconhecer os notáveis avanços
da Constituição Federal de 88
no aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos democráticos, de forma coerente e
compatível com a caracterização
do Estado Democrático de Direito por ela delineado.
Dentre as instituições
destaca-se, sem dúvida, o Ministério Público, que ganhou novo
perfil ao ser inserido entre as
funções essenciais à Justiça, sem
ser parte integrante quer do Poder Executivo, quer do Poder Judiciário. É definido pela própria
Constituição como instituição
permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127,
caput).
A relevância e amplitude
dessas elevadas funções, discriminadas nos incisos I a IX do
art. 129 da Constituição, justifica a concessão aos membros do
Ministério Público de garantias
equivalentes à dos magistrados
(vitaliciedade, inamovibilidade
e irredutibilidade de subsídios),
e, por outro lado, implica dupla
responsabilidade: tanto a coletividade beneficiária quanto os
que são alcançados pela atua-

ção investigatória e fiscalizadora, depositam sua confiança
na instituição e na atuação responsável dos seus integrantes,
de forma muito expressiva e
contundente. A própria vocação
constitucional da instituição,
como guardiã da ordem jurídica,
do regime democrático, e dos interesses da sociedade gera essa
salutar expectativa e exigência.
Como ilustraremos com
a defesa do patrimônio público,
à medida em que a atuação da
Advocacia Pública se confunde
quase sempre com a defesa dos
interesses secundários do Estado-administração, que, por sua
vez, não se identificam com os
interesses da coletividade (interesses públicos primários ou
interesses difusos), revela-se de
grande efetividade a atuação do
Ministério Público, e a experiência histórica vem desdizendo os
temores de Mauro Cappelletti51
quanto à ineficiência de sua atuação cível na defesa dos interesses difusos, tendo em vista sua
vocação original à atuação criminal, dentre outros argumentos.
10.7 A dubiedade da atuação
da Advocacia Pública. A defesa dos interesses secundários
do Estado-Administração.

Por conta da dubiedade do Estado-coletividade e

Estado-administração,
temos
a dubiedade contraproducente da Advocacia Pública em
sua atuação nas funções de
consultoria e assessoramento,
bem como de defesa em juízo do ente público e dos atos
praticados por seus agentes.
No exercício dessas funções,
ela procede quase que invariavelmente à defesa dos interesses secundários do Estado-administração, que, por sua
vez, não se identificam com os
interesses da coletividade (interesses públicos primários ou
interesses difusos), como temos
enfatizado.
A distinção entre interesses secundários e interesses
primários é ilustrada pelo próprio Renato Alessi52, que cita
como exemplo de interesse secundário da Administração o
de pagar o mínimo possível
a seus servidores, mantendo-os apenas no limite indispensável à sobrevivência, e o de
tributar desmedidamente os
cidadãos. O interesse público
primário exige, diferentemente,
que os servidores sejam pagos
de modo suficiente a colocá-los em melhores condições e
tornar-lhes a ação mais eficaz
e a não gravar os cidadãos de
impostos além de certa medida53.
Em razão da descoincidência e dos nítidos contrastes

51 Sustenta o jurista, com a visão da instituição nos sistemas jurídicos alienígenas, a inadequação, ou mais propriamente, insuficiência do Ministério Público (prokurator, nos países socialistas e attorney general, nos países do Common Law) para fazer-se paladino, no processo civil como
no penal, dos interesses coletivos: é muito semelhante ao juiz; está sempre muito ligado ao Executivo; sendo uma instituição hierárquica e de
carreira, se chega aos postos de comando quando se é velho, depois de uma experiência de muitos anos em um mundo de certo modo isolado,
uma “categoria social” por si; falta de especialização e mal aparelhamento para a uma adequada defesa desses interesses na área civil e criminal.
Cita experiências belga, francesa e italiana e dos países do Common Law: são excepcionais e insuficientes os casos nos quais o MP sai a campo
na defesa dos interesses coletivos tornados vitais na sociedade moderna (proteção das liberdades fundamentais das minorias étnicas, políticas,
religiosas, a salvaguarda do ambiente e a tutela dos consumidores). Faz menção a duas leis francesas, a Loi Royer, de 1973 e Lei contra as ofensas raciais (1972), que abrem as portas da justiça às associações privadas para poder assegurar uma eficaz tutela, respectivamente, do interesse
coletivo dos consumidores e das minorias raciais (Formações sociais e interesses coletivos ... cit, p. 137-9).
52Sistema istituzionale... cit., p. 197 e notas de rodapé 3 e 4.
53 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo... cit.,p. 237-8.
54 Lei nº 4.717/65, art. 6º, § 3º.
55 Lei nº 8.429/92, art. 17, § 3º, na redação dada pela Lei nº 9.366/96: No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público,
aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965.
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entre ambos os interesses, e
pelo fato da Advocacia Pública,
no exercício das suas funções,
atuar quase que invariavelmente na defesa dos interesses
secundários da Administração,
como já destacado, é de grande valia a atuação subsidiária e supletiva do Ministério
Público, enquanto não houver
uma reformulação nesse estado de coisas. Sustentamos,
com efeito, a legitimidade do
Ministério Público para defesa
do patrimônio público quando
lesado ou ameaçado de lesão,
como veremos adiante.
Outro dado preocupante, de fácil constatação, é a
omissão generalizada da Advocacia Pública na promoção
da ação regressiva em face dos
agentes públicos que agiram
com dolo ou culpa (art. 37,
§ 6º, in fine, da Constituição
Federal). Tal omissão, lesiva ao
patrimônio público, impede,
ademais, o efeito pedagógico
que decorre da responsabilidade pessoal do agente instado a
ressarcir os cofres públicos.
Vale lembrar que, pela
sistemática da Lei da Ação Popular54, que passou a ser adotada pela Lei de Improbidade
Administrativa55, a pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado, cujo ato seja
objeto de impugnação, poderá
abster-se de contestar o pedido,
ou poderá atuar ao lado do
autor, desde que isso se afigure
útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante
legal ou dirigente.

É evidente que se trata
de avaliar e de se decidir por
não contestar o pedido ou de
atuar ao lado do autor com
base no interesse público primário, no interesse da coletividade. E cabe à Advocacia Pública prover o assessoramento
adequado a fim de que o representante legal ou dirigente,
de posse dos subsídios necessários, possa avaliar e decidir,
com base no interesse público
primário, qual posição processual assumir no processo da
ação popular e da ação de improbidade administrativa.
Um avanço aguardado
é, certamente, a presença crescente dos entes públicos, em
cuja estrutura encontram-se os
órgãos de controle e fiscalização, na composição do pólo
ativo das ações judiciais mencionadas. Na realidade atual,
na quase totalidade dos casos,
a pessoa jurídica de direito
público figura no pólo passivo
juntamente com outros potenciais legitimados passivos.
10.8 A proteção do patrimônio público pela Advocacia
Pública e pelo Ministério Público56.
10.8.1 O patrimônio público
como bem público-estatal:
defesa pela Advocacia Pública. A visão clássica.
Segundo a visão clássica e ainda hoje bastante difundida, o patrimônio público
é um bem público no sentido

de bem estatal, pertencente a
uma das pessoas jurídicas de
direito público, incumbindo exclusivamente a elas sua gestão,
e a seus representantes judiciais sua defesa em juízo.

Consagrou-se, por essa
via, o entendimento jurisprudencial de que o “interesse patrimonial da Fazenda Pública”,
não se confunde com o “interesse público” estampado no
inciso III do art. 82 do revogado CPC/1973 (corresponde ao
atual inciso I do art. 178 do
CPC/2015), que autoriza e justifica a intervenção obrigatória
do Ministério Público como
custos legis57.
Nessa mesma linha de
raciocínio, chega-se a apontar
como óbice à atuação do parquet a vedação constitucional
ao exercício das funções de representação judicial e de consultoria jurídica de entidades
públicas (CF, art. 129, IX, in
fine).
Essa visão tradicional
e unilateral está calcada na
hipotética coincidência e convergência do interesse da entidade estatal com o interesse
da coletividade, o que, efetivamente, deveria ocorrer, mas
que, na prática, nem sempre
se verifica.
Daí frutificar e ter relevância e utilidade, entre outros
aspectos, a distinção entre bem
e interesse público (estatal),
de um lado, e bem e interesse
difuso, de outro, comportando
o patrimônio público a classifi-

56 Cf., de nossa autoria, O Ministério Público e sua função institucional de defesa do patrimônio público lesado ou ameaçado de lesão. Boletim
dos Procuradores da República, ano 2, n. 18, out. 1999.
57“MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERVENÇÃO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 82, III. O só fato de existir interesse patrimonial da Fazenda Pública na causa não torna obrigatória a intervenção do Ministério Público. Necessidade de evidenciar-se a conotação de interesse público. Precedentes
do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido, para determinar que a Corte a quo julgue o mérito do recurso voluntário”(RE nº 96899-7/
ES, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJU de 05.09.86, p. 15.834).
58 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos... cit.,passim.
59 TRF-3ª Região, Ação Rescisória nº97.03.010787-7, Rel. Des. Fed. OLIVEIRA LIMA.
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cação em ambas as categorias.

10.8.2 O patrimônio público
como bem difuso (da coletividade). O critério da lesividade.

Na esteira da doutrina
mais avançada, lastreada em
Mauro Cappelletti58, reconhecemos que acima dos interesses
público-estatais e dos interesses
privados estão os interesses difusos, da coletividade como um
todo. O interesse público-estatal
nem sempre é coincidente com
o interesse da coletividade, e
sempre que este estiver sendo
lesado ou ameaçado de lesão, é
cabível a atuação do órgão ministerial, entre outros legitimados, para compelir judicialmente
os órgãos estatais e seus agentes a atuarem em consonância
com os interesses superiores da
coletividade, cumprindo os ditames constitucionais e legais.
Sendo o patrimônio público constituído, em grande
parte, pelos recursos oriundos
dos tributos pagos pelos contribuintes, ele não pode ser visto
apenas sob o prisma de bem estatal, de interesse exclusivo das
entidades públicas respectivas.
Na verdade, elas são mera gestoras desses recursos, devendo
bem administrá-lo em nome da
coletividade, e no interesse dessa mesma coletividade.
Em qualquer situação
em que o patrimônio público
venha a sofrer lesão ou amea-

ça de lesão, serão conseqüentemente atingidos os interesses
da coletividade, extrapolando-se a esfera de interesses da
Administração Pública.
É o critério da lesividade, abrangente não apenas da
lesão já ocorrida, mas também
da ameaça de lesão, que torna
o patrimônio público objeto de
interesse difuso, tutelável pelos legitimados para as ações
coletivas, e pela intervenção
obrigatória do Ministério Público nas hipóteses legalmente
previstas.
Como já tivermos oportunidade de nos manifestar59:
“O patrimônio público, quando
lesado ou ameaçado de lesão,
deixa de ser interesse meramente estatal, da pessoa jurídica de direito público correspondente (União Federal, Estados,
Municípios e respectivas autarquias) e passa a ser interesse
de toda a coletividade, tutelável
por todos aqueles legitimados
pelo art. 5º da Lei nº 7.357/85
e art. 82 da Lei nº 8.078/90,
ensejando, ainda, a intervenção
obrigatória do Ministério Público com fulcro no art. 82, III,
do Código de Processo Civil, na
qualidade de custos legis.
A partir da Constituição de
1988 está superado aquele entendimento que preconiza que
o interesse público não se confunde com o interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública. Havendo lesão ou
ameaça de lesão ao patrimônio

público deixa de haver interesse
meramente estatal, o chamado
interesse público secundário,
e concomitantemente surge o
interesse público primário ou
interesse social ou, ainda, interesse difuso, de toda a coletividade, cuja defesa é função institucional do Ministério Público,
entre outros legitimados.
Fácil é ver-se, na esteira das lições de Celso Antônio Bandeira
de Mello: “(...) que as prerrogativas inerentes à supremacia
do interesse público sobre o interesse privado só podem ser
manejadas legitimamente para
o alcance de interesses públicos; não para satisfazer apenas
interesses ou conveniências tão-só do aparelho estatal e muito menos dos agentes governamentais”60.
A lesividade sempre foi
e deve continuar sendo o critério determinante da atuação
obrigatória do órgão ministerial na proteção do patrimônio
público, como parte principal,
auxiliar da parte ou custos legis. Diante da ameaça de lesão
ou da lesão já consumada, entram em cena outros atores,
para agirem em nome da coletividade, notadamente o Ministério Público61.
10.8.4 Da legitimidade subsidiária do Ministério
Público na ação popular à
legitimidade concorrente e
disjuntiva nas ações coletivas
regidas pela Lei nº 7.347/85

60 Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 22.
61 Vale lembrar, a propósito, a previsão constitucional do art. 120, III, com base na qual foi editada a Súmula STJ nº 329, do seguinte teor: O
Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.
62 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do Direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos.
Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. (1ª série). p. 110 et seq.; A legitimação para a defesa dos interesses difusos no Brasil.
Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 272, out./dez. 1980. p. 2-3.
63 “No sistema anterior, a tutela jurisdicional do patrimônio público somente era possível mediante ação popular, cuja legitimação ativa era e é do
cidadão (CF, art. 5º, LXXIII). O Ministério Público podia assumir a titularidade da ação popular, apenas na hipóteses de desistência pelo autor (LAP,
art. 9º). A Constituição Federal, art. 129, III, conferiu legitimidade ao Ministério Público para instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública
na defesa do patrimônio público e social, melhorando o sistema de proteção judicial do patrimônio público, que é uma espécie de direito difuso.
O amplo conceito de patrimônio público é dado pela LAP, art. 1º caput e § 1º.”(Código de processo civil: e legislação extravagante. p. 1416-1417).
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e pela Lei nº 8.429/92.
Historicamente, a ação
popular é o instrumento mais
antigo voltado à tutela dos interesses difusos, e foi exatamente com o objetivo de anular atos lesivos ao patrimônio
público que ela foi introduzida
entre nós. Os bens e valores
objeto de proteção foram sendo sucessivamente ampliados,
passando pelo alargamento do
próprio conceito de patrimônio público (art. 1º, § 1º da
Lei nº 4.717/65, na redação
dada pela Lei nº 6.513/77),
até se chegar ao perfil talhado no art. 5º, inciso LXXIII, da
Carta atual.
A característica do patrimônio público como bem/
interesse difuso foi bem apreendida e destacada por Barbosa Moreira62 nos estudos dedicados a essa ação coletiva.
Na mesma linha seguem os comentários de Nelson nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery63.
É interessante observar
que a legitimidade ad causam
ativa foi atribuída a qualquer
cidadão, de forma concorrente e disjuntiva, incumbindo ao
Ministério Público múltiplas
funções: além de parte pública
autônoma (custos legis, art. 6º,
§ 4º), poderia vir a assumir o
polo ativo da ação, como legitimado subsidiário (art. 9º)

ou interpor recurso de decisão
desfavorável ao autor popular
(art. 19, § 2º, in fine, todos da
Lei nº 4.717/65).
Com a Lei nº 7.347/85
surge o mais importante instrumento de proteção jurisdicional dos direitos e interesses
difusos e coletivos, a ação civil
pública, passando o Ministério Público a deter legitimidade concorrente e disjuntiva, ao
lado de outros órgãos e pessoas jurídicas de direito público
e privado indicados no art. 5º
desta lei e no art. 82 da Lei
nº 8.078/90.
Tendo em vista a função
institucional expressa no art.
129, III, da Constituição Federal, e a inserção da norma de
encerramento no inciso IV, art.
1º, da Lei nº 7.347/85, não há
dúvida que o Ministério Público, por dever de ofício, deve
instaurar inquérito civil e promover ação civil pública64, se
for o caso, na defesa do patrimônio público, devendo adotar
todas as medidas para evitar
a consumação da lesão ou repará-la de forma mais ampla
possível, quando já efetivada.
A Constituição de 88
abriu espaço para considerar
a lesão ao patrimônio público ato de improbidade administrativa, independentemente
da comprovação do enriquecimento ilícito dos responsáveis
pela prática do ato ou dos

seus beneficiários, sendo nesta
direção as disposições de Lei
nº 8.429/92 (art. 10).
Por esta legislação específica o Ministério Público
e a pessoa jurídica de direito
público interessada têm legitimidade concorrente e disjuntiva para a propositura da ação
de responsabilidade pelos atos
de improbidade administrativa.
Se tais atos causaram prejuízo ao erário, os responsáveis
devem ser condenados ao ressarcimento integral do dano,
além da aplicação das sanções
contempladas no art. 12, II.
A previsão de ressarcimento integral do dano ao
erário (Lei nº 8.429/92, art.
18), e/ou ao Fundo dos Direitos Difusos (Lei nº 7.347/85,
art. 13), comprova que subsiste a dupla e simultânea visão
do patrimônio público como
bem objeto de interesse público (estatal) e de interesse difuso (da coletividade), que se
reencontram ou se superpõem
quando se trata de reparação
da lesão ao patrimônio público.
10.8.4 A intervenção obrigatória do Ministério Público
como custos legis

É também o critério de
lesividade do patrimônio público que deve orientar a intervenção obrigatória do órgão

64 A legitimidade do Ministério Público para defesa do patrimônio público através da ação civil pública é admitida amplamente pelos nossos
Tribunais Estaduais (RT 668/53 e 721/222, RJTJESP 162/96 e 136/342), Tribunais Regionais Federais (TRF-1ª Região, 2ª Turma, AC 0104391,
Rel. Juiz Hércules Quasimodo, j. em 06/11/95) e pelo Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma, REsp nº 31.547-9/SP, Rel. Min. Américo Luz, DJU
de 08.11.93, p. 23546, 1ª col.; 1ª Turma, REsp nº 119.827/SE, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 01/07/99, p. 00121; REsp nº 154.128/SC, Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, Rel. p/ acórdão Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 18/12/98, p. 00294; REsp nº 132.107/MG, Rel. Min. José Delgado, DJU de
16/03/98, p. 00020.
65 Ex: art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. A contrario sensu, se o Ministério Público é autor, a intervenção de outro membro na função de custos
legis é facultativa e dispensável, mas não é proibida.Em decisão em Agravo Regimental, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou este
entendimento: “Na ação civil pública o Ministério Público só atuará obrigatoriamente como fiscal da lei se não intervier no processo como parte
(Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 1º). Proposta a ação pelo Ministério Público, não há necessidade de oficiar outro órgão da mesma Instituição como
fiscal da lei”...(Agravo de Instrumento nº 95.537-SP-Registro nº 95/0070583-4, Rel. Min. Hélio Mosimann, julgamento em 22/08/96).
66 E. Superior Tribunal de Justiça, na Ação Rescisória nº 384-0-PR, de que foi Relator o I. Ministro ARI PARGENDLER (j. 14/5/97,DJ de 01.09.97),
entendendo ser meramente exemplificativas as hipóteses do art. 487, III, do Código de Processo Civil: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PUBLICO. As hipóteses do artigo 487, III, do Código de Processo Civil não são exaustivas; o Ministério
Público também está legitimado a pedir a rescisão de sentença em que há comprometimento de interesses públicos indisponíveis. 2. .......”
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ministerial na função de parte
pública autônoma (custos legis).
Na ação popular há previsão expressa da obrigatoriedade da intervenção ministerial, assim como nas demais
ações coletivas acima analisadas, sempre que o Ministério
Público não for parte autora65.
Todavia, em qualquer
ação que envolva verbas públicas, como é o caso das ações
de desapropriação direta e
indireta, havendo indícios ou
suspeita de lesão ou ameaça
de lesão ao erário público, em
decorrência de superavaliação
do imóvel expropriando e da
respectiva indenização, caracteriza-se a hipótese de intervenção obrigatória com fulcro
no atual art. 178, inciso I, do
Estatuto Processual de 2015 e
no art. 6º, XV, da Lei Complementar nº 75/93.
E cabe ao Ministério
Público, não apenas ao Poder
Judiciário, a iniciativa de estabelecer e aferir critérios objetivos para que essa atuação
obrigatória efetivamente ocorra, nos termos dos citados dispositivos legais.
Em nossa visão, está
cada vez mais nítido que o
Ministério Público não deixa de ser custos legis quando
atua como parte, na defesa
dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
e vice-versa: não deixa de atuar na defesa desses interesses,
quando oficia como custos legis.
10.8.5 Ação rescisória para defesa do patrimônio público e a

atuação do Ministério Público
Merece abordagem em
separado a atuação do Ministério Público na ação rescisória para defesa do patrimônio
público.
Tendo em vista a função institucional ora analisada,
havendo lesão ou ameaça de
lesão ao patrimônio em decorrência de decisão de mérito já
transitada em julgado (proferidas, exemplificativamente, em
ações de desapropriação já em
fase de precatório), o órgão
ministerial tem legitimidade
para promover a ação rescisória do julgado, ainda que não
estejam tipificadas as hipóteses do art. 487, inciso III, do
revogado CPC/1973 (atual art.
967, inciso III, do CPC/2015,
que são meramente exemplificativas, como já decidiu a jurisprudência66.
Pode ainda ingressar
como litisconsorte ou assistente litisconsorcial no polo ativo,
sem prejuízo da atuação como
custos legis.
E a experiência junto ao
Tribunal Regional de São Paulo
tem mostrado serem profícuas
as intervenções ministeriais
para a maior efetividade da
tutela jurisdicional nas ações
rescisórias e nas ações de desapropriação em fase de precatório.

10.9 Perplexidades decorrentes da coexistência dos
controles concentrado e difuso de constitucionalidade.
Constitucionalidade/legalidade versus justiça da lei e
da decisão judicial. Um caso

ilustrativo: o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (CF, art. 203, V e Lei nº
8.742/93).
No contexto jurídico e
econômico-social
delineado
pela Carta de 88, bem ilustra
a complexidade do controle de
constitucionalidade no direito
brasileiro, no qual convivem
o controle difuso e o controle concentrado, a restrição ao
benefício assistencial à pessoa
portadora de deficiência e ao
idoso (CF, art. 203, V) imposta
pela Lei nº 8.742/93.
Entre os direitos assegurados pela Constituição no
âmbito da assistência social,
que, pelo princípio da universalidade, destina-se a atender
a todos que dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social,
está o benefício mensal de um
salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
(art. 203, inciso V).
A exigência constitucional para se fazer jus ao benefício assistencial em apreço, é
que o portador de deficiência
ou idoso comprove não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei67.
Sobreveio a Lei nº
8.742/93 que considerou como
incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal “per capita” seja
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo (art. 20, § 3º).

67 Entendemos tratar-se de norma de eficácia contida, segundo a classificação consagrada por José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. p. 108), que se caracteriza por ter aplicabilidade imediata e plena
enquanto não editada a lei ordinária, que visa a restringir-lhe a plenitude da eficácia, regulamentando os direitos subjetivos que dela decorrem.
68 Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1992. p. 1089-1090.
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Por estabelecer critérios
tão restritivos à caracterização
da hipossuficiência econômica e praticamente inviabilizar
o exercício do direito consagrado na Lei Maior, tal norma foi objeto de ação direta
de inconstitucionalidade (ADIn
nº 1.232/DF), afora inúmeras
ações individuais e coletivas.
10.9.1 O posicionamento do
Supremo Tribunal Federal e
as implicações do julgamento de improcedência da ação
direta de inconstitucionalidade

O pedido cautelar de
suspensão liminar da eficácia
da norma em apreço foi indeferido, e no julgamento do
mérito, a Corte Excelsa julgou
improcedentea ADIn nº 1.232/
DF, inexistindo à época previsão constitucional ou legal
acerca da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do
julgamento em ação direta de
inconstitucionalidade.
CANOTILHO68, que examina a questão da eficácia da
decisão de improcedência na
ação declaratória de inconstitucionalidade em face do direito constitucional português,
lembra que lá a Constituição
regula expressamente os efeitos
das sentenças de “acolhimento”, mas não contém preceito
algum sobre os efeitos das sentenças de rejeição.
Distinguindo, quanto à
eficácia, a decisão que declara
a inconstitucionalidade de uma
norma, e a de não declaração
do vício, sustenta o eminente
jurista que estas não têm efeito preclusivo, não impedindo a
repropositura de uma ação direta por outros legitimados e a

interposição de recursos em via
incidental. Como expõe,
Não há, pois, que equiparar as decisões do Tribunal
Constitucional que declaram a
inconstitucionalidade de uma
norma com as decisões que não
a declaram. Estas não têm, porconseguinte, efeito preclusivo,
pois não impedem que o mesmo ou outro requerente venha
de novo a solicitar ao Tribunal
Constitucional a apreciação de
constitucionalidade da norma
anteriormente não declarada
inconstitucional...
... a não declaração
carece de quaisquer efeitos
purgativos, sendo admissível a
repropositura de uma acção
direta (fiscalização abstracta)
por outras entidades, constitucionalmente legitimadas, e
a interposição de recursos em
via incidental; ... a decisão de
não declaração constitui, deste
modo, uma interpretação da
norma conforme a constituição, o que não impede vir o
tribunal, em momentos posteriores, por via de controle abstrato ou através de recursos
por incidente, defender outra
interpretação da norma em debate.
10.9.2 O posicionamento majoritário do Judiciário, nas
ações individuais e coletivas,
favorável à inconstitucionalidade da restrição.
Orientação
diametralmente oposta à do Supremo
Tribunal Federal vinha sendo
perfilhada pela maior parte
dos magistrados nas ações propostas pelo Ministério Público
Federal ou pelos próprios interessados, beneficiando, com
isso, um número maior de ne118

cessitados, que estariam fora
do limite estabelecido pela
Lei nº 8.742/93, e desde logo,
através da concessão de tutela
antecipada.
Se é certo que a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade,
desde
logo, tem a vantagem de evitar a proliferação de ações individuais e coletivas fundadas
na alegação da inconstitucionalidade da mesma norma, é
questionável, por outro lado,
a conveniência da utilização
prematura do controle concentrado, em determinadas situações.
Uma vez que coexistem,
em nosso sistema jurídico-constitucional, o controle concentrado e o controle difuso
de constitucionalidade, é conveniente, muitas vezes, o prévio “amadurecimento” da controvérsia, através do controle
difuso exercido pelas instâncias inferiores, como ponderou
o magistrado federal Sérgio
Fernando Moro, então lotado
na 1ª Vara Federal de Cascavel
(PR), em julgamento de ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ao
enfrentar as implicações do
julgamento de improcedência
da ADIn nº 1.232/DF na ação
coletiva.
Como destacou: Esse
“amadurecimento” é de todo
salutar por propiciar o exame
pelo Supremo de todos os argumentos em favor ou contra a
constitucionalidade surgidos em
debate judicial longo e intenso,
evitando decisões precipitadas
que levem em conta apenas os
argumentos dos demandantes
ou os que os próprios Ministros
possam cogitar quando do julgamento.
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Salienta que as restrições aos direitos fundamentais, embora possíveis, devem
ser de modo a perseguir objetivo compatível com a Constituição, e não violar o princípio
da proibição do excesso, bem
como o da salvaguarda do núcleo essencial do direito fundamental, o douto magistrado
baseia-se no superveniente
programa federal de garantia de renda mínima, instituído pela Lei 9.533/1997, para
mostrar a incoerência entre os
critérios de definição dos titulares do benefício assistencial ao idoso e ao deficiente
carente, e deste outro benefício, igualmente assistencial,
de garantia de renda mínima
às famílias carentes. Neste
último, o requisito relativo à
renda familiar per capitaé que
ela sejainferior a meio salário
mínimo(art. 5º, I, da Lei): Não
é possível compreender como
família de renda “per capita”
inferior a 1/4 de salário mínimo possa ser considerada apta
para prover a subsistência de
membro idoso ou deficiente nos
termos da Lei nº 8.742/93, se
ela poderia, segundo a nova lei,
ser merecedora de auxílio estatal para subsistir.
E adota o critério menos restritivo do novo benefício, constante do art. 5º, I, da
Lei 9.533/1997, em substituição ao anterior, mais restritivo,
previsto no § 3º do art. 20 da
Lei nº 8.742/93, para fins de
concessão do benefício de um
salário mínimo ao deficiente e
idoso, ponderando, a partir de
informações estatísticas prestadas pelo IBGE, que o novo
critério não afeta em percentual significativo o orçamento
público atual.

Mas há decisões judiciais tímidas, divorciadas do
importante papel que o Estado,
através do Judiciário, incumbe
desempenhar na busca da realização do bem-estar e da justiça
sociais.
Em outra ação proposta
pelo Ministério Público Federal
no interesse de deficientes, o
nobre julgador reconheceu em
sua sentença que o que é de
todo atentatório à própria dignidade da pessoa humana é o
valor do salário mínimo vigente,
fixado em total desacordo com
os ditames do art. 7º, inciso IV,
da Constituição da República,concluindo que se o quantum
do salário mínimo vigente não
é suficiente nem para a manutenção de uma pessoa apenas,
quanto mais para a manutenção
de mais de quatro pessoas.
No entanto, adotou uma
postura bastante conservadora e
formalista quando deixou entrever que o Poder Judiciário nada
pode fazer para corrigir o desvio do legislador ordinário, sob
alegação de que o critério por
ele eleito é objetivo por natureza e, pois, não há que se falar
em sua justeza ou não; e mais,
que não compete ao Judiciário
fixar, ao alvedrio de seus membros, valores justos para o salário mínimo, mas sim aos Poderes
Executivo e Legislativo, dentro
de suas esferas de competência
constitucionalmente previstas.
Se, por um lado, a norma
geral federal tem o importante
papel de garantir a uniformidade de sua aplicação em todo
o território nacional, por outro
lado, ela pode gerar iniqüidades,
considerando-se as gritantes desigualdades regionais e sociais
da realidade brasileira.
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10.9.3 Overuling e o atual
posicionamento do Supremo
Tribunal Federal.
Em que pese os argumentos da sentença de improcedência da ADI não vincular,
o Supremo admitiu reclamação constitucional proposta
pelo INSS em razão de decisão judicial proferida no TRF
da 5ª Região que declarou a
inconstitucionalidade do regramento do art.20, §3º, da Lei
8.742/93. Logo, o STF teve
nova oportunidade de apreciar
a constitucionalidade da renda
inferior a ¼.
A suposta vinculação da
decisão da ADI 1.232-DF não
produz seus efeitos sobre a
própria Corte Constitucional,
possibilitando que aquela egrégia corte pudesse rever seu posicionamento, tanto pelo Direito
analisado sob outra ótica, como
pela análise contextualizada da
lide (técnica da interpretação
em conformidade). Este foi o
caso do regramento do §3°, do
art. 20, da Lei 8.742/93, quanto à exigência de que a renda
seja inferior a ¼ como único
meio de aferição da hipossuficiência. O relator entendeu que
o legislador passou a considerar que, face à evolução financeira das famílias brasileiras,
o conceito de miserabilidade
havia se estendido, sendo reconhecido pelo Poder Legislativo, que passou a referenciar
a miserabilidade para fins de
outros programas assistências
não mais em ¼, mas em ½.
4. Decisões judiciais
contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização
dos critérios definidos pela Lei
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8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em
concreto do critério da renda
familiar per capita estabelecido
pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o
critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o
real estado de miserabilidade
social das famílias com entes
idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que
estabeleceram critérios mais
elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais
como: a Lei 10.836/2004, que
criou o Bolsa Família; a Lei
10.689/2003, que instituiu o
Programa Nacional de Acesso a
Alimentação; a Lei 10.219/01,
que criou o Bolsa Escola; a Lei
9.533/97, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia
de renda mínima associados a
ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos
acerca da intransponibilidade
dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças
fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas
modificaçõeslegislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de
outros benefícios assistenciais
por parte do Estado brasileiro).
5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §
3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada
improcedente (STF - Rcl: 4374
PE, Relator: Min. GILMAR MENDES).

O Excelso Pretório, portanto, promoveu overuling,
superando sua jurisprudência
pretérita em relação ao critério de miserabilidade, para
fins de concessão do benefício
assistencial.
10.9.4 A decisão da reclamação constitucional e seus
efeitos.

Apesar da decisão do
Supremo, de superação de sua
própria jurisprudência (overuling), ter-se dado em sede
de reclamação constitucional
(sistemática do controle difuso de constitucionalidade), a
Corte Constitucional entende
que, pelo fato dessa decisão
reclamada refletir, hoje, a real
posição do Tribunal quanto
ao apreciado pela ADI 1.232DF, ela adota em si os contornos do controle concentrado
de constitucionalidade, vinculando as instâncias inferiores,
promovendo os efeitos previstos em Lei:

Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede
de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar
o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
Assim, é plenamente possível
entender que o Tribunal, por
meio do julgamento desta reclamação, possa revisar a decisão na ADI 1.232 e exercer
novo juízo sobre a constitucionalidade do § 3º do art. 20
da Lei nº 8.742/1993 (Lei de
Organização da Assistência Social – LOAS).
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A posição já está tão
aclarada pelo Supremo que a
Corte vem admitindo outras
Reclamações Constitucionais
que vêm sendo decididas em
contrariedade à Reclamação
Constitucional 4.373, revestida de vinculação, por hoje
externar o entendimento hodierno do STF sobre o objeto
da ADI 1232-DF:
É por meio da reclamação, portanto, que o Supremo
Tribunal Federal, no desempenho de sua jurisdição constitucional, reaprecia o conteúdo e
revisa o alcance de suas próprias decisões proferidas em
sede de controle abstrato de
constitucionalidade, na medida em que o processo de reclamação – como ressaltado
pelo eminente Ministro GILMAR
MENDES (Rcl 4.374/PE) – em
nada se distingue nem diverge
ontologicamente de qualquer
jurisdição de perfil constitucional, uma vez que o instrumento
da reclamação visa e objetiva
proteger a integridade da ordem constitucional, de tal modo
que a possível superação, por
esta Suprema Corte, de uma
anterior decisão sua, mesmo
proferida em sede de fiscalização normativa abstrata, resultará legítima em decorrência
do exercício pleno dessa mesma
jurisdição constitucional.
Desse modo, ajuizada a
reclamação, como na espécie,
com base na alegada transgressão à autoridade de julgamento
(Rcl 4.374/PE) que redefiniu o
conteúdo e o alcance de decisão
emanada desta Suprema Corte em processo de fiscalização
normativa abstrata (ADI 1.232/
DF), revela-se plenamente possível, não obstante em caráter
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excepcional, outorgar parametricidade, ainda que em sede
de reclamação, à decisão nela
proferida que se apresenta –
em virtude da especificidade do
contexto que venho de mencionar – impregnada dos mesmos
efeitos que são peculiares ao
julgamento efetuado no âmbito
do controle abstrato de constitucionalidade (RCl 18.636/PB,
Relator Min. CELSO DE MELLO,
julgamento 10/11/2015, DJe229 16/11/2015).

10.9.5 Ações civis públicas e
implicações para a Administração Pública.

Ainda nos autos da referida reclamação constitucional
de nº 4.374 PE, o Supremo
ainda entendeu pela falha legislativa e incongruências criadas pela exclusão da renda do
idoso, e não exclusão da renda
daquele que percebe LOAS de
pessoa com deficiência:

Em todo caso, o legislador deve tratar a matéria de
forma sistemática. Isso significa
dizer que todos os benefícios da
seguridade social (assistenciais
e previdenciários) devem compor um sistema consistente e
coerente. Com isso, podem se
evitar incongruências na concessão de benefícios, cuja consequência mais óbvia é o tratamento anti-isonômico entre
os diversos beneficiários das
políticas governamentais de
assistência social. Apenas para
citar um exemplo, refira-se ao
Estatuto do Idoso, que em seu
art. 34 dispõe que “o benefício
já concedido a qualquer membro da família nos termos do
caput não será computado para
os fins do cálculo da renda fa-

miliar per capita a que se refere a Loas”. Não se vislumbra
qualquer justificativa plausível
para a discriminação dos portadores de deficiência em relação
aos idosos. Imagine-se a situação hipotética de dois casais,
ambos pobres, sendo o primeiro
composto por dois idosos e o
segundo por um portador de deficiência e um idoso. Conforme
a dicção literal do referido art.
34, quanto ao primeiro casal,
ambos os idosos tem direito ao
benefício assistencial de prestação continuada; entretanto, no
segundo caso, o idoso casado
com o deficiente não pode ser
beneficiário do direito, se o seu
parceiro portador de deficiência
já recebe o benefício. Isso claramente revela afalta de coerência
do sistema, tendo em vista que
a própria Constituição elegeu os
portadores de deficiência e os
idosos, em igualdade de condições, como beneficiários desse
direito assistencial. (...) Assim, a
patente falha na técnica legislativa instaurou intensa discussão
em torno da interpretação desse
dispositivo, a qual também será
objeto de julgamento por esta
Corte. A questão reside em saber
se o referido art. 34 comporta
somente interpretação restritiva
– no sentido de que o benefício
de que trata é apenas o benefício assistencial previsto na LOAS
para os idosos – ou se pode se
ele abarca outros casos, como o
benefício assistencial para o deficiente físico e o benefício previdenciário.
Na mesma senda de raciocínio do Supremo, a construção jurisprudencial foi sendo concretizada de forma a
aplicar a analogia, nos casos de
benefícios assistenciais ou previdenciários, no valor de um
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salário-mínimo, percebido por
idoso. Nesse diapasão, a Ação
Civil Pública de nº 000426582.2016.403.610 determinou a
exclusão dos referidos benefícios, por analogia, quando se
objetiva a postulação de benefício assistencial ao idoso
e ao deficiente, nos seguintes
termos:

(...) Neste sentido, em
respeito aos princípios da igualdade e razoabilidade, bem como
para se garantir a mínima condição existencial ao idoso e deficiente desamparado, por aplicação analógica e racional do
parágrafo único do art. 34 da
Lei 10.741/2003, resta evidente
que, para fins de recebimento
de benefício assistencial, o benefício de um salário-mínimo
(previdenciário ou assistencial)
que tenha sido concedido a outro ente familiar idoso ou deficiente não deve ser computado
na renda do grupo familiar. (...)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC para
determinar ao INSS em âmbito
nacional que, na análise do requerimento de benefício assistencial de prestação continuada,
não seja computado na renda
per capta do grupo familiar o
benefício de um salário mínimo
concedido a outro ente familiar
idoso ou deficiente, nos termos
da fundamentação supra, bem
como para que o réu promova
a publicidade ao ora determinado coma fixação de cartazes
e informativo em todas as suas
agências, adotando as medidas
necessárias ao cumprimento de
30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais) por cada situação de descumprimento.
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Os efeitos das demandas
coletivas para a Administração
Pública têm promovido significativa mudança na concessão
de benefícios na vida administrativa, conforme o voto divergente vencedor do Conselheiro
Thiago Luis de O. Albuquerque, no julgamento do recurso
referente ao processo de nº
44233.176001/2017-12, distribuído à 2ª Junta de Recursos,
do Conselho de Recursos do
Seguro Social - CRSS:

Peço datíssima vênia
para discordar do Ilmo. Relator.
Apesar da análise do caso concreto, se os gastos com saúde
comprometiam ou não a renda,
entendo que a miserabilidade é
presumida, nos casos em que
a aferição da renda per capita
é inferior a ¼ de salário-mínimo, conforme entendimento do
STF (Reclamação 4.374) e STJ
(Repetitivo 1.112.557). No caso
dos autos, a renda objetiva era
superior ou igual a ¼ de salário-mínimo na DER (data de
entrada do requerimento). No
entanto, passou a ser objetivamente inferior, em razão da
decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública N° 000426582.2016.403.6105. É que, na esteira do raciocínio do Supremo
Tribunal Federal, por analogia,
a renda percebida por pessoa
com deficiência oriunda de

LOAS deve ser desconsiderada
do cômputo da renda mensal,
em razão da declaração da inconstitucionalidade por omissão
do art. 34, parágrafo único da
Lei 10.741/2003, e em razão
da aplicação por analogia dos
benefícios previdenciários determinada nos autos do Repetitivo 1355052 e PET 7203 do
STJ.
Portanto, tais ações civis
públicas, ao divergirem do entendimento da Administração
Previdenciária, vêm alterando a sistemática de concessão
dos benefícios previdenciários
e assistenciais da Previdência
Social, trazendo como reflexo
impactos financeiros para os
quais não havia provisionamento.

10.10 Os avanços legislativos, a maior abrangência
dos instrumentos clássicos
e os novos instrumentos de
controle judicial. As investidas à limitação da eficácia
e efetividade desses instrumentos.

Nos momentos de crise político-institucional como
o que estamos vivenciando
mais se revela a importância
na confiança, solidez e eficiência das instituições e dos
instrumentos
democráticos,

cujo prestígio depende grandemente da atuação responsável
e eficiente daqueles que integram referidas instituições e
que são legitimados ao manejo
dos respectivos instrumentos
de controle.
Não há dúvida que igual
ou maior responsabilidade é
esperada e exigida da atuação do Poder Judiciário, em
decorrência do próprio princípio do acesso à Justiça, com
a exigência atual de que seja
prestada uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e justa.
A possibilidade do controle judicial remanesce como última
instância, como regra.
É fundamental que, em
matéria de abusos do Poder
Público e de seus agentes, as
postulações
suficientemente
fundamentadas e o conjunto
probatório que reúna indícios
veementes de autoria e de materialidade encontrem maior
ressonância no Poder Judiciário notadamente nos casos de
improbidade
administrativa.
Não se trata de subverter os
princípios e garantias processuais asseguradas aos acusados, mas de compatibilizá-los
criteriosamente às peculiaridades das diferenciadas situações
concretas, a fim de que o controle judicial no terreno movediço das práticas abusivas não
se torne uma batalha de Pirro.

69 V. a respeito, mais amplamente, entre outros, PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Márcio Fernando Elias & FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999; FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa:
comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2000; DALLARI, Adilson Abreu (Coord.) et al. Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Sociedade Brasileira de Direito Público: Malheiros Editores, 2003;
GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do agente público...cit., p. 227 et seq.; SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A improbidade administrativa e a
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=4191.
70 V. a respeito, mais amplamente, OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Responsabilidade fiscal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; CRUZ, Flávio
da. (Coord.). Lei de responsabilidade fiscal comentada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001; PELICIOLI, Angela Cristina. A lei de responsabilidade na
gestão fiscal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 37, n. 146, p. 109-117, abr./jun. 2000; SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A improbidade
administrativa e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos ... cit; SADDY, André. Lei de responsabilidade fiscal e democratização da gestão pública. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 65, mai. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4006>. Acesso em: 06 nov. 2005.
71 PAZZAGLINI FILHO, Marino et al. Improbidade administrativa...cit., p. 30-1.
72 Exemplos extraídos de SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A improbidade administrativa e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos ... cit.
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10.10.1 A Lei de Improbidade Administrativa69 e a Lei
de Responsabilidade Fiscal70:
avanços legislativos
Como avanços legislativos dignos de nota na prevenção e repressão das práticas abusivas estão a Lei de
Improbidade
Administrativa
(Lei nº 8.429/92) e a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000),
merecendo destaque alguns de
seus aspectos.
Não obstante as críticas que são feitas à Lei nº
8.429/92, não podemos deixar
de reconhecer que ela representa uma evolução significativa em relação à legislação
anterior, a Lei nº 3.164/57,
complementada pela Lei nº
3.502/58 (Lei Bilac Pinto),
que, de forma bem restrita, em
consonância com a Constituição de 1967 e EC/ 01/69, dispunham sobre o seqüestro e o
perdimento de bens de servidor público da administração
direta e indireta, nos casos de
enriquecimento ilícito por influência ou abuso de cargo ou
função.
a previsão, pela Constituição de 88, da improbidade
administrativa (art. 37, § 4º),
alargou-se a esfera de proteção do patrimônio público e
da Administração Pública, restando o enriquecimento ilícito
apenas como uma espécie do
gênero improbidade administrativa71.
A lei cuidou, em seus
artigos iniciais, de caracterizar

de forma muito abrangente as
situações de improbidade administrativa por ela abarcadas,
bem como a definição de agente público e a ele equiparados,
referindo-se a três modalidades de atos de improbidade,
sancionados de forma diferenciada: a) atos que importam
em enriquecimento ilícito (art.
9º); b) atos que causam prejuízo ao erário (art. 10); e c)
atos que atentam contra os
princípios da Administração
Pública (art. 11), sendo elogiável a previsão em separado
desta última modalidade.
A violação à moralidade
administrativa, um dos princípios gerais da Administração Pública introduzidos pela
Constituição de 88, tem fundamentado as decisões judiciais
sobre desvio de poder, como se
vê dos seguintes exemplos72:
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 21156-0-SP, julgado
em 19.9.94 e relatado pelo Ministro Milton Pereira, sentenciou que o desvio de poder
pode ser aferido pela ilegalidade explícita (frontal violação
ao texto legal) ou por comportamento censurável do agente, valendo-se da competência
própria para atingir a finalidade alheia àquelaabonada
pelo interesse público em seu
maior grau de compreensão e
amplitude. Pela apreciação da
motivação do ato administrativo, se revelado o mau uso da
competência e da finalidade e
despojada esta do superior interesse público, tem-se o ato

viciado, violando a moralidade administrativa. O ato então
deve ser imediatamente desfeito.
Por sua vez, o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, na apelação cível
145.916 –1/2, da 7ª Câmara, julgou lesiva à moralidade
administrativa a alienação de
lotes de terrenos pertencentes
à Municipalidade, contíguos à
outros de propriedade do Prefeito e, posteriormente, por ele
adquiridos,
evidenciando-se
manifesto interesse particular.
Neste caso, ficou também caracterizado o desvio de poder.
A Lei Complementar
101, de 4 de maio de 2000,
estabelece normas voltadas
para a responsabilidade na
gestão fiscal, traçando as diretrizes norteadoras das finanças
públicas, consoante determinação expressa do artigo 163 da
Carta Maior, aplicáveis à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Referida lei dá suporte
à criação de um sistema de
planejamento, execução orçamentária e disciplina fiscal,
até então inexistente no cenário brasileiro. Tem o objetivo
de controlar o déficit público,
para estabilizar a dívida em nível compatível com o status de
economia emergente73. Seu aspecto inovador reside no fato
de responsabilizar o administrador público pela gestão financeira, criando mecanismos
de acompanhamento sistemático (mensal, trimestral, anual e
plurianual) do desempenho74.

73 PELICIOLI, Angela Cristina. A lei de responsabilidade na gestão fiscal...cit., p. 109.
74 CRUZ, Flávio da. Lei de responsabilidade fiscal comentada... cit.,p. 8.
75 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A improbidade administrativa e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos... cit.
76 O mandado de segurança coletivo presta-se à defesa tanto de direitos individuais como coletivos, assim como o mandado de segurança individual. O termo coletivo diz respeito às regras processuais de legitimidade ativa (Barbosa Moreira, RePro 61/196; Grinover, RePro 57/96; Nery,
RePro 57/150).
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A lei exige transparência da gestão fiscal, através
de todos os meios de divulgação, inclusive os eletrônicos,
e pela participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos
de elaboração e discussão dos
planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos, em
harmonia com o princípio da
publicidade.
Os conselhos de gestão
fiscal, constituídos por representantes de todos os Poderes e esferas de governo, do
Ministério Público e de entidades técnicas representativas
da sociedade acompanharão e
avaliarão, permanentemente, a
política e a gestão fiscal dos
entes discriminados na lei,
com destaque para a harmonização dos entes da Federação.
E o art. 74 dispõe que
as infrações às disposições
dessa lei ficam sujeitas às sanções da Lei 8.429/92, do Código Penal, da Lei 1.079/50, do
Decreto–lei 201/67 e demais
normas pertinentes75.
10.10.2 O mandado de segurança: a ampliação do objeto e da legitimidade ativa.
Os mecanismos que atentam
contra a executoridade imediata da liminar e da ordem
de segurança. O pedido de
suspensão de decisão judicial. Avanços esperados. A
nefasta ultra-atividade da
suspensão de segurança de
liminar.

Como visto, a Constituição de 88 foi pródiga no
reconhecimento de direitos
fundamentais individuais e
coletivos, e coerentemente,
ampliou o espectro do princípio do acesso à Justiça e do
mandado de segurança, com
a eliminação, nas respectivas
disposições constitucionais, do
termo individual, de a modo
a albergarem a tutela também
dos direitos coletivos.
Desse modo, o mandado
de segurança tem o seguinte
perfil constitucional: é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício
e atribuições do Poder Público
(art. 5º, LXIX).
E pode ser impetrado
não apenas individualmente,
mas também por partido político com representação no Congresso Nacional e organização
sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo
menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou
associados (art. 5º, LXX). Nestas hipóteses ele se denomina
mandado de segurança coletivo,
mas tanto quanto o mandado
de segurança impetrado individualmente, se presta à defesa
de direitos individuais e coletivos, indistintamente76.

No mandado de segurança, exemplo clássico de tutela mandamental, a sentença
concessiva da ordem é passível
de ser executada de imediato, provisoriamente, ainda que
submetida ao reexame necessário, salvo nos casos em que
for vedada a concessão da medida liminar (Lei 12.016/09,
art. 14, § 3º).
A finalidade da execução provisória da sentença concessiva é dar cumprimento, de
imediato, à ordem judicial, a
fim de que cesse a ilegalidade
ou abusividade do ato de autoridade impugnado, já suspenso
provisoriamente, ou não, pela
liminar.
Justifica-se tal sistemática recursal por ser o mandado de segurança uma garantia
constitucional célere para assegurar a inviolabilidade dos
direitos (individuais, coletivos
ou difusos) garantidos pela
ordem jurídica ao impetrante
(pessoa física ou jurídica, grupo, categoria ou classe de pessoas, ou a própria coletividade) contra atos praticados por
quem é investido de poder e
que o exerce sem respeito aos
limites impostos por princípios
basilares à administração pública, como o da legalidade e o
da moralidade administrativa.
No caso, o duplo grau
de jurisdição obrigatório não
impede a eficácia, ainda que
provisória, da sentença proferida77. A execução provisória da
sentença se dá sob condição

77 Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes, com a
colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann – 37. Ed., ren, atual e ampl. -São Paulo, Malheiros, 2016, p. 132.
78 Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais... p. 138.
79“A suspensão de segurança não é recurso: posto que indispensável para autorizar a medida excepcional de contracautela, que a suspensão
configura, a plausibilidade das razões da entidade pública – embora, no caso, inequívoca -, não basta para determiná-la, se a execução provisória
não acarreta lesão grave à saúde, à segurança, à ordem e à economia públicas.” in Suspensão de Segurança 1.075-1 (STF), Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 30.07.1996, p. 26.669.
80 Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais... cit., p. 117.
81Liminar em mandado de segurança... cit., p. 199-201.
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resolutiva, condicionada ao não
provimento da apelação, recebida apenas no efeito devolutivo78.
Por outro lado, as revogadas Lei nº 1.533/51 (art.
13, com a redação dada pela
Lei nº 6.014/73) e Lei nº
4.348/64 (art. 4º), e a atual
Lei nº 12.016/09 (art. 15), de
forma mais abrangente, possibilitam a suspensão da eficácia da liminar e da sentença
concessiva da segurança através do pedido de suspensão
de execução de decisão judicial, típico incidente processual
voluntário, não suspensivo do
processo principal.
Não se trata de recur79
so , mas de medida de natureza cautelar, de competência
originária do presidente do
tribunal, visando à suspensão
provisória dos efeitos de decisão judicial, uma vez verificadas as circunstâncias previstas
na legislação respectiva80.
A providência foi originariamente prevista para as
decisões proferidas em mandado de segurança (na revogada
Lei nº 4.348/64, art. 4º), tendo sido disciplinada posteriormente para as decisões na ação
civil pública (Lei nº 7.347/85,
art. 12, § 1º). A partir da Lei
nº 8.437/92 houve ampliação
do seu cabimento a diferentes modalidades de tutelas e
ações em face do Poder Público, e para o deferimento da

suspensão, além dos tradicionais requisitos metajurídicos
(grave lesão à ordem, à saúde,
à segurança e à economia públicas),ditados pela supremacia
do interesse público sobre o
interesse privado, passou-se a
exigir a flagrante ilegitimidade.
Com efeito, dispõe a
Lei nº 8.437/92:Compete ao
presidente do tribunal, ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em
despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações
movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público
ou da pessoa jurídica de direito
público interessada, em caso de
manifesto interesse público ou
de flagrante ilegitimidade, e
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à economia públicas (art. 4º destaque nosso).
O § 1º deste mesmo artigo reporta-se à aplicabilidade
da medida à sentença, sendo
certo que a Lei nº 9.494/97
estendeu a providência também para as decisões em antecipação de tutela.
A expressão flagrante
ilegitimidade foi interpretada
por Cássio Scarpinella Bueno81
como situação antijurídica e
ilegítima, advogando o jurista
a aplicabilidade dessa exigência também para a suspensão
da execução da liminar no
mandado de segurança, numa

interpretação sistemática e de
acordo com a disciplina dada
pela Lei 8.437/92, assim se
manifestando:
... não se poderia pensar
nestes casos a que se refere
o art. 4º da Lei n.º 4.348/64
em mera aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado (ainda que vinculada
a efetivação desta supremacia
no caso concreto à justa e prévia reparação do direito pelo
seu equivalente patrimonial, o
que nos afigura de difícil realização prática), eis que, se
a situação fática apresentada
ao presidente do tribunal da
corte recursal respectiva não
denotar situação antijurídica
e ilegítima, não tem cabida a
suspensão da liminar ou dos
efeitos de sentença proferida
em mandado de segurança.
O incidente de suspensão de liminar ou de sentença,
utilizado pelas pessoas jurídicas de direito público e pelo
Ministério Público, merece
aperfeiçoamento, a fim de que
o deferimento da suspensão
não seja fundada unicamente em critérios metajurídicos,
de avaliação discricionária
pelo Presidente do Tribunal
a quem compete a apreciação
e o julgamento do incidente.
A suspensão da eficácia, com
base em fundamentos metajurídicos, de decisão judicial que
reconhece eventual ilegalidade

82 V. as posições divergentes da doutrina em BAIA, Vitor Antônio Oliveira. Questões polêmicas da suspensão de segurança no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3303, 17 jul. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22183>. Acesso em:
30.jul. 2018.
83 “A vigência temporal da decisão da suspensão de segurança, quando o objeto da liminar deferida é idêntico ao da impetração, deve ser entendida de
acordo com o art. 4º, §9.º, da Lei 8.437/92, o qual dispõe que ‘a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão
de mérito na ação principal’. Nesse sentido, o verbete 626 do Supremo Tribunal Federal:...” (STJ, Rcl 2181/DF, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 20.10.2008, DJ
28.10.2008)
84 V. a respeito, mais amplamente, entre outros, MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade
administrativa e do meio ambiente. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. Ação popular: aspectos polêmicos: lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, danos causados por liminares e outros pontos relevantes. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2004.
85 A ação popular do Direito brasileiro ... cit., p. 2 et seq.
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e abusividade, possibilitando a
subsistência de atos abusivos
do Poder Público, ofensivos à
ordem jurídica.
Importante
precedente no sentido de ponderar os
valores afetados e proceder à
simbiose de critérios metajurídicos e jurídicos na apreciação
de pedido de suspensão de liminar é representado pelo julgamento da Pet. 2604/ PA, em
26/10/2002, que, com muita
propriedade, dá relevância ao
exame do fundamento jurídico
do pedido, na linha preconizada por Cássio Bueno Scarpinella, tendo sido relator o
Min. Marco Aurélio Mello:
DECISÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO
– LIMINAR - USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE – ESTUDOS E SATISFAÇÃO DE VALORES – SUSPENSÃO – LIMINAR
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO – EXCEPCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DA UNIÃO.
(...) A aferição da tese conducente à suspensão quer de liminar, de tutela antecipada ou
de segurança não prescinde do
exame do fundamento jurídico
do pedido. Dissociar a possibilidade de grave lesão à ordem
pública e econômica dos parâmetros fáticos e de direito envolvidos na espécie mostra-se
como verdadeiro contra-senso.
É potencializar a base
da suspensão a ponto de ser
colocado em plano secundário
o arcabouço normativo, o di-

reito por vezes, e diria mesmo,
na maioria dos casos, subordinante , consagrado no ato
processual a que se dirige o
pedido de suspensão.
Não há como concluir
que restou configurada lesão à
ordem, à saúde, à segurança ou
à economia públicas, fazendo-o
à margem do que decidido na
origem, ao largo das balizas do
ato processual implementado à
luz da garantia constitucional
de livre acesso ao Judiciário.
Na prática de todo e
qualquer ato judicante, em relação ao qual é exigida fundamentação, considera-se certo
quadro e a regência que lhe é
própria, sob pena de grassar
o subjetivismo, de predominar não o arcabouço normativo que norteia a atuação, mas
a simples repercussão do que
decidido.
Cumpre registrar, finalmente, mais uma investida à
eficácia da decisão mandamental: éa chamada ultra-atividade da suspensão de segurança,
que enseja grande polêmica,
por ceifar a executoriedade
imediata das liminares desfavoráveis às pessoas jurídicas
de direito público, possibilitando a manutenção da sustação
de sua eficácia até o trânsito em
julgado da decisão definitiva do
mandamus.
Tal previsão foi inserida como § 9º do art. 4º da Lei
8.437/92 pela MP 2.180-35, de
24/08/2001, e tem o seguinte
teor: § 9º A suspensão deferida
pelo Presidente do Tribunal vigo-

rará até o trânsito em julgado da
decisão de mérito na ação principal.
A propósito foi editada a Súmula STF nº 626, de
24/09/2003 (DJ de 9, 10 e
13/10/2003, p. 1), que consolidou o entendimento de que: “A
suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o
trânsito em julgado da decisão
definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a
sua manutenção pelo Supremo
Tribunal Federal, desde que o
objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com
o da impetração”.
A revogada Lei 4.348/64,
em seu art. 4º, §2º estendia ao
mandado de segurança apenas
os efeitos dos §§5º ao 8º da Lei
n° 8.437/92.
A despeito das divergências doutrinárias82, que subsistem mesmo após o advento
da Lei 12.016/09, o Superior
Tribunal de Justiça83 segue a
orientação do Supremo Tribunal
Federal, estampada na referida
Súmula nº 626.
10.10.3 A ação popular: a ampliação do objeto. O perfil repressivo clássico84.

A ação popular é instituída pela Constituição de 1934,
desaparece na Constituição de
1937 e é restabelecida, com objeto cada vez mais amplo, a partir da Constituição de 1946.
Barbosa Moreira85 foi o

86 Celso Antonio Pacheco Fiorillo et al. entendem que qualquer cidadão, qualquer brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil pode promover a ação
popular ambiental. Segundo os autores o conceito de cidadão do § 3º do art. 1º da Lei nº 4.717/65 não foi recepcionado pela Constituição atual: não só o
eleitor quite com a justiça eleitoral, mas todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País devem ser considerados cidadãos para fins de propositura da
ação popular ambiental. A Constituição, ao garantir a todos (o povo) o direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, desejou que brasileiros e estrangeiros residentes no País, eleitores ou não, passíveis de sofrer os danos e lesões ao meio ambiente, tivessem
ao seu alcance instrumentos de tutela jurisdicional como a ação popular (Direito processual ambiental brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 221).
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primeiro a chamar a atenção
para a ação popular como instrumento de defesa dos chamados interesses difusos.
Disciplinada
originalmente pela Lei 4.717/65, tem
atualmente a seguinte caracterização dada pela Constituição de
1988: qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé,
isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência (art. 5º,
LXXIII).
Antes da Constituição de
88 destinava-se à defesa do patrimônio público, considerado
como tal os bens e direitos de
valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (Lei
nº 4.717/65, art. 1º, § 1º). A
Constituição atual ampliou-lhe o
objeto: além do patrimônio público lato sensu abrange o meio
ambiente (natural e artificial em
geral) e a moralidade administrativa.
Com a abrangência dada
pela Constituição de 88, é em
parte semelhante o objeto de tutela da ação popular e da ação civil pública, disciplinada pela Lei
nº 7.347/85, com previsão na
Constituição Federal (art. 129,
III). Ambas destinam-se à proteção de direitos difusos, enquanto a ação civil pública destina-se

também à proteção de direitos
coletivos e individuais homogêneos, desde o advento da Lei nº
8.078/90. A propositura da ação
civil pública é sem prejuízo da
ação popular (Lei nº 7.347/85,
art. 1º).
Legitimado ativo para a
ação popular é o cidadão brasileiro (nato ou naturalizado),
eleitor (CF, art. 5º, LXXIII e Lei nº
4.717/65, art. 1º, § 3º), podendo
ser menor de 18 anos (CF, art.
14, II, “c”). Existe controvérsia
quanto à exigência de ser eleitor
no caso da ação popular ambiental86. É vedada a legitimação ativa às pessoas jurídicas (Súmula
STF 365), incluídas, pois, as associações e partidos políticos.
A ação popular, em seu
formato clássico, comporta pedidos de natureza (des)constitutiva e condenatória (arts. 1º, 2º,
3º, 4º e 11) ou ainda declaratória (1º): anulação ou declaração
de nulidade dos atos lesivos ao
patrimônio público e condenação dos responsáveis e beneficiários ao pagamento de perdas e
danos, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.
10.10.4 A ação civil pública
por improbidade administrativa. A questão da prerrogativa de foro.

A Constituição Federal
acolheu a denominação ação
civil pública para a ação coleti-

va voltada à tutela dos direitos
e interesses difusos e coletivos,
de que é exemplo o patrimônio
público e social, lesado ou ameaçado de lesão, conforme sustentado acima (art. 129, inciso
III).
Se a ação civil pública se
presta à tutela jurisdicional de
qualquer direito e interesse difuso e coletivo, a ação fundada
na Lei nº 8.429/92 é também
ação civil pública e tem a natureza jurídico-constitucional
dessa ação.
Os atos de improbidade
administrativa definidos nessa
lei abrangem os atos que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º), que causam prejuízo ao erário (art. 10) e que
atentam contra os princípios
da Administração Pública (art.
11). Atingem, portanto, bens e
interesses de natureza difusa:
o erário público e à moralidade
administrativa, considerados,
respectivamente, patrimônio
público e social de toda a coletividade.
Assim, a ação de improbidade administrativa constitui
modalidade de ação civil pública,
observando, contudo, regras processuais e procedimentais próprias traçadas pela Lei nº 8.429/92.
Aplicam-se-lhe subsidiariamente
as disposições do denominado sistema integrado da jurisdição coletiva (Lei nº 7.347/85 e Título III da
Lei nº 8.078/90), bem como as do
Código de Processo Civil, no que
couber.

87 O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.
88 Código de processo civil comentado... cit, notas 2 e 4 ao art. 12 da Lei nº 8.429/92, p. 1630-1.
89 89 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional... cit., p. 446 et seq.
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Diversamente do que
ocorre na ação penal pública, a
Lei nº 7.347/85 institui a quebra do monopólio da titularidade da ação civil pública pelo Ministério Público, com o intuito
de ampliar o acesso à justiça. Ela
atribui legitimidade ativa concorrente e disjuntiva aos órgãos
e entidades relacionados no art.
5º da referida lei e no art. 82 da
Lei nº 8.078/90.
Todavia, a Lei nº
8.429/92 (art.17) legitima apenas o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada para a
propositura da ação de improbidade administrativa.
Quanto à posição que
a pessoa jurídica lesada pode
assumir no processo quando a
ação de improbidade é proposta
pelo Ministério Público, aplica-se, como já destacado, a mesma
regra adotada na ação popular: a
pessoa jurídica lesada é citada e,
diferentemente do sistema anterior, em que lhe cumpria suprir
as omissões e falhas da inicial e
apresentar ou indicar os meios
de prova de que disponha, abre-se-lhe a possibilidade de abster-se de contestar o pedido ou de
atuar ao lado do autor, de acordo com o seguinte critério: desde
que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo
representante ou dirigente (§ 3º
do art. 17 da Lei nº 8.429/92
com a redação dada pela Lei nº
9.366/96).
Diversamente do sistema processual geral da Lei nº
7.347/85, que prevê o Fundo Federal dos Direitos Difusos como
destinatário da condenação em
dinheiro a ser paga a título de

responsabilidade por danos materiais e morais causados (art.
13), a Lei nº 8.429/92 prevê que
a sentença que julgar procedente a ação de reparação de dano
ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará
o pagamento ou a reversão dos
bens em favor da pessoa jurídica
prejudicada (art. 18).
Por fim resta mencionar
as alterações do art. 84 do Código de Processo Penal pretendidas pela Lei nº 10.628/02, consideradas inconstitucionais pela
maioria do Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento
da ADI 2797/DF e da ADI 2860/
DF, em 15/09/2005, relator o
Min. Sepúlveda Pertence87.
A alteração legislativa
pretendeu retirar do juízo cível
comum a competência para processar ação civil pública por improbidade administrativa contra
ex-titular de cargo, mandato ou
função pública, reconhecendo-lhe foro especial por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça, Tribunais
Regionais Federais e Tribunal de
Justiça dos Estados.
Como já aduziam Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery88, lei ordinária não
pode atribuir competência notadamente ao Supremo Tribunal
Federal e ao Superior Tribunal
de Justiça e não pode transformar matéria constitucionalmente prevista como civil ou administrativa (CF, art. 15, V c/c art.
37, § 4º) em matéria criminal
para efeito de distribuição de
competência de juízos criminais.
A competência originária do STF

(CF 102 I b e c) e do STJ (CF 105 I
a) para processar criminalmente
determinadas autoridades nada
tem a ver com a competência
originária do juiz cível comum
para processar ação civil pública
por improbidade administrativa
contra as mesmas autoridades.
Com a redação que a L 10628/02
deu ao CPP 84, caso se dê eficácia
a essa norma inconstitucional,
poderá instaurar-se no Brasil a
impunidade por atos de improbidade administrativa. A competência para a ACP por improbidade administrativa é do juiz não
penal.
10.10.5 O mandado de injunção
e os desvios de seus objetivos
constitucionais nos precedentes
jurisprudenciais

O mandado de injunção
será concedido sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidde, à soberania e
à cidadania (art. 5º, LXXI); consiste em instrumento de realização prática do disposto no art.
5º, § 1º da Constituição.
Enseja a impetração do
mandado de injunção qualquer
daqueles direitos, liberdades ou
prerrogativas garantidos constitucionalmente por norma de
eficácia limitada (normas programáticas), cujo exercício encontra-se inviabilizado por falta
de norma regulamentadora (lei
complementar, lei ordinária, decreto, regulamento, etc)89.
O Poder Judiciário estabelece, no caso concreto, como

90 Vide, mais amplamente, a respeito, em RIBEIRO, Lívia Maria de Pádua, PEREIRA, José Roberto e BENEDICTO, Gideon Carvalho de. As Reformas da
Administração Pública Brasileira: Uma Contextualização do seu Cenário, dos Entraves e das Novas Perspectivas. XXXVII Encontro da ANPAD. Anais. Rio
de Janeiro/RJ, 07 a 11/09/2013. Disponível em http://200.144.182.143/escolausp/wp-content/uploads/2015/05/Reformas-administração-pública-ANPAD-2013.pdf. Acesso: 30/07/2018.
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deve ser exercido o direito garantido pela Constituição. A
decisão tem eficácia apenas ao
caso concreto, o que distingue
o mandado de injunção da ação
declaratória de inconstitucionalidade por omissão.
Todavia, nos seus primórdios, até por conta da novidade
do instrumento introduzido no
sistema jurídico-processual, as
decisões não atendiam aos seus
propósitos; serve de exemplo
ilustrativo a decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o mandado de injunção
visa a obter do poder judiciário
a declaração de inconstitucionalidade dessa omissão se estiver
caracterizada a mora regulamentar por parte do Poder, órgão, entidade ou autoridade de
que ela dependa, com a finalidade de que se dê ciência dessa declaração, para que adote as providências necessárias (MI 107, j.
23/11/89, rel. Min. Moreira Alves).
A evolução do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido da utilização adequada do mandado
de injunção felizmente ocorreu,
como se pode depreender dos
julgamentos de processos relativos a greve no serviço público,
onde se constata a orientação
anterior, equivocada, adotada no
julgamento dos MI 20, MI 485 e
MI 585, e a orientação atual, no
julgamento dos MI 670, MI 708 e
MI 712, onde se apontou, como
solução para a omissão legislativa (CF, art. 37, V), a aplicação
da Lei nº 7.783/89 (Lei de gre-

ve, editada com fulcro no art.
9º da CF), com observação dos
parâmetros concernentes ao
exercício do direito de greve pelos servidores públicos por ela
definidos, como se vê da ementa
deste último julgado (MI 712/
PI):
EMENTA:
MANDADO
DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À
NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE
SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL].
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.
7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO
PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA.
PAR METROS CONCERNENTES
AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA
CORTE. CONTINUIDADE DO
SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO
SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBST NCIA
DO MANDADO DE INJUNÇÃO.
PREVALÊNCIA DO INTERESSE
SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO
ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL
DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE
OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60,
§ 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL]. INCUMBE AO PODER
JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR

VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, CONSAGRADO NO
ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Desse modo, propalado
no início da vigência da Constituição como um dos mais alvissareiros instrumentos de garantia da eficácia e efetividade dos
direitos, liberdades e prerrogativas, na ausência da norma
regulamentadora, o mandado
de injunção vem ganhando, aos
poucos, a dimensão e a relevância projetadas.
11. A Reforma do Aparelho do
Estado: o desafio das mudanças estruturais90

Por fim, o Estado-coletividade exige mais racionalidade
e eficiência do Estado-Administração, o que exige uma ampla e
profunda reforma estrutural do
aparelho estatal, desafio já tentado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado trazido à colação ao final de nossas
reflexões.
Apresentado pelo então
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso o Plano
contém a definição de objetivos
e diretrizes para a necessária e
urgente reforma da administração pública brasileira, e mereceu
elogios pela concepção arrojada
e contemporânea do modelo de
gerenciamento da organização
estatal; ao mesmo tempo, despertou dúvidas e perplexidades
acerca das reais possibilidades
de implementação exitosa, com

91 Quanto à reforma do aparelho do Estado, com o objetivo de tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania, depende,
como bem coloca o Plano, da qualificação contínua dos quadros do pessoal, cabendo à própria Administração propiciar os meios. Por outro lado, a mudança
de mentalidade do funcionalismo público é essencial.
A adoção do modelo gerencial proposto para a Administração Pública, embora elogiável, e que funciona na iniciativa privada, preocupa na medida em que,
sem a consciência da cidadania e da responsabilidade de todos pela gestão eficiente dos recursos públicos em prol dos interesses sociais, a flexibilização
e desburocratização dos rígidos procedimentos, necessárias para maior agilização das atividades estatais, pode dar ensejo ao agravamento da complexa
questão dos atos de improbidade administrativa, de difícil combate.
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atingimento das metas propostas,
considerando-se as dificuldades e
desafios a serem enfrentados.
É certo que o Plano pretendeu, como o próprio nome revela,
apenas a reforma do aparelho estatal, baseando-se num perfil de
Estado Democrático e Social de
Direito traçado pela Constituição
de 1988. Do ponto de vista econômico, como se vê dos princípios
que norteiam a ordem econômica
constitucional, não vigora entre
nós, como salientado, a figura do
Estado mínimo, sendo muito desenvolvida a intervenção estatal
através das normas do Direito
Econômico, do Direito do Consumidor, do Direito Ambiental, além
de outros ramos do direito que tutelam interesses sociais de minorias. Mesmo assim, as mudanças
estruturais preconizadas foram
de difícil implementação.
As idéias neoliberalistas
incentivaram e levaram a cabo a
implementação do processo de
privatização.
Muitas das providências
inadiáveis mencionadas foram
implementadas, mas não com
o perfil desejado e destacado
na Apresentação: ajustamento fiscal duradouro, reformas
econômicas orientadas para o
mercado e acompanhadas de
política industrial e tecnológica que garantam concorrência interna e enfrentamento
da competição internacional,
entre outras. A reforma da previdência, embora criticada em
muitos pontos e contestada no
Judiciário, foi feita de modo a
corrigir, tanto quanto possível,
as distorções acumuladas e que
geraram a grave crise no custeio dos benefícios, notadamente dos inativos.

Com as devidas adaptações e com as cautelas necessárias, por se tratar de organização da Administração Pública,
o modelo gerencial proposto se
baseia em princípios e mecanismos que já permitiram a muitas
organizações empresariais do
setor privado da economia alcançar a tão desejada eficiência,
tanto de custos como de resultados.
Quanto à reforma do
aparelho do Estado, com o objetivo de tornar a administração
pública mais eficiente e mais
voltada para a cidadania, depende, como bem coloca o Plano, da qualificação contínua dos
quadros do pessoal, cabendo à
própria Administração propiciar os meios. Por outro lado,
a mudança de mentalidade do
funcionalismo público é essencial.
A adoção do modelo
gerencial proposto para a Administração Pública, embora
elogiável, e que funciona na
iniciativa privada, preocupa na
medida em que, sem a consciência da cidadania e da responsabilidade de todos pela gestão
eficiente dos recursos públicos
em prol dos interesses sociais, a
flexibilização e desburocratização dos rígidos procedimentos,
necessárias para maior agilização das atividades estatais,
pode dar ensejo ao agravamento da complexa questão dos atos
de improbidade administrativa,
de difícil combate.
Ao proceder ao diagnóstico da administração pública
brasileira a fim de avaliar a necessidade e alcance das reformas, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado inclui

81Liminar em mandado de segurança... cit., p. 199-201.
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avaliações em relação ao quadro
de servidores públicos (contingente, qualidade, motivação e
política de recursos humanos) e
em relação à organização e aos
serviços públicos (qualidade e
eficiência das organizações públicas, e modelo de prestação de
serviços públicos).
Continuamos, como na
análise anterior, a concordar
com o diagnóstico e propostas
de reformas apresentadas, vislumbrando, contudo, grande
dificuldade na implementação
das mudanças mais estruturais
e profundas, que dependem de
uma série de fatores e circunstâncias bastante complexas e
conjunturais.
Já antecipamos na análise anterior, algumas considerações a respeito91, e que agora
reafirmamos.
De nada adianta envidar
esforços na necessária mudança
institucional-legal sem que, conjuntamente, sejam providos os
meios para a desafiante mudança cultural, imprescindível para
o êxito do modelo proposto de
administração pública gerencial.
A boa gestão, como bem
sintetiza o Plano, é aquela que
define objetivos com clareza,
recruta os melhores elementos
através de concursos e processo
seletivos públicos, treina permanentemente os funcionários, desenvolve sistemas de motivação
não apenas de caráter material
mas também de caráter psicossocial, dá autonomia aos executores e, afinal, cobra os resultados.
Percebe-se que só se
pode pensar em médio e longo
prazo nas mudanças organizacionais e culturais, e, antes de
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mais nada, é necessário vencer
as resistências às inovações e,
nesse particular, muito contribuirão os incentivos aos servidores que atrelem promoções
na carreira, segundo o critério
de merecimento, e aumento de
remuneração. Os critérios de seleção nos concursos públicos de
acesso aos cargos e funções públicas têm que ser repensados e
adequados ao novo modelo de
administração gerencial.
Lembramos por fim, interessante estudo feito pelo Prof.
Clóvis Bueno de Azevedo, que
mostra as contradições e ambigüidades em torno do tema
“servidores públicos”, e que contribuem para as dificuldades do
êxito das reformas da administração pública.
Outra iniciativa relevante
é motivar a participação pública, mencionada no Plano, sendo
exitosas as experiências pioneiras relativas à gestão democrática e orçamento participativo
introduzidas pelo Estatuto da
Cidade. E não se pode negar
que existindo o controle social,
inclusive mediante atuação do
Ministério Público, os administradores e servidores públicos
se preocuparão muito mais em
observar os princípios de eficiência e moralidade administrativas. O objetivo é conseguir que
todos estejam engajados no ideal de governabilidade em função
do bem comum, do bem estar
social.
Concordamos também
que quanto ao núcleo estratégico do Estado, o melhor é um modelo híbrido de administração
pública (burocrática e gerencial), como propugna o Plano, e
no que toca ao setor das atividades exclusivas e de serviços
competitivos ou não exclusivos,

importa mesmo é a qualidade e
o custo dos serviços prestados
aos cidadãos.
Muitos são, portanto, os
desafios, existindo, contudo,
condições e instrumentos que
poderão ser habilmente manejados, desde que haja, notadamente, vontade política e consciência
de cidadania.
12. Conclusões

1. Não obstante a complexidade dos questionamentos, o que
contribui decisivamente para a
prática de abusos do Poder Público é o fato de que, na maior
parte das vezes, falta aos que
exercem mandatos, cargos e
funções públicas, consciência e
condições de discernirem que,
no desempenho das respectivas competências e atribuições,
devem simplesmente atuar movidos pelo interesse público, fazendo coincidir o interesse público-estatal (interesse secundário),
com o interesse da coletividade
beneficiária (interesse público
primário), também denominado
interesse difuso, sem imiscuir interesses próprios e particulares.
2. Apesar dos avanços, conquistas e aperfeiçoamentos do
próprio papel do Estado, das
instituições e dos instrumentos
de controle, os abusos no exercício do poder estatal pelos seus
agentes continuam a ocorrer e
encontram suas raízes mais profundas nos dilemas da dubiedade Estado-coletividade e Estado-administração
3. A lógica perversa, e que tem
que ser rompida, assenta-se em
aspectos críticos: exercício indevido e abusivo dos poderes
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públicos pelos seus agentes; utilização do aparelho estatal e da
Advocacia Pública para a defesa
dos atos acoimados de abusivos;
óbices e dificuldades processuais, notadamente no campo probatório, acerca da autoria e da
materialidade desses atos; investidas e desfiguração dos instrumentos de controle judicial,
visando atingir sua praticidade
e eficiência.
4. O exercício do poder implica
limites, deveres e responsabilidades vinculados às competências
e atribuições correspondentes.
Por isso mais apropriado é falarmos em poder-dever e em responsabilidade, tripé básico que
deve nortear a atuação de toda
e qualquer autoridade pública,
agentes políticos e públicos. A
mudança de paradigma ocorrerá com a conscientização por todos do exercício responsável do
poder como dever.

5. Falta desafortunadamente a
alguns a devida consciência e
formação para vivenciarem os
fundamentais princípios da supremacia e da indisponibilidade
do interesse público, entendido
este como interesse da coletividade, em relação a qualquer
outro interesse. Falta-lhes consciência e formação ético-política
para desempenharem plena e
adequadamente o munus público no exercício de suas elevadas
e relevantes funções.

6. À medida em que são atribuídos aos agentes políticos e públicos, e não propriamente às
instituições, a maior parte dos
abusos cometidos, exsurge a
relevância da responsabilização
pessoal, com intuito não apenas
repressivo, mas também peda-
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gógico, afora as providências em
relação ao ato acoimado de abusivo.

7. São significativos os avanços
e aperfeiçoamentos no campo
legislativo, de que são exemplos
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), a Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC
nº 101/2000), entre outras; no
campo do controle judicial da
discricionariedade, em especial
diante da crescente utilização
dos conceitos jurídicos indeterminados, desde o próprio texto
constitucional ao delinear o perfil do Estado Democrático de Direito vigente entre nós; no campo dos instrumentos de controle
judicial, de que é exemplo a ação
civil pública por improbidade
administrativa, afora a ampliação do alcance dos clássicos instrumentos, como o mandado de
segurança e a ação popular.

8. Assistimos, todavia, às idas e
vindas da legislação e dos instrumentos de controle judicial
dos abusos do Poder Público e
de seus agentes, e os desmandos
e a impunidade não cessam de
ocorrer e de serem divulgados,
atingindo o prestígio das instituições, tendência que deve ser
revertida.

9. O exercício da discricionariedade e a interpretação de conceitos jurídicos indeterminados,
ao propiciarem uma margem
de liberdade de atuação dos
exercentes dos poderes públicos, ampliam a possibilidade da
prática de abusos. A tendência
da doutrina alemã é no sentido
de admitir a possibilidade de
controle judicial na aplicação
de conceitos jurídicos indeterminados (conceitos de existên-

cia e de valor), entendendo que
no processo de concretização
desses, diferentemente da discricionariedade, não pode haver
mais que uma solução adequada, não há meio-termo (existe
ou não existe utilidade pública;
dá-se ou não uma perturbação
à ordem pública; o preço é ou
não justo). A tendência da jurisprudência brasileira ainda é no
sentido da vedação do controle
judicial desses conceitos.

10. A ordem jurídica, em si mesma, é o bem maior a ser preservado num Estado Democrático
de Direito, como o Estado Brasileiro e, inquestionavelmente,
um bem de interesse da coletividade em geral (bem difuso) a
ser preservado em sua integridade, sem violações. Todavia, a
complexidade e as perplexidades da convivência, entre nós,
do controle concentrado e do
controle difuso de constitucionalidade ficam evidenciadas na
medida em que são albergados
pela ordem constitucional princípios e valores conflitantes, gerando problemas em torno da
justiça da lei/decisão judicial, e
não de sua constitucionalidade/
legalidade. Servem de exemplo
as contrastantes decisões nos
controles concentrado e difuso
de constitucionalidade da Lei nº
8.742/93, que regulamentou o
benefício assistencial de um salário mínimo para o deficiente e
o idoso (CF, art. 203, V).

11. O aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito
brasileiro, de suas instituições
e dos instrumentos de controle
judicial se manifesta através do
prestígio crescente dos relevantes princípios da participação
pública, com suas várias mani132

festações e desdobramentos;
da proporcionalidade, como
princípio da proibição do excesso, também desdobrado em
importantes subprincípios; e a
ampliação dos princípios gerais
da Administração Pública, entre
os quais, o da moralidade administrativa e da eficiência. Todos
estes princípios concorrem e
convergem para a maior efetividade na prevenção e repressão
das práticas de abuso do Poder
Público.

12. Dentre as instituições democráticas destaca-se o Ministério
Público, que ganhou novo perfil
ao ser inserido entre as funções
essenciais à Justiça, sem integrar
qualquer dos Poderes Públicos.
É definido pela própria Constituição como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput).

13. A relevância e amplitude
dessas elevadas funções, discriminadas nos incisos I a IX do
art. 129 da Constituição, justifica a concessão aos membros do
Ministério Público de garantias
equivalentes à dos magistrados
e, por outro lado, implica dupla
responsabilidade: tanto a coletividade beneficiária quanto os
que são alcançados pela atuação
investigatória e fiscalizadora,
depositam sua confiança na instituição e na atuação responsável dos seus integrantes.
14. Por conta da dubiedade do
Estado-coletividade e Estado-administração, temos a dubiedade contraproducente da Advocacia Pública em sua atuação
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nas funções de consultoria e
assessoramento, bem como de
defesa em juízo do ente público
e dos atos praticados por seus
agentes. No exercício dessas
funções, ela procede quase que
invariavelmente à defesa dos
interesses secundários do Estado-administração, que, por sua
vez, não se identificam com os
interesses da coletividade (interesses públicos primários ou interesses difusos).
15. Em razão da descoincidência
e dos nítidos contrastes entre
ambos os interesses, e pelo fato
da Advocacia Pública, no exercício das suas funções, atuar quase que invariavelmente na defesa dos interesses secundários da
Administração, é de grande valia
a atuação subsidiária e supletiva do Ministério Público. Neste
contexto revela-se de grande
efetividade a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público quando lesado ou
ameaçado de lesão, situação que
configura o interesse público
primário a justificar a intervenção ministerial.
16. Outro dado preocupante, de fácil constatação, é a omissão generalizada da Advocacia Pública na promoção da ação regressiva em face
dos agentes públicos que agiram
com dolo ou culpa (art. 37, § 6º, in
fine, da Constituição Federal). Tal
omissão, lesiva ao patrimônio público, impede, ademais, o efeito pedagógico que decorre da responsabilidade pessoal do agente instado
a ressarcir os cofres públicos.
17. Pela sistemática da Lei da
Ação Popular, que passou a ser
adotada pela Lei de Improbidade Administrativa, a pessoa jurídica de direito público ou de di-

reito privado, cujo ato seja objeto
de impugnação, poderá abster-se
de contestar o pedido, ou poderá
atuar ao lado do autor, desde que
isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.
18. Um avanço aguardado é, certamente, a presença crescente
dos entes públicos, em cuja estrutura encontram-se os órgãos
de controle e fiscalização, na
composição do pólo ativo das
ações judiciais mencionadas. Na
realidade atual, na quase totalidade dos casos, a pessoa jurídica
de direito público figura no pólo
passivo juntamente com outros
potenciais legitimados passivos.

19. Nos momentos de crise político-institucional como o que
estamos vivenciando mais se
revela a importância na confiança, solidez e eficiência das
instituições e dos instrumentos
democráticos, cujo prestígio depende grandemente da atuação
responsável e eficiente daqueles
que integram referidas instituições e que são legitimados ao
manejo dos respectivos instrumentos de controle.

20. Não há dúvida que igual ou
maior responsabilidade é esperada e exigida da atuação do Poder Judiciário, em decorrência
do próprio príncípio do acesso
à Justiça, com a exigência atual
de que seja prestada uma tutela
jurisdicional adequada, efetiva e
justa. A possibilidade do controle judicial remanesce como última instância, como regra.
21. É fundamental que, em matéria de abusos do Poder Público
e de seus agentes, as postulações
suficientemente fundamenta133

das e o conjunto probatório que
reúna indícios veementes de
autoria e de materialidade encontrem maior ressonância no
Poder Judiciário notadamente
nos casos de improbidade administrativa. Não se trata de subverter os princípios e garantias
processuais asseguradas aos
acusados, mas de compatibilizá-los criteriosamente às peculiaridades das diferenciadas situações concretas, a fim de que o
controle judicial no terreno movediço das práticas abusivas não
se torne uma batalha de Pirro.

22. O incidente de suspensão de
liminar ou de sentença, utilizado
pelas pessoas jurídicas de direito público e pelo Ministério Público, merece aperfeiçoamento,
a fim de que o deferimento da
suspensão não seja fundada unicamente em critérios metajurídicos, de avaliação discricionária pelo Presidente do Tribunal
a quem compete a apreciação e o
julgamento do incidente. A suspensão da eficácia, com base em
fundamentos metajurídicos, de
decisão judicial que reconhece
eventual ilegalidade e abusividade, possibilita a subsistência
de atos abusivos do Poder Público, ofensivos à ordem jurídica.
23. O Estado-coletividade exige
mais racionalidade e eficiência do Estado-Administração, o
que exige uma ampla e profunda reforma estrutural do aparelho estatal, desafio já tentado
pelo Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado.O Plano
contém a definição de objetivos
e diretrizes para a necessária e
urgente reforma da administração pública brasileira, e merece
elogios pela concepção arrojada
e contemporânea do modelo de
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gerenciamento da organização
estatal, muito embora não tenha
logrado implementação exitosa,
com atingimento das metas propostas, considerando-se as dificuldades e desafios enfrentados.
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Introduction
Brazil is host to the world’s sixth
largest pharmaceutical (pharma)
market and is an important
strategic location for globallyoriented healthcare and life
science companies. Top pharma
companies in Brazil include Sanofi,
Novartis, Roche, GSK, Johnson
& Johnson, Pfizer, Bayer, MSD,
Abbott, AstraZeneca and Merck.
Other health industry key players
such as 3M, GE Healthcare and
Novo Nordisk also operate in Brazil
and there has been considerable
equity interest foreign capital
investment in Brazilian hospitals
and clinics.1 Brand-name, generic
and biosimilar drugs are integrally

par t of Brazil´s healt hcare
expenditure, now at 13% of its
GDP, 2 and the pharmaceuticals
market alone is expected to reach
nearly USD 60 billion in 2020.3

Expressive U.S. Foreign Corrupt
Prac t ices Ac t (FCPA) ant icorruption enforcement4 took
place in 2017 across a broad
r a nge of indu s t r ies . Mos t
noticeably concerning Brazil, the
U.S. Department of Justice (DOJ)
assessed USD 422 million in
criminal penalties on Singaporebased Keppel Offshore & Marine
Ltd. and its U.S. subsidiary Keppel
Offshore & Marine USA Inc. for
paying bribes to Petrobras officials
and members of the then-governing

Partido dos Trabalhadores (PT)
political party, yet another major
case falling under the rubric of
Operation Car Wash, the biggest
corruption scandal in Brazilian
history.5

L e s s pr om i nen t l y bu t no
less significantly, 2017 FCPA
enforcement also involved Brazil’s
healthcare arena, with regard to
the foreign sales practices of U.S.
publicly-traded medical device
manufacturers Zimmer Biomet
Holdings, Inc. and Orthofix
International N.V.6 Later in the
year, following their resolution,
the DOJ announced a call for a
concerted heightened scrutiny
of healthcare company foreign

1. Law 13.097/2015, which entered into effect on January 20, 2015, amending Law 8.080/1990 (regulating the health sector in Brazil), expressly
allows for the direct or indirect participation of foreign capital and companies in the sector, including by way of acquisition control and relative to the
“installation, operation or exploration” of general and specialized hospitals and clinics. For example of how this opportunity has been seized upon see
Sander Steverink, The Brazilian Health Sector and Foreign Investments, LinkedIn, (Jan. 20, 2017), https://www.linkedin.com/pulse/brazilian-healthsector-foreign-investments-sander-steverink.
2. Brazil — A Must Win, Healthcare & Life Sciences Review, PharmaBoardroom (Mar. 2018), https://pharmaboardroom.com/country_reports/brazilpharma-report-2018/.

3. Ravikiran, The Strong Growth of Pharma Markets in China, India, and Brazil, MarketResearch.com (Market Research Blog) (Sept. 5, 2017), https://
blog.marketresearch.com/the-strong-growth-of-pharma-markets-in-china-india-and-brazil.

4. For concise overview on the FCPA, which criminalizes government bribery and is criminally and civilly enforceable on company entities and
individuals, see U.S. Dep’t of Justice, Foreign Corrupt Practices Act — An Overview, https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practicesact, and U.S. Securities and Exchange Comm’n (SEC), Foreign Corrupt Practices Act, https://www.sec.gov/spotlight/foreign-corrupt-practices-act.shtml.

5. United States of America v. Keppel Offshore & Marine Ltd., Deferred Prosecution Agreement, No. 17-CR-697 KAM (E.D.N.Y. Dec. 22, 2017), available at
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1021786/download; see Press Release, U.S. Dep’t of Justice, Keppel Offshore & Marine Ltd. and U.S. Based
Subsidiary Agree to Pay $422 Million in Global Penalties to Resolve Foreign Bribery Case (Dec. 22, 2017), available at https://www.justice.gov/opa/pr/
keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties.

6. This short article provides summary detail on their Brazil-related aspects and the resulting FCPA-charge DOJ and SEC investigation and settlement
resolution.
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practices, portending continued
effective FCPA enforcement action
in this area in Brazil as the wave
for changing company behavior
through legal compliance gains
momentum and traction.
Zimmer Biomet Holdings, Inc.

As factually summarized in the
relevant case documents,7 Biomet,
Inc. (Biomet) was a U.S. publiclytraded 8 or thopedic medical
device manufacturer and seller
incorporated in Indiana with
its principal place of business in
Warsaw, Indiana, U.S.A. In June
2015, Biomet’s parent company
LVB Acquisition, Inc. (LVB) was
acquired by Zimmer Holdings,
Inc., a publicly-traded9 designer,
developer, manufacturer and
seller of reconstructive orthopedic
implants, also incorporated in
Indiana and with its principal
place of business in Warsaw,
Indiana. As a result of the merger,
Zimmer Holdings, Inc. changed its
name to Zimmer Biomet Holdings,
Inc. and LVB and Biomet became
its wholly-owned subsidiaries.

of the anti-bribery and books and
records provisions of the FCPA.
On that same date, acknowledging
the filing of the Information
and accepting responsibility
for the misconduct it alleged,
Biomet entered into a Deferred
Prosecution Agreement (DPA).10
Taking into consideration that
Biomet had investigated and
voluntarily disclosed its own
misconduct, was fully cooperative
w it h t he DOJ invest igat ion
a nd t he cont empor a ne ou s
SEC investigation,11 undertook
to implement an enhanced
compliance program and other
remedial measures (including the
hiring of an independent monitor
for eighteen months to assure
DPA compliance)12 and agreed to
continue to cooperate with the
DOJ, SEC and possible foreign
authorities in any investigation
regarding its conduct, it was
agreed that Biomet would pay the
On March 26, 2012, the DOJ monetary penalty of USD 17.28
Criminal Division Fraud Section
million, a 20% reduction off the
filed an Information (criminal
low-end of the U.S. Sentencing
complaint) with the U.S. District
Guidelines fine range,13 to settle
Court of the District of Columbia
the criminal charges.14
against Biomet alleging violation
Biomet sold its products into
Bra zil t hroug h it s whollyow ne d s ub s id i a r y B iome t
I nt er n at ion a l C or p or at ion
(Biomet Internat ional) and
also into Argentina, China and
elsewhere through other whollyowned subsidiaries. Biomet’s
medical devices were sold in
Brazil through distributors. From
2000 to 2008, Biomet, Biomet
International and their related
subsidiaries and employees paid
approximately USD 1.1 million
in cash incentives to doctors
under the employ of Brazil’s
public Unified Health System
(SUS) to facilitate the sale of
Biomet products in Brazil’s
public hospitals. Through a
Brazilian distributor, SUS doctors
were bribed with payment of
“commissions” or “scientific
incentives” 10%-20% above the
medical device purchase price.

7. United States of America v. Zimmer Biomet Holdings, Inc., Deferred Prosecution Agreement, No. 12-CR-00080 RBW (D.D.C. Jan. 13, 2017), available
at https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/file/925831/download; In the Matter of Biomet, Inc., Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings
Pursuant to Section 21C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings and Imposing a Cease-and-Desist Order, Securities Exchange Act of 1934
Rel. No. 79780, Accounting and Auditing Enforcement Rel. No. 3843, Administrative Proceeding File No. 3-17771 (D.D.C. Jan. 12, 2017), available at https://
www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79780.pdf.
8.
9.

Its Common Stock was registered with the SEC and publicly traded on the NASDAQ stock market.

Its Common Stock was registered with the SEC and publicly traded on the New York Stock Exchange (NYSE).

10. For background on the use of DPAs by the U.S. federal government to resolve corporate investigations in lieu of civil or administrative settlement
or criminal trial see U.S. Gov’t. Accountability Office, GAO-09-636T, Corporate Crime: Preliminary Observations on DOJ’s Use and Oversight of Deferred
Prosecution and Non-Prosecution Agreements (Jun. 25, 2009), http://www.gao.gov/assets/130/122853.pdf.
11.

The SEC filed its complaint with the District Court of the District of Columbia on the same date.

12. For insight on the use of monitors in DPAs see Memorandum from Gary Grindler, Acting Deputy Att’y Gen., to Heads of Dep’t Components and U.S.
Attorneys, on Additional Guidance on the Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements and Non-Prosecution Agreements with Corporations (May
25, 2010), http://www.justice.gov/dag/dag-memo-guidance-monitors.pdf.

13. For backdrop on the DOJ’s enforcement policy as now implemented see United States Attorney’s Manual (USAM) Insert § 9-47.120, https://www.
justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download.

14. In the related SEC action, under its Consent Agreement with the SEC Biomet consented to entry of a court order requiring a disgorgement
payment of USD 4,432,998.00 and payment of USD 1,142,733.00 in prejudgment interest and similar to the DPA agreed to enhance compliance program
implementation and independent monitor hire.
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(2017 DPA) ack nowledg ing
the filing of the Superseding
Information that charged it with
violating the internal controls
provisions of the FCPA and
accepting responsibility for the
alleged conduct.16 Taking the
mitigating factors of cooperation
and voluntary remedial measures
into account, it was agreed that
a criminal monetary penalty of
approximately USD 17.46 million
On January 12, 2017, the DOJ filed would be paid. Fur ther, an
a Superseding Information against independent compliance monitor
Zimmer Biomet.15 The DOJ alleged would be hired to report to the DOJ
that within the years 2009 to on the company’s anti-corruption
2013 Biomet executives, ignoring compliance for three years.
internal audit recommendation
and a company-wide requirement Also on January 12, 2017, the SEC
to the contrary, had continued to initiated a related administrative
use a certain Brazilian distributor proceeding for Zimmer Biomet to
that had paid bribes to SUS doctors cease and desist FCPA violation,
to sell its products, which use was factually adding to what it mirrored
disguised via the marketing of its of the 2017 DPA that Biomet had
products by one of the distributor’s recorded the business transactions
affiliated companies. Moreover, of it s prohibited Brazilian
due to supposed improper distributor as being transactions
recordkeeping, Biomet couldn’t with its authorized distributor.
determine whether the bribe Zimmer Biomet was ordered to pay
payment was ongoing. Biomet a total of close to USD 13.03 million
earned close to USD 3.2 million (USD 5,820,100.00 disgorgement
in profits from its sales in Brazil plus USD 702,705.00 prejudgment
between 2009 and 2013 due to interest and USD 6.5 million in
civil penalty). As in the DOJ’s 2017
said continued distributor use.
DPA, the SEC’s administrative
On that same date, Zimmer Biomet proceeding called for independent
entered into a three-year term compliance monitor hire for a term
Deferred Prosecution Agreement of three years.
In October 2013, however, Biomet
discovered ongoing (and further
pre-DPA) misconduct regarding its
Brazil and Mexico operations and
following internal investigation
disclosed its findings to the
internal compliance monitor, the
DOJ and SEC. Resultantly, the term
of the independent compliance
monitor appointment and the
DPA’s end date were extended.

15.

Orthofix International N.V.
As factually summarized in
the relevant case documents,17
Or t hof i x Internat ional N.V.
(Orthofix) is a U.S. publiclytraded18 limited liability global
medical dev ice company
incorporated in Curaçao19 with its
headquarters in Lewisville, Texas,
U.S.A. Its product line consists
of surgical and non-surgical
medical equipment including
for the Spine, Orthopedics and
Sports Medicine market sectors.
It directly distributes in the
U.S., the United Kingdom, Italy,
Germany, Switzerland, Austria,
France, Belgium, Puerto Rico
and Brazil, where Orthofix do
Brasil Ltda. (Orthofix Brazil),
its São Paulo-incorporated and
headquartered wholly-owned
Brazilian subsidiary, markets
and sells its products to public
and private hospitals, healthcare
providers and patients.20
On January 18, 2017, the SEC
initiated an administrative
proceeding for Orthofix to cease
and desist violation of the FCPA
books and records and internal
controls provisions. The order
instituting the cease and desist
proceedings alleged that from
2011 to 2013 Orthofix Brazil
accounted for approximately

As a result of the 2015 merger, Zimmer Biomet assumed Biomet’s obligations under the DPA.

16. It admitted it was aware of the corruption relating to its distributor and knowingly and willfully failed to implement adequate internal accounting
control.
17. In the Matter of Orthofix International N.V., Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings Pursuant to Section 21 C of the Securities Exchange Act of
1934, Making Findings, and Imposing a Cease & Desist Order, Securities Exchange Act Rel. No. 79828, Accounting and Auditing Enforcement Rel. No. 3851,
Admin. Proc. File No. 3-17800 (Jan. 18, 2017), available at https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79828.pdf.
18.
19.

Its Common Stock is registered with the SEC and publicly traded on the NASDAQ stock market.

Curaçao is a former Lesser Antilles (Netherlands) island and now autonomous country.

20. It maintains a leased management, distribution and administrative facility there. See Orthofix International N.V., 2017 Annual Report (Feb. 26,
2018), available at http://ir.orthofix.com/static-files/58b98dc6-52e6-4632-9601-a27303deb3c0.
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F u r t her, c om mer c i a l
representative-related companies
would falsely invoice for services
that were never rendered. These
“ad m i n i s t r at ive ex pen ses”
(approved by Orthofix Brazil’s
former general manager and
instructed to be paid by its former
finance director) would also be
used to fund doctor payment.
The doctor bank account direct
deposit or in-person payment
To quot e f r om t he Or der, percent ages, tot al amount s
“Orthofix provided budgets, and instructions were openly
financial targets, and guidance discussed by Orthofix Brazil
to Orthofix Brazil and approved employees and the commercial
certain actions and expenditures. representatives.
Orthofix also received regular
updates from Orthofix Brazil The Order also alleged that Orthofix
on many details regarding sales Brazil would provide discounts
opportunities, numbers, and of up to 70% to four third-party
business developments. Orthofix distributors who then used part
set internal sales targets and of this discount to pay certain
management imposed pressure SUS doctors for use of Orthofix
on subsidiaries to meet those products (these discounts amounts
were openly discussed with
targets.”
certain Orthofix Brazil employees).
Under such pressure, Orthofix Similar to the scheme involving
Brazil implemented an improper commercial representatives,
payment scheme whereby it Orthofix Brazil made “consulting
would pay a commission of for sales” payments on false
approximately 33-43% of the invoices, which were inaccurately
hospital-billed sales price to described in the company’s books
the commercial representative and records as being legitimate
responsible for the sale. The business expenses.
commercial representative would
in turn pay the doctors involved Despite the red flag of prior DOJ
typically 20-25% of the sales price. and SEC enforcement action
5-7% of Orthofix’s consolidated
net sales. Twelve point five
percent of Orthofix Brazil sales
were to public-sector customers
such as SUS hospitals and its
doctors. Third-party commercial
representatives made two-thirds
of Orthofix Brazil’s direct sales
and sixteen outside distributors
were responsible for Orthofix
Brazil’s indirect sales.21

21.

against it, 22 Orthofix failed to
devise and maintain an adequate
system of internal accounting
controls in Brazil until after
discovery of the misconduct
in late 2013. Acknowledging,
however, t hat Or t hof ix had
disclosed the Brazil allegations
to the DOJ and the SEC as part
of its self-reporting obligation
relative to the Mexico misconduct
settlement and that the remedial
measures since taken by Orthofix
and Orthofix Brazil have been
considerable, such as customer
representative and distributor
termination, the development
and implement ation of new
global accounting policies and
internal and external (vendor)
audit, expansion of Orthofix’s
compliance department and
revision of employee compliance
training, pursuant to the cease
and desist order it was agreed
that Orthofix would pay a civil
money payment to the SEC of
USD 2.928 million plus USD 2.928
million in disgorgement and
USD 263,375.00 in prejudgment
interest , as well as ret ain
an independent compliance
consultant for one year to test
and rev iew it s compliance
program. 23 The DOJ did not
pursue the matter further.

Orthofix Brazil sold its products to the distributors who in turn resold the products.

22. In 2012, Orthofix entered into a DPA it which it admitted, accepted and acknowledged responsibility for USD 317,000.00 in “training and promotional
expense”-related improper payment to Mexican government employees by its Mexican subsidiary, Promeca S.A. de C.V., and paid a USD 2.22 million
criminal fine; under its civil injunction action settlement with the SEC Orthofix paid approximately USD 5.2 million in disgorgement and prejudgment
interest. See United States of America v. Orthofix International N.V., Deferred Prosecution Agreement, No. 12-CR-00150 (E.D. Tex. July. 10, 2012), available
at https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/08/15/2012-07-10-orthofix-dpa.pdf. Additionally, Orthofix was ordered
undertake certain FCPA compliance program remedial measures, including two-year self reporting to the SEC. See Securities and Exchange Commission
v. Orthofix International N.V., Consent of Defendant Orthofix International N.V., No. 12-CV-419 (E.D. Tex. Apr. 9, 2012), available at https://www.sec.gov/
Archives/edgar/data/884624/000110465912048124/a12-16105_1ex99d1.htm.

23. Further, Orthofix agreed to pay USD 8.25 million and four Orthofix executives (a former accounting executive, its former corporate CFO and two former
sales executives) also agreed to pay penalty under SEC orders to resolve accounting violations (as alleged by the SEC, Orthofix improperly recognized
revenue on certain distributor and customer transactions for 2011 through the beginning of 2013). See In the Matter of Orthofix International N.V., Order
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Heightened FCPA Healthcare have revealed that healthcare
Fraud Scrutiny
companies operating overseas
frequently interact with stateIn her keynote address at the employed doctors and foreign public
American Conference Institute’s officials who work for government8th Global Forum on Ant i- owned hospitals and medical
Corruption in High Risk Markets institutions. In addition, publicly
on July 25, 2017, Sandra Moser, funded and administered foreign
Acting Chief of the Fraud Section health care programs are invariably
of the DOJ, made the observation24 run by government officials, which
that:
means that, to do business in these
countries, a company must deal
We stand at a critical juncture in
with government officials. As a
the fight against transnational
result, we have seen a number of
corruption. And the importance of
significant FCPA cases involving the
this fight cannot be overstated. The
i m p a c t o f c o r r u p t i o n payment of bribes and kickbacks
by healthcare companies to foreign
is unambiguous.
officials to obtain a wide variety of
improper business advantages.
[…]
Here at home, foreign corruption
puts American companies that
are playing by the rules at a
competitive disadvantage, resulting
in significant and tangible harm
to business, employees and
shareholders.
[…]
On the international side, in recent
years healthcare companies
have come before the Fraud
Sect ion in connect ion with
FCPA violations. Investigations

both domestic and abroad. This
increased coordinat ion will
ensure that companies, their
executives, employees, and agents
are held to account for the payment
of bribes and kickbacks to foreign
and domestic officials and actors
regardless of the market. The
reality is that the Fraud Section
stands uniquely positioned to
investigate and prosecute cases
involving both domestic bribery and
kickback schemes and FCPA antibribery violations in the healthcare
industry and beyond.25

The ongoing “Prosthetic Mafia”
healthcare scam context to the
Zimmer Biomet and Orthofix
enforcement actions highlights
Stating that “we are taking t hat such global watchdog
additional steps to enhance investigation and prosecution
our enforcement of the FCPA doubled efforts is undoubtedly
against both corporate and warranted, and should prove to
individual actors, and to promote be effective, in Brazil.
transparency in doing so,” she
announced that Corporate Fraud Prosthetics Mafia Healthcare
Strike Force of the Health Care Scam Example
Fraud Unit of the DOJ would begin
to work “hand in hand” with FCPA The Prosthetics Mafia healthcare
scam first came to primetime
prosecutors:
public light on January 4, 2015 with
Together they will investigate the Brazilian Sunday-evening 60
and prosecute matters relating Minutes-style television news
to health care bribery schemes, program Fantástico story “A

Instituting Cease-and-Desist Proceedings Pursuant to Section 21 C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing a Cease-and-Desist
Order, Securities Exchange Act of 1933 Rel. No. 79815, Securities Exchange Act of 1994 Rel. No. 79815, Accounting and Auditing Enforcement Rel. No. 3845,
Admin. Proc. File No. 3-17791 (Jan. 18, 2017), available at https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10281.pdf; In the Matter of Jeffrey Hammel,
CPA, Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings Pursuant to Section 21 C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing a Ceaseand-Desist Order, Securities Exchange Act of 1933 Rel. No. 10282, Securities Exchange Act of 1934 Rel. No. 79817, Accounting and Auditing Enforcement Rel.
No. 3846, Admin. Proc. File No. 3-17792 (Jan. 18, 2017), available at https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10282.pdf; In the Matter of Brian
McCollum, Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings Pursuant to Section 21 C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing
Cease-and-Desist Orders, Securities Exchange Act of 1934 Rel. No. 79819, Accounting and Auditing Enforcement Rel. No. 3847, Admin. Proc. File No. 3-17793
(Jan. 18, 2017), https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79819.pdf; In the Matter of Kenneth Mack and Bryan McMillan, Order Instituting Ceaseand-Desist Proceedings Pursuant to Section 21 C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing Cease-and-Desist Orders, Securities
Exchange Act of 1934 Rel. No. 79820, Accounting and Auditing Enforcement Rel. No. 3848, Admin. Proc. File No. 3-17794 (Jan. 18, 2017), available at https://
www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79820.pdf.
24. Sandra Moser, speech (Keynote Address, 8th Global Forum on Anti-Corruption Compliance in High Risk Markets, Jul. 25, 2017), American Conference
Institute (ACI), available at https://pt.scribd.com/document/355621572/Sandra-Moser-Remarks.

25.

Id.
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Office “Operation Mr. Hyde”
Prosthetics Mafia investigation.28
According to the complaint,
doctors involved in the scheme29
directed patients via fraudulent
me d ic a l de c l a r a t ion s a nd
falsified documents principally
to Home Hospital Ortopédico e
Medicina Especializada in Asa
Sul, Brasília, for unnecessary
surgery involving the insertion
of pr os t he t ic s a nd s t ent s
supplied by a T M Medic a l
hospit a l produc t s supplier
representative, which material
On September 20, 2016, the was either non-conforming with
Criminal Justice Defense of what was stated in the insurance
Health Services Users (PRÓ- claims30 or out of date for use. 31
V IDA) a nd Hea lt h Defen se
( PROSUS ) d iv ision s of t he On November 28, December 13 and
Federal Public Prosecutor’s December 14, 2016 respectively,
Office filed the first complaint to the private group health insurer
the Federal District Civil Police association ABRAMGE (Brazilian
and Federal Public Prosecutor’s Association of Group Medicine)

Prosthetics Mafia Puts Lives at
Risk with Unnecessary Surgery.”26
The undercover investigative
reporting in the States of Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul and Santa
Catarina revealed, among other
things, orthopedic and implant
device distributors offering
cash commission for product
prescription and fraud related
to s ystemat ic unnecessar y
replacement surger y in
hospitals.27

26.

filed three U.S. civil fraud and
conspiracy lawsuits against five
U.S. medical group defendants,
one of which was Zimmer
Biomet.32 ABRAMGE alleged that
fraudulent improper payments
or kickbacks were paid to SUS
doctors for unnecessary purchase
of their devices, that unnecessary
medical procedures (justified
on the basis of falsified medical
reports and sometimes using
expired or damaged devices) were
conducted and that via this fraud
on the Brazilian medical device
market insurers were resultantly
overbilled for the products and
procedures. According to the
complaints, this is standard
operating procedure for medical
device companies selling products
in Brazil.
On May 15, 2017, as a result of
“Operation Exposed Invoice”

Investigative journalism in Brazil, however political and ideological the media tends to be, does play a very useful muckraking role.

27. According to the report, the prosthetics market turnover is BRL 12 billion annually and, as stated by one witness interviewed, the orthopedics,
neurology and cardiology areas to it are the most lucrative targets for bribery and fraud. To watch the actual broadcast in its entirety see Fantástico,
TV Globo, Máfia das Próteses Coloca Vidas em Risco com Cirurgias Desnecessárias [A Prosthetics Mafia Puts Lives at Risk with Unnecessary Surgery] (Jan. 4,
2018), http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/mafia-das-proteses-coloca-vidas-em-risco-com-cirurgias-desnecessarias.html, which contains
a video of the transmission as well as its partial transcript.

28. Complaint, Federal Public Prosecutor´s Office Investigative Proceeding No. 2016.01.1.098809-5, 2nd Criminal Court of Brasília, filed Sept. 20, 2016,
available at http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/noticias/setembro_2016/denuncia_mr_hyde.pdf. The Federal Public Prosecutor’s Office (MPF) and
the Federal Police (DFP) are the two principal crime-investigating institutions in Brazil and frequently work together. The MPF can also conduct civil
investigation, which can sometimes inform criminal investigation (and administrative investigation by the National Disciplinary Board (CRG) of the
Office of the Comptroller General (CGU)) due to factual overlap. See footnote 55, infra, for example of such joint effort.
29.

30.

According to the complaint, the doctors received 30% of the total of each surgery, which was divided up amongst them.

Cassi, Bradesco, Geap, Unimed, Assefaz, Gama and Caps-Saúde were identified as some of the insurance companies falling victim to the scheme.

31. TM Medical oriented the doctors as to the filling out of surgery-related documentation, which reports always indicated the necessity of medical
equipment and devices and at the highest price. In the second phase of the Operation, intercepted telephone conversations revealed the cost of the
surgeries to be 400 to 1000% above normal. See Public Prosecutor´s Office of the Federal District and Territories, Operação Mr. Hyde: Segunda Fase
Cumpre Cinco Mandados de Busca e Apreensão e de Condução
Coercitiva [Five Search and Seizures and Arrests in the Second Phase to Operation Mr. Hyde] (Oct. 6, 2016), http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/
comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8783-operacao-mr-hyde-segunda-fase-cumpre-cinco-mandados-busca-e-apreensaoe-de-conducao-coercitiva.
32. Complaint, Associacao Brasileira de Medicina de Grupo d/b/a Abramge v. Stryker Corp., No. 1:16-cv-1366 (W.D. Mich. Nov. 28, 2016), Complaint,
Associacao Brasileira de Medicina de Grupo d/b/a Abramge v. Abbott Laboratories, Inc., No. 1:16-cv-11326 (N.D. Ill. Dec. 13, 2016), available at https://
globalinvestigationsreview.com/digital_assets/9d256d5e-e022-4f54-bb49-8f89f6d64e86/abbottcomplaint_abramge.pdf and Complaint, Associacao
Brasileira de Medicina de Grupo d/b/a Abramge v. Boston Scientific, Arthrex, Inc. and Zimmer Biomet Holdings, Inc., No. 1:16-cv-01184-GMS (D. Del. Dec.
14, 2016), available at https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2016/12/Boston-Scientific.pdf.
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i n v e s t i g a t i o n , 33 t h e A n t i corruption Nucleus — Car Wash
Task Force of the Federal Public
Prosecutor’s Office in Rio de
Janeiro filed a complaint with the
7th Federal Criminal Court of Rio
de Janeiro against former state
governor Sérgio Cabral, former
state health secretary Sérgio
Côrtes and others34 charging them
with corruption, cartel forming
and bidding fraud relative to the
employment of an “international
bidding club” cartel of foreign
companies35 organized by Miguel
Iskin, president of Brazilian
medical device distributor Oscar
Iskin, from which winners were

pre-selected for public tenders
of medic a l equipment and
prosthetics purchased by the
National Institute of Traumatology
and Orthopedia (INTO) and
the Secretary of Health and
Civil Defense (SESDEC) of Rio de
Janeiro.36
The scheme was allegedly first
implemented in 2004, when
Côrtes was Director General of
INTO37 and continued after 2007,
when Cabral was elected governor
and Côrtes was named secretary
of health by him. According to
the complaint, between January
1, 2007 and December 28, 2014

at least BRL 16.2 million was paid
out in thirty five monthly bribe
payments.38

Brazilian Cong ressional
and Senate Parliamentary
I nves t i g at i n g C om m it t e e
Recommendation

The systematic corruption in
the Brazilian healthcare area
having to do with prosthetic and
other medical devices resulted
in a special Cong ressional
Parliamentary Investigating
Committee (CPI) being formed
in 201539 that in its final report40
listed fifteen companies that it

33. This Operation was a result of the Calicut and Efficiency Operations, which investigations resulted in Sérgio Cabral’s arrest and imprisonment.
As was alleged under Operation Calicut, the construction company Andrade Gutierrez paid bribes for construction in the state of Rio de Janeiro,
including subway line expansion and the modernizing of the Maracanã stadium for the World Cup and Olympics, which bribes were laundered through
the purchase of expensive jewelry and the law firm of Cabral’s wife. Complaint, Federal Public Prosecutor’s Office Investigative Proceeding No. 050950357.2016.4.02.5101, 7th Criminal Court of Rio de Janeiro, filed Dec. 5, 2016, available (in part) at http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
wp-content/uploads/sites/41/2016/12/denuncia1.pdf. Operation Efficiency investigated the alleged payment of BRL 16.5 million in bribes by Eike
Batista to Sérgio Cabral involving transfers into offshore accounts, one of them being named “Efficiency.” Complaint, Federal Public Prosecutor’s Office
Investigative Proceeding No. 0501634-09.2017.4.02.5101, 7th Criminal Court of Rio de Janeiro, filed Feb. 10, 2017, available at http://www.mpf.mp.br/rj/
sala-de-imprensa/docs/pr-rj/denuncia-operacao-eficacia.
34. Complaint, Federal Public Prosecutor’s Office Investigative Proceeding No. 0503435-57.2017.4.02.5101, 7th Criminal Court of Rio de Janeiro, filed May
15, 2017, available at http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/denuncia-fatura-exposta.
35. Rizzi, M.D. Internacional, AKA Trade, Indumed, Per Prima, Comercial Médica, Philips Medical Systems Nederland B.V., DBS3 Comercial Científica,
Drager, Helo Med, Maquet, Dixtal, New Service, Ultra Imagem, M&M Lopes, Stryker, Macromed, Multimedic, AGA Med and Siemens.

36. Under Article 42 § 4 of the Law 8.666/1993 (Brazil’s Public Tender Law), foreign bidder bid proposals must include the same tax amounts imposed
exclusively on Brazilian bidders. The companies were directed to include tax charges on their invoices, which invoices were approved and paid by INTO
and SESDEC at inflated amounts and included tax, despite INTO and SESDEC being exempt from paying the tax. It is alleged that the companies decided
the price of the winning bid among themselves.

37. Sérgio Côrtes was Director General of INTO from 2002-2006, where Cesar Romero, his right-hand man in facilitating the scheme at INTO was
head of its legal department. In 2007, Sérgio Cabral was elected governor of the State of Rio de Janeiro naming Sérgio Côrtes as SESDEC secretary and
Romero as executive sub secretary. Romero’s statements under a plea bargain arrangement with the prosecutors greatly assisted the investigation.

38. According to the complaint, 40% of the winning bid price (equivalent to the tax amount that was stated) went directly to Miguel Iskin and Côrtes
via payments made abroad under a letter of credit with a Miguel Iskin company as beneficiary for playing an intermediary role in the importation, which
amounts were received in a Bank of America account held by Miguel Iskin in the United States. An additional 10% of the total winning bid price would
be paid out as follows: Cabral receiving 5% (his standard take as per the “rules of the game”), Côrtes receiving 2%, Romero 1%, “someone” in the Rio
de Janeiro State Court of Accounts (TCE-RJ) receiving 1% and 1% going to the scheme’s general pool, which payments would be paid out by financial
operators Carlos Miranda and Carlos Bezerra under various codenames, as their handwritten notes revealed.

39. Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Cartelização na Fixação de Preços e Distribuição de Órteses e Próteses, inclusive, com
a Criação de Artificial Direcionamento da Demanda e Captura dos Serviços Médicos por Interesses Privados — Máfia das Órteses e Próteses no Brasil
[The Congressional Parliamentary Investigating Committee to Investigate the Cartel to Prosthetic and Stent Price Fixing and Distribution Including
by Way of Artificial Channeling of Demand and the Capture of Medical Services by Private Interests — the Prosthetics and Stent Mafia in Brazil]
(CPIORTES). Brazil’s legislature, the National Congress (Congresso Nacional), is comprised of the Federal Senate (Senado Federal) and the Chamber of
Deputies (Câmara dos Deputados). Chamber of Deputies is substituted by Congress throughout this article for ease of reference.
40. Final Report REL 2/2015 CPIORTES, presented on Jul. 15, 2015, available at ht tp://w w w.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra?codteor=1362241&filename=REL+2/. The report was based on hearing testimony and the providing of information by the Brazilian
Ministry of Health, the Brazilian Federal Council of Medicine (CFM), the Brazilian Association of Medicine (AMB), the National Council of Health
Secretaries (CONASS) the National Council of Municipal Health Secretaries (CONASEMS) as well as on the testimony of Brazilian HMO representatives,
doctors and lawyers and relied on Federal Police investigation results.
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would notify the Federal Public
Prosecutor’s Office to continue
to investigate.41 The report also
proposed four draft bills to aid
in barring abusive commercial
practice. 42 The first bill, PL
2451/2015,43 proposed that court
orders for urgent medication
prescription or medical treatment
involving medical devices should
necessarily be based in part on
SUS and health plan input. The
second bill, PL 2452/2015, 44
proposed modifying the Brazilian
Consumer Defense Code (Law
8.078/1990) to typify the gaining
of undue advant age in t he
commercialization of medication,
prosthetics, stents or implants
of any nature, and altering the
Brazilian Penal Code (Decree-Law
n. 2.848/1940) and Heinous Crimes
legislation (Law 8.072/1990) to

criminalize medical fraud (up
to six years imprisonment),45
medical corruption (up to six
years imprisonment and fine),
the reuse of implant devices
without due authorization (up
to four years imprisonment) and
the promoting of unnecessary
surgery via court orders for
medical treatment (up to six years
imprisonment and fine). The third
bill, PL 2453/2015,46 proposed
modif y ing Law 8.080/1990
(which created Brazil’s Unified
Health System (SUS)) to create a
SUS-related Education in Medical
Devices and Technology System
to discourage sales representative
interaction with healthcare
professionals. Lastly, the fourth
bill, PL 2454/2015,47 suggested
standardized public listing of
medical device prices.

The Brazilian Senate also formed
a parliamentary investigating
committee on prosthetic device
fraud and abuse (Senate CPI das
Próteses or CPIDPRO).48 The Senate
Committee held twelve hearings
over the course of a year,49 five
of which were public and were of
presentations, including that of the
Ministry of Health, which among
other things informed that 90% of
the BRL 20 billion medical device
market in Brazil is comprised of
small to mid-sized companies and
that nearly all implantable medical
device purchase is financed by
HMOs or SUS.
Similar to the Congressional
Parliamentary Investigating
Commit tee, the Senate
Parliamentary Investigating
Committee suggested relay of

41. The report states that the CPI was formed to specifically investigate the bribe payments made by distributors to doctors that were revealed in the
Fantástico broadcast in the beginning of 2015. The companies named in the report are: Oscar Iskin, Totalmedic, Life X, Orcime, IOL, Brumed, Strehl,
Intelimed, Prohosp, Tellus Rio Comércio e Importação e Exportação Ltda., Osteocare Serviços Médicos, Locação e Representação Ltda., Signus do Brasil
Comércio de Materiais Hospitalares Ltda., Biotronik Comercial Médica Ltda., Biomet and Intraview.

42. The Brazilian Constitution of 1988 allows for the formation of Congressional and Senate Parliamentary Investigating Committees, which, similar
to the Brazilian judiciary, can hear witnesses, make document requests and access bank and tax information. Their findings are outlaid in a final report,
which can direct the Federal Public Prosecutor’s Office to take further action and can also suggest draft legislation.

43. First presented on Jul. 17, 2015, PL 2451/2015 was initially approved in modified draft form on Jun. 16, 2016 by the Family and Social Security
Commission of the Brazilian Congress (CSSF). Slight alterations have been made by Constitution and Justice and Citizenship Commission (CCLC) of
the Brazilian Congress to the text, redrafted as of May 16, 2018. Brazilian Congress, PL 2451/2015, http://www.camara.gov.br/proposicoesweb/
fichadetramitacao?Idproposicao=1594343.

44. First presented on Jul. 17, 2015, PL 2452/2015 was received on Dec. 1, 2015 by the CSSF, which modified its text (some of the changes being
indicated here) and joined the draft bill to PL 221/2015 (presented on Feb. 5, 2015 by Congresswoman Maria do Socorro Jô Moraes), which also proposes
modifying the Brazilian Consumer Defense Code to typify the gaining of undue advantage in the commercialization of medication, prosthetics, stents or
implants of any nature. No further action appears to have been taken. Brazilian Congress, PL 2452/2015, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=1594345 and PL 221/2015, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946065.
45.

Up to fifteen years in the case of death (as a heinous crime).

46. First presented on Jul. 17, 2015, PL 2453/2015 has been with the CSSF since Jul. 6, 2016 and no further action appears to have been taken. Brazilian
Congress, PL 2453/2015, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594348.

47. First presented on Jul. 17, 2015, PL 2454/2015 was received on May 30, 2017 by the CSSF, which joined the draft bill to PL 380/2015 (presented on
Feb. 12, 2015 by Congressman Fabio Cruz Mitidieri), both suggesting modifying Law 10.742/2003, which establishes the guidelines for the economic
price regulation policy and creates the Brazilian Drugs Market Regulation Chamber (CMED), to also relate to the prosthetics, stents and health markets
sector. Brazilian Congress, PL 2454/2015, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594350 and PL 380/2015,
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946750. No further action appears to have been taken.
4 8 . B r a z i l i a n S e n a t e , A t i v i d a d e L e g i s l a t i v a , C P I D P R O , C P I d o s P r ó t e s e s , h t t p s : // l e g i s . s e n a d o . l e g . b r/c o m i s s o e s /
comissao;jsessionid=5999844AE0FBBEEC75DF8403692BCD2E?0&codcol=1900. The commission was formed under Requerimento RQS 93 [Request
No. 93] on May 31, 2015.

49. The deadline for its conclusion and submission of its final report was Sept. 28, 2015. The commission hearing actually concluded on Aug. 15, 2016,
without an approved final report. Id. See also note 50, infra.
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Federal Police investigation results
to the Federal Public Prosecutor’s
Office for possible criminal
prosecution purposes. The Senate
Parliamentary Investigating
Committee also recommended
that the Ministry of Health form
and operate an implantable device
database and that it establish
norms and protocols for SUS
professionals to follow relative
to the acquisition and use of
implantable medical devices. It
suggested that the Brazilian Health
Regulatory Agency (ANVISA)
establish nomenclature and
communication means relative
to medical devices in keeping
with international standards.
And lastly it recommended to
the Federal Counsel of Medicine
(FCM) and the Federal Counsel
of Odontology (FCO) that they be

more vigilant in their oversight
of implantable medical device
purchase and use and look beyond
patient complaints to information
provided by the medical insurance
providers and SUS as well as the
database to be created. A draft bill
was proposed incorporating some
of the recommendations made, as
well as criminalizing the offering
or receiving of a commission in the
prescription of medical devices.50
Conclusion

“Le Brésil n’est pas um pays sérieux”
is the phrase commonly attributed
to Charles de Gaulle from the
1960s. In spite of the changing
world events since the time of the
“Lobster War” between France
and Brazil, this critical sarcasm
still resonates today with ongoing

pronouncements of Brazil being
plagued with chronic and endemic
corruption and fraud51 and that
the country “needs to reform its
political system and ensure that
existing laws are implemented
and enforced.”52

Total medical device import in
Brazil for year 2017 was USD
8.6 billion, a 5.4% increase over
2016.53 Two point three million
prosthetics were used in SUS
surgeries in 2017, at a cost of BRL
1.25 billion in Brazilian taxpayer
spending. 54 It appears that the
considerable healthcare market
in this area similar to any other in
Brazil is not immune to criminal
corruption. 55 The effectiveness
of Federal Police, Civil Police
and Federal Public Prosecutor’s
Office investigation in obtaining

50. The final report of the Senate CPI was that of Senator Humberto Costa, which report was submitted on Aug. 15, 2016. Brazilian Senate, Relatório
do Senador Humberto Costa, http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4001079&disposition=inline. The Senate CPI was concluded,
however, without the report having been approved. Brazilian Senate, Ofício No. 178/2016 — CPIDPRO, Encerramento dos Trabalhos da CPI das Próteses
[Senate CPI Termination], http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4001079&disposition=inlin.

51. See Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017 (Feb. 21, 2018), https://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2017, which ranks Brazil in 96th place (out of 180 countries and territories), together with Columbia, Indonesia, Panama, Peru,
Thailand and Zambia, on the basis of expert and businesspeople perception of public sector corruption.

52. Id., Brazil: Overview of Corruption and Anti-corruption (Dec. 16, 2014), https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/brazil-overview-ofcorruption-and-anti-corruption. “[T]he country’s systemic failures […] open opportunities to mismanagement and corruption. Such opportunities
come from the political finance environment, the politicization of key government positions and weak oversight mechanisms which, combined with a
rather ineffective judiciary, contributes to fueling the culture of impunity that permeates the country.”

53. See Brazilian Alliance for an Innovative Health Industry (ABIIS), Economic Bulletin No. 21 (March 2018), Setor de Dispositivos Médicos (DMAs) no
Brasil, Desempenho do Setor [The Brazilian Medical Devices (DMAs) Sector, Sector Performance], https://abiis.org.br/wp-content/themes/mxp_base_theme/
mxp_theme/assets/abiis_boletim-21_-jan-dez-17b.pdf.

54. See the press conference presentation of Health Minister Ricardo Barros at Barros, Ricardo, Ministério da Saúde Lança Licitação para Registro de
Preços de Órteses e Próteses [The Ministry of Health Calls a Prosthetic and Stent Pricing Registration Bid] (Ministry of Health press conference PowerPoint
presentation, Feb. 1, 2018), http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/01/Coletiva-Ortese-e-Protese.pdf.

55. As continuing example, on July 4, 2018, the Anti-corruption Nucleus — Car Wash Task Force of the Federal Public Prosecutor’s Office in Rio de
Janeiro announced in a press conference that, together with the Brazilian Administrative Counsel for Economic Defense (CADE), the Federal Police
(DFP), the Federal Court of Accounts (TCU), the Office of the Comptroller General (CGU) and the Brazilian Revenue Service (RF), a new operation,
“Operation Resonance,” was now being launched to further the “Operation Exposed Invoice” investigations and that twenty two warrants for arrest
had been issued. These warrants include that of Frederik Knudsen, Philips Healthcare Patient Care and Monitoring Solutions (PSMS) Product [Sales]
Manager at the time in question, as well as Daurio Speranzini Júnior, Philips Healthcare Senior Vice President and head of Philips Medical Systems in Brazil
at the time in question and currently President and CEO Latin America of GE. See Prosecutor´s Office of the Federal District and Territories, Operação
Ressonância: MPF aprofunda investigação sobre fraudes no Into [Operation Resonance: MPF Furthers Investigation of Fraud within INTO] (July. 4,
2018), http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/operacao-ressonancia-mpf-rj-aprofunda-investigacao-sobre-fraudes-no-into. For
background on the Operation Exposed Invoice investigation see footnotes 33-38, supra, and accompanying text, as well the implicating exposé of
facts justifying the request for warrant for arrest contained in Request for Warrant for Arrest, Anti-corruption Nucleus — Car Wash Task Force of the
Federal Public Prosecutor’s Office in Rio de Janeiro, Concerning Federal Public Prosecutor’s Office Investigative Proceeding No. 0501634-09.2017.4.02.5101,
7th Criminal Court of Rio de Janeiro, filed Jun. 15, 2018, available at http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/prisao-ressonancia.
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evidence 56 goes some way in
implicating companies 57 and
even a few prominent politicians,
and the earnest application of
anti-corruption preventative
measures such as proposed
under Congressional and Senate
Parliamentary Investigating
Committee recommendation as
well as of Law No. 12.846/2013

(The Clean Company Act) could
have an impact on prioritizing
compliance within this area. 58
However, “[i]t is one thing for laws
to be in place, but it is quite another
for them to be respected.”59

regularly obstruct justice and avoid
prosecution on corruption charges,
many serving time under mere
house arrest, if at all.60 And, as can
be clearly seen in cases as large as
those involving Operation Car Wash
to smaller instances such as those
As is readily evident via international of Zimmer Biomet and Orthofix,61
news coverage of its more high- the business culture is also prone
profile scandals, Brazil’s politicians to mimicking political reality in

56. There has also been a medical device manufacturer cartel investigation conducted by the Brazilian Administrative Counsel for Economic Defense
(CADE) based on apparent public bid collusion. The “Operation Merchant of Venice” investigation, supported by information supplied by the Federal
Police, was also supported by data from the Federal Court of Accounts (TCU), which has as its institutional directive the promotion of public sector
integrity. See Notícias [Press Release)], CADE, Cade Conducts Dawn Raid to Investigate Alleged Cartel in the Market of Orthoses and Prostheses (Dec. 2,
2015, updated Apr. 11, 2016), http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-conducts-dawn-raid-to-investigate-alleged-cartel-in-the-market-of-orthosesand-prostheses and see Tribunal das Contas da União (TCU), The Federal Courts of Accounts (TCU — Brazil), https://portal.tcu.gov.br/english-2/. Two
CADE administrative proceedings, initiated Jun. 20, 2017, have resulted from Administrative Inquiry No. 08001.00000/2015/29, one involving four
companies, 29 individuals and the industry associations Brazilian Medical Devices Manufacturers Association (ABIMO) and the Brazilian Association
of Importers of Medical Equipment and Devices (ABIMED) relative to collusive activity having allegedly occurred between 2004 and 2015, and the
other involving 46 companies, 80 individuals and the Brazilian Digital Agencies Association (ABRADI). See Notícias [Press Release], CADE, General
Superintendence Initiates Administrative Proceeding to Investigate a Cartel in the Market of Orthoses, Prostheses and Special Medical Supplies (Jun. 22, 2017,
updated Aug. 4, 2017), http://en.cade.gov.br/press-releases/cade2019s-general-superintendence-initiates-administrative-proceeding-to-investigatea-cartel-in-the-market-of-orthoses-prostheses-and-special-medical-supplies.

57. This includes internationally. The International Cooperation Unit of the MPF has been lauded for the assistance it rendered to the DOJ and SEC (as
well as the FBI) relative to Operation Car Wash and the 2016 Odebrecht S.A. and Braskem S.A. enforcement actions. See SEC, Odebrecht and Braskem
Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History, https://www.justice.gov/opa/pr/
odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve (quoting former United States Attorney for the Eastern
District of New York Robert L. Capers: “These resolutions are the result of an extraordinary multinational effort to identify, investigate and prosecute a
highly complex and long-lasting corruption scheme that resulted in the payment by the defendant companies of close to a billion dollars in bribes to officials
at all levels of government in many countries.”).
58. Brazil is a signatory to the Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions of the Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), the U.N. Convention against Corruption (UNCAC) and the Inter-American Convention against
Corruption (IACAC). A number of its laws penalize acts of malfeasance involving public officials, such as the Brazilian Penal Code (Decree-Law n.
2.848/1940), Law 12.850/2013 (the Organized Crime law), Law 9.613/1998 (amended by Law 12.683/2012, criminalizing money laundering), the
Public Tender Law (Law 8.666/1993) Federal Court of Accounts Law 8.443/1992), Law 8.112/1990 (the Federal Public Servants Regimen) and Law
8.429/1992 (which applies civil penalty for severe administrative misconduct). The Clean Company Act was enacted to specifically counter public and
private sector corruption and imposes strict liability on companies operating in Brazil for domestic and foreign bribery committed by their employees,
applying civil and administrative fines of up to 20% of a company´s prior year gross revenue or suspension or dissolution. Leniency is possible for
investigation cooperation and violation self-disclosure and fine reduction is possible depending on the quality of the company’s compliance program.
See Lei No. 12.846 de 1° de Agosto de 2013 [Law No. 12.846 of Aug. 1 2013], http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.
htm. In its respect, borrowing the words of Moser, “[o]ne need look no further than Brazil to see how far and how fast a country can come in confronting
corruption head on,” who cites Brazil as one of the countries that have “watched” the United States, “[…] have worked with us, […] have learned from
us, and […] are now following the example we set [….]” See note 24, supra. See also Zachary B. Tobolowsky, Brazil Finally Cleans Up Its Act with the Clean
Company Act: The Story of a Nation’s Long-Overdue Fight against Corruption, 22 Law & Bus. Rev. Am. 383 (2016), available at http://scholar.smu.edu/
lbra/vol22/iss4/5 (“Make no mistake, Brazil’s passage of such a punitive and extensive anti-corruption law was an improbable achievement, and this
unprecedented opportunity is one that the people of Brazil simply cannot afford to waste.”).
59.

Tobolowsky, Id. “[F]or Brazil to effectively sever the grip of corruption, it will require more than political will and legislative measures.” Id.

61.

See text and accompanying notes, supra, pages 2-5.

60. See Samoa Observer, Massive Graft Probe in Brazil Powers Electronic Bracelets (May 31, 2018), http://www.samoaobserver.ws/en/27_08_2017/
technology/23642/Massive-graft-probe-in-Brazil-powers-electronic-bracelets.htm (“Wealthy businessmen or politicians caught up in the massive
‘Car Wash’ investigation are often serving time at home, either by reaching plea bargains or appealing.”). See also Folha de São Paulo International,
Brazil Supreme Court Unanimously Convicts First Congressman in Operation Lava Jato (May 30, 2018), http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
brazil/2018/05/1970423-brazil-supreme-court-unanimously-convicts-first-congressman-in-operation-lava-jato.shtml. Nelson Meurer is the first
Brazilian congressman to be convicted by the Brazilian Supreme court relative to Operation Car Wash. Accused of having solicited and received BRL
29.7 million in 99 monthly bribe payments of BRL 300,000.00 each, Meurer was sentenced to close to fourteen years in prison for corruption and money
laundering but will only begin to service his sentence once decision is rendered on his appeals, certain to be filed. His two sons were also implicated
for receiving kickbacks. One faces close to five years but under house arrest. His other son will not be serving any time as supposedly the statute of
limitations had run out on the charge against him.
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the making of corrupt payments
or otherwise evading of legal
rules and regulation with relative
impunity. Despite the greater gains
to be achieved from building longterm business goals with propriety,
integrity and transparency62 —
first and foremost reputationally
— companies and their executives,
so inclined, ignore this potential
and perpetuate the status quo.
Fundamentally problematic is that
without true answerability they
are ill-disposed to change this
approach.

The extra-territorial reaching
of a now-empowered FCPA,
with the actual accountability
through aggressive application of
fines, threat of individual prison
sentencing in the United States
and compulsory appointment of
internal monitors to scrutinize and
dissuade should efficaciously curb
the temptation of SEC-registered
companies operating in Brazil
not to “play by the rules of the
game”63 of corrupt payment and
fraudulent scheming but to “play
by the rules”64 of maintaining best
practices involving Brazil’s public
healthcare system in the near and
short term,65 and we gladly await
its results relative to this year
2018 and onwards.

Its path is not an easy one.
Take the recidivism of Biomet
as an example. But the FCPA’s
particularly effective level of
enforcement in preventing the
willful misconduct of bribery
and books and records and
internal controls evasion abroad
is a most needed and anticipated
catalyst to bringing about change
here, nationally, in this context.
This having been said, systematic
change must come about from
within. By “within” is meant at the
specific company level, where it
is essential that those individuals
concerned — starting at upper
management — necessarily have
the gravitas to implement correct
action.

There has been a building
groundswell of enthusiasm in
Brazil towards the improved
applicat ion of company
compliance measures, which has
been achieved by Brazilian law.
As recent important examples,
Federal District Law 6.112/18 and
Rio de Janeiro State Law 7.753/17,
both effective as of the beginning
of this year, mandate companies
supplying products or providing
services to their jurisdictions
by means of public contracting,
c on sor t iu m s , c onvent ion s ,

concessions or public-private
partnerships to have viable
compliance programs in place.66
Concomitantly, there has been
an increased sophistication in
the compliance-related service
rendering of outside counsel67 as
they work with internal counsel in
playing an ever more central role
in imposing internal control.
On the topic of corporate business
lawyers, a quotation of J.P. Morgan
is that “[w]ell, I don’t know as I
want a lawyer to tell me what I
cannot do. I hire him to tell me how
to do what I want to do.” It is this
business-oriented legal input68 in
company decision-making that
is often the crux of the problem.
It is entering the dangerous zone
between legitimately utilizing valid
exemptions and loopholes in stated
law and deliberately negating the
law for business gain and advantage.

Successful business practice in this
modern high-risk environment is
not solely about following legallyenforced discouragement and
prevention methods as much as
establishing a culture of good
business and legal ethics in which
to work. Transparent and enforced
legal and business ethics — here
in Brazil as everywhere — are
what will steer the correct course
and prevail in the long run.

62. See OECD, OECD/LEGAL/0383, Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the Conduct of International Business and Finance (adopted
May 27, 2010), https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0383, as the source of this phrase.
63.

64.

See note 38, supra.

See note 24, supra, and accompanying text.

65. “[C]orruption can’t be rooted out in one big sweep. Rather, fighting it is a step-by-step, project-by-project process.” Transparency International,
What is Corruption?, What Do You Do to Fight Corruption?, https://www.transparency.org/what-is-corruption#fight-corruption.

66. Both laws cite the objective behind this as being administrative protection from the financial harm resulting from fraudulent contracting. See
Art. 3, I to IV, Law 6.112/2018 and Art. 2, I to IV, Law 7.753/2017. There are a number of bills pending of various jurisdictions along similar lines: Goiás
(PL 659/2018), Paraíba (PL 1.718/2018), Bahia (PL 22.614/2017), Joinville (PL 15/2018 and PL 431/2017), São Paulo (723/2017) and Mato Grosso (PL
384/2016). Federal Congress bill PL 7.149/2017 is presently pending as well.
67. Brazilian corporate lawyers specializing in this area are proving to be well versed in providing invaluable assistance to their clients in conducting
due diligence and internal investigation, assessing risk and reviewing and designing company compliance programs.
68.

Lawyers have professional license-regulated fiduciary duty to their clients and moral obligation.
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Eduardo Jordão é Professor da FGV Direito Rio. Doutor em Direito Público pelas Universidades de Paris
(Panthéon-Sorbonne) e de Roma (Sapienza), em cotutela. Master of Laws (LL.M) pela London School of
Economics and Political Science (LSE). Mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP).
Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi pesquisador visitante na Yale Law
School, nos Estados Unidos, e pesquisador bolsista nos Institutos Max-Planck de Heidelberg e de Hamburgo,
na Alemanha. Maurício Portugal Ribeiro é Sócio do Portugal Ribeiro Advogados, Professor da PósGraduação da Faculdade de Direito da FGV, São Paulo, Ex-Professor da disciplina Direito de Infraestrutura
do Curso de Graduação em Direito da FGV, Rio de Janeiro (2009-2012), Ex-Chefe do Departamento de
Consultoria em Infraestrutura para o Brasil, no IFC — InternationalFinance Corporation, instituição
do Grupo Banco Mundial (2008-2011), Ex-Chefe (“Director”) para os Setores de Infraestrutura e Setor
Público, no Citibank Brasil (2007-2008), Ex-Conselheiro de Administração da CHESF (2005-2007), CEG
(2005-2007) e ACESITA (2006-2007), Mestre em Direito (LL.M.), pela Harvard Law School (2004). Foi
um dos redatores do projeto de lei de PPP, que virou a Lei n. 11.079/04. Foi um dos redatores da parte da
Lei 11.096/06, que reformou a Lei n. 8.987/95 (a Lei Geral de Concessões). Como advogado de entes da
iniciativa privada, participou das discussões que gerou as Medidas Provisórias 575/12 e 752/16.

1. Introdução

técnicos envolvidos na Reforma
do Estado e foram fontes de
O direito administrativo brasileiro informação fundamentais para
foi inundado, na década de 90 o desenvolvimento deste projeto.
e no início dos anos 2000, de
artigos e livros que defendiam P o u c o s a n o s d e p o i s d o
a conveniência de inst alar e s t a b e l e c i m e n t o d e s t a s
agências reguladoras e que e s t r u t u r a s , n o e n t a n t o ,
explicavam como fazê-lo.1 Estas outros atores institucionais,
produções acadêmicas valiam- contrariados, buscaram esvaziáse da experiência estrangeira e las e começaram a empreender
apontavam as características que diferentes técnicas para atingir
estas figuras deveriam ter para este objetivo. Acontece que, nesta
assegurar o sucesso do Estado segunda fase, estas ações públicas
Regulador brasileiro: os mandatos se deram de forma desorganizada,
fixos, as indicações técnicas, o descoordenada e pouco informada.
isolamento da política, entre Ninguém se preocupou em criar o
outros. Estes textos serviram guia que explicasse os passos a
de guia para os políticos e serem seguidos ou agrupasse as

melhores práticas para realizar
estes objetivos destrutivos. É
precisamente este espaço que
este artigo pretende preencher.
Ao invés de ações experimentais e
tentativas, os atores institucionais
interessados em prejudicar as
agências reguladoras passam a
contar com um repositório de
estratégias já testadas e bem
sucedidas. Basta repeti-las para
obter resultados semelhantes ou
ainda mais significativos.
A experiência mostra que um tal
repositório tem público garantido.
Este texto mesmo está voltado
diretamente para este público,
inclusive na sua estrutura. Cada

* Este artigo foi publicado originariamente na Revista de Estudos Institucionais, v. 3, n.1 (2017), “Um dossiê sobre o Estado Administrativo”. Os
autores agradecem a Antônio Augusto Bastos pelo excelente trabalho de pesquisa para a elaboração desta versão impressa.

1. Cf., p. ex., CONFORTO, Glória. Descentralização e regulação da gestão de serviços públicos. Revista de Administração pública vol. 32 nº I. Rio de
Janeiro, 1998, págs. 27 a 40; AZEVEDO, Eurico de Andrade. Agências Reguladoras, in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 213, p. 141148, jul/set de 1998; SOUTO, Marcos Juruena Villela. Agências reguladoras, in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 216, p. 125-162, abr/
jun de 1999 ; SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras, in SUNDFELD, Carlos Ari (coord.) Direito Administrativo Econômico. São Paulo:
Editora Malheiros, 1ª Edição, 2000, pp. 17-38; ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As s Funções e a Posição das Agências Reguladoras Independentes no Estado
Contemporâneo, tese de mestrado em direito na UERJ, sob orientação de Paulo Braga Galvão e Odete Medauar. Rio de Janeiro: 2001; JUSTEN FILHO,
Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002.
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que seria para tornar mais técnica
e menos política a regulação de
setores de infraestrutura, e assim
atrair para eles importantes
investimentos privados. Mas
o resultado é que você já não
pode mais alterar livremente as
tarifas das telecomunicações ou
de energia elétrica, por exemplo,
para controlar artificialmente a
inflação ou fazer um agrado nos
seus eleitores. Além disso, acaba
dividindo com as agências pelo
menos parte das decisões relativas
ao setor regulado. Mas é possível
reagir de pelo menos três formas:
(i) enfraqueça o corpo diretor das
agências; (ii) prejudique a sua
operação; e (iii) exponha as suas
decisões a todo tipo de controle.

Com um pouco de criatividade,
no entanto, dá pra fazer, sim. Uma
técnica interessante consiste
em utilizar-se da imprensa para
pressionar dirigentes indesejados.
A estratégia já foi utilizada pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, logo que iniciou o seu
primeiro governo. Desapontado
com a intenção do então presidente
da A nat el Lu i z Gu i l her me
Schy mu r a de respeit a r os
contratos com as concessionárias
do serviço de telecomunicações
e aplicar o reajuste de tarifas ali
previsto, o ex-presidente passou
a se manifestar na imprensa,
juntamente com o seu então
Ministro das Comunicações, Miro
Texeira, contra o dirigente, que
havia sido nomeado por Fernando
2.1. Enfraqueça o corpo diretor das Henrique Cardoso.4 A técnica
agências reguladoras
foi bem sucedida: alguns meses
2. As dicas para os chefes dos
depois, Schymura renunciou ao
A primeira e mais óbvia dica seu mandato.5
poderes executivos
para enfraquecer as agências
A s p r i m e i r a s d i c a s s ã o reguladoras consiste em atacar A vacância do cargo de um dos
endereçadas aos chefes dos o seu corpo dirigente. Sim, nós dirigentes (como resultado desta
poderes executivos. Pudera: para sabemos, vão lhe dizer que não pressão ou pelo simples fim do
vocês2, as agências reguladoras dá, porque de acordo com a mandato) é uma boa oportunidade
são um grande aborrecimento. lei os dirigentes das agências para loteá-lo com dirigentes com
Boa parte do poder que tinham reguladoras possuem mandatos perfil político e sem nenhuma
foi transferido para elas. Disseram e não poderiam ser demitidos. 3 experiência na área. Um estudo
uma das três partes seguintes
é destinada a uma audiência
específica. A primeira delas
traz dicas para os Chefes do
Poder Executivo de diferentes
níveis federativos: prefeitos,
governadores e presidente da
república. A segunda parte está
voltada aos múltiplos órgãos
de controle: juízes, tribunais de
contas, controladoria e congresso.
A terceira e última parte cuida
de estratégias de autoflagelo.
Explica aos próprios membros
das agências reguladoras o que
eles podem fazer para dar a sua
parcela de contribuição para
o ocaso destas entidades. A
estrutura é didática e permite ao
interessado que salte diretamente
para as dicas que lhes concerne.
Vamos a elas.

2. Como o texto é informal, o pronome de tratamento utilizado também sera informal.

3. A Lei Federal 9.986 de 2000, sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras, protege os mandatados dos diretores e conselheiros das
agências federais em seu art. 9º, o qual dispõe: “Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.”, vedando em teoria sua exoneração imotivada. Outras leis criadoras das
agências federais também possuem disposições específicas sobre a estabilidade de mandato, como a Lei 9.782 de 1999, sobre Anvisa, em seu art. 12,
que protege a estabilidade após 4 meses no cargo; a Lei 9.991 de 2000, sobre a Ans, em seu art. 8º; e a Lei 11.182 de 2005, sobre a Anac, em seu art. 14,
caput. As agências reguladoras estaduais também costumam trazer em sua lei de criação disposições neste sentido, como o art. 11 da Lei Complementar
Estadual de São Paulo 914 de 2002, que criou a Artesp, e o art. 13 da Lei Estadual do Rio de Janeiro 4.555 de 2005, que criou a Agetransp.

4. Em reportagem da Folha de São Paulo de 06.01.2004, coloca-se que “Lula começou a negociar com Schymura para que ele deixe a presidência da agência
de forma pacífica, segundo apurou a Folha. Desde 2003, Miro [Teixeira] vem trabalhando junto a Lula pela saída de Schymura da Anatel.” (...) e “Desde o início
do governo, Schymura entrou em rota de colisão com Miro. Em junho, o ministro e Schymura travaram disputa nos bastidores sobre reajuste de empresas
de telefonia. (...). A partir desse episódio, Miro trabalha pela derrubada de Schymura. O governo quer evitar que ele peça demissão e entregue o cargo, o que
poderia gerar consequências negativas para o governo, na avaliação de Lula.”. Em: http://www1. folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/ fi0601200413.htm. Vide
também reportagem do jornal Estado de São Paulo, de 25.03.2003, tratando de críticas do ex-Ministro das Comunicações à Anatel e seu diretor-presidente,
em http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-culpa-anatel-por-monopolio-na-telefonia,20030325p43262. Último acesso em 16.05.2017.
5. Luiz Guilherme Schymura saiu da Anatel em 06.01.2004, depois de ter sido efetivamente demitido do cargo de presidente, este sim demissível ad
nutum; o seu mandato como diretor iria até novembro de 2005. O seu lugar na presidência da agência foi ocupado por Pedro Jaime Ziller, então Diretor
da Anatel desde dezembro de 2003, e que foi o primeiro indicado por Lula em sua presidência.
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uma paralisia decisória, já que,
por algum período (na média
atual, a vacância é de 6 meses7),
as agências não terão o quórum
mínimo que a lei exige para a
tomada de algumas medidas. No
mais, deixe as vacâncias dos cargos
de diretoria acumularem para
fazer as nomeações definitivas
em bloco — 2 ou 3 dirigentes
de uma só vez. Isto esvaziará
o mecanismo dos mandatos
escalonados, estabelecido como
forma de moderar o impacto de
um governo específico no perfil
destas supostas entidades de
Estado. Por fim, nomeie, por
Decreto, diretores interinos,
demissíveis a qualquer tempo.
Você terá sempre um excelente
argumento para isso: o Congresso,
composto na sua visão, por um
conjunto de irresponsáveis —
ou como disse recentemente um
Ministro da Educação 8 —, de
Antes de realizar estas nomeações achacadores e chantagistas, não
def init iva s, há es t ratég ia s quer sabatinar e aprovar os seus
ad ic iona i s que podem ser indicados para as vagas de diretor
implantadas. Para começar, não das agências.9 Sem os diretores,
tenha pressa: assegure-se de como dito acima, a agência fica
deixar as agências por alguns paralisada. Como você precisa de
meses sem diretores. Isso gerará
recente da FGV/SP mostra que,
em apenas 58% dos casos, os
indicados possuem trajetória
profissional relacionada à área de
atuação da agência.6 Em 90% dos
casos, elestêmperfilestatal.Só 6%
dos nomeados vêm da iniciativa
privada. Somente 10% dos
dirigentes nunca tinham exercido
qualquer cargo em comissão antes
da nomeação. Isto significa que a
nomeação de dirigentes com perfil
político e/ou sem experiência na
área não apenas é uma estratégia
já testada, como é mesmo a regra
no governo federal ao longo
dos 20 anos desde a criação das
grandes agências nos setores de
infraestrutura. Se você é Chefe
do Poder Executivo estadual ou
municipal, dizer que está seguindo
uma prática já realizada no
Governo Federal é um argumento
sem par.

decisões da agência para dar cabo
da sua agenda política, então, nada
mais natural que nomear pessoas
que possa demitir, a qualquer
tempo, se não fizerem o que lhe
convém.
É verdade que as estratégias acima
contrariam as leis de cada uma das
agências. Mas não se preocupe:
estas leis não preveem nenhuma
espécie de sanção ou de limites
para estes comportamentos. E,
como visto, você nem terá sido o
primeiro a adotá-los.
2.2. Prejudique a operação da
agência

A segunda dica consiste em
prejudicar a operação cotidiana
das agências. Isso pode ser feito
por pelo menos duas vias: (i) as
restrições orçamentárias e (ii) as
limitações à sua capacidade de
contratação de quadros.
Em relação à primeira v ia,
sabe -se que, em t eor ia , a
possibilidade de interferir no
orçamento das agências estaria
afastada, pois o próprio conceito

6. O estudo empírico apurou que “A expertise técnica dos dirigentes é em muitos casos questionável. Foi realizada uma análise curricular de todos os dirigentes
das agências selecionadas. Constatou-se que apenas 58% têm trajetória profissional conexa com a função de dirigente da Agência Reguladora. Há relação
com a trajetória profissional ao cargo de direção quando o dirigente tenha dedicado parcela substancial de sua experiência profissional ao tema relacionado
com a função da agência ao qual foi nomeado.”, em sumário executivo da pesquisa “Processo de nomeação de dirigentes das agências reguladoras: uma
análise descritiva”, de SALAMA, Bruno Meyerhof; BARRIONUEVO, Arthur (coord.), PALMA, Juliana Bonacorsi de (pesquisadora-chefe) e DUTRA, Pedro
(consultor), 2016, p. 04. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/GRP_arquivos/sumario_executivo_grp_-_pep_01.
pdf, Último acesso em 16.05.2017.
7. Vide estudo da FGV/SP acima citado.

8. Declaração que o ex-Ministro da Educação Cid Gomes proferiu, em 27 de fevereiro de 2015, em visita à Universidade Federal do Pará, afirmando
que a Câmara dos Deputados possui de 300 a 400 parlamentares achacadores e chantagistas. Chamado à Câmara dos Deputados para explicar sua
fala em 18 de março de 2015, ele repetiu sua declaração em Plenário, resultando em disputa com o então presidente da casa Eduardo Cunha e outros
deputados, que culminou na sua saída do Ministério da Educação. Vide notícia de 18.03.2015: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/cid-gomesnao-e-mais-ministro-diz-cunha. Último acesso em 16.05.2017.
9. Vide as seguintes reportagens: a primeira é do Estado de São Paulo de 17.04.2014, relatando que a ANTT e ANTAQ estavam com a diretoria
incompleta, ocupadas por diretores interinos e com risco de ficar sem comando. (http://economia.estadao.com.br/ noticias/geral,agencias-reguladorasde-transporte-correm-risco-de-ficar-sem-sscomando,178005e) Já a segunda, do O Globo de 26.01.2016, retrata a persistência da utilização de diretores
internos e da ocorrência de desfalques, expondo que cinco das dez agências aparentavam ao menos um desses problemas categorias (http://oglobo.
globo.com/ brasil/metade-das-agencias-reguladoras-federais-esta-desfalcada-15148787). Último acesso em 16.05.2017.
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de ent id ade i ndependent e
suporia sua autonomia
financeira.10 As agências seriam
autossustentáveis, mediante
cobrança de taxas de fiscalização,
mult as, outorgas dos seus
regulados, e teriam orçamentos
independentes dos ministérios
aos quais estão vinculadas.11
Acontece que, no âmbito da
União, desde o governo Fernando
Henrique Cardoso, o “Princípio
da Unidade Orçamentária” tem
sido interpretado como exigência
de que t odos os rec u r sos
arrecadados pela agência voltem
para a conta única da União.12
Assim, ficam dependentes de
realocação orçamentária para
retornar à agência. Está aí a
oportunidade para barrar esta
transferência. Basta prever, nas
rubricas destinadas às agências
na proposta de orçamento anual,
— que em tese lhes devolveria, por

meio da alocação orçamentária
anual os valores que arrecadou no
último ano — montantes menores
que os arrecadados.

Em relação a esse tema, é bem
provável que o Congresso siga
a sua sugestão e aprove para as
agências somente o valor que você
sugeriu em sua proposta de Lei
Orçamentária Anual. Não há o que
se preocupar quanto a lobbies no
Congresso que possam mexer
nesse assunto. Ninguém quer
uma agência forte. Os regulados
preferem uma agência fraca,
para poderem descumprir mais
tranquilamente os contratos. Os
controladores da Administração
também preferem uma agência
fraca, para substituírem mais
facilmente as suas decisões e
ocuparem os seus espaços. Então, é
quase garantido que a sua proposta
de alocação orçamentária à

agência será atendida pelo
Congresso. Depois disso, você
ainda poderá contingenciar esses
recursos. Segundo levantamento
da entidade Contas Abertas, entre
2010 e 2015, anos do Governo de
Dilma Rousseff, o orçamento total
previsto para as agências era de R$
57 bilhões. No entanto, apenas R$
19,3 bilhões foram efetivamente
liberados e gastos.13Em 2016,
aAneelhaviaestimadoorçamento
de R$ 200 milhões. O Governo
aprovou a metade: R$ 100 milhões.
Na sequência, dois Decretos
reduziram ainda mais o valor:
primeiro para R$ 90 milhões
e depois para R$ 44 milhões —
ou seja, menos de um quarto do
valor inicialmente proposto pela
agência e cerca de um décimo do
que a própria agência arrecadara
no ano anterior.14 No caso da
Aneel, o orçamento terminou
por ser reestabelecido para

10. Vide, por exemplo, o art. 8º, §2º da Lei 9.472 de 1997, sobre a Anatel o qual estabelece como integrante da independência das agências a autonomia
financeira “§ 2º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica,
mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.”. As outras Leis criadoras de agências possuem artigos com o mesmo teor. No
mesmo sentido, Marçal Justen Filho aponta como característica essencial do “regime jurídico que assegura autonomia em face da Administração Direta”,
o “regime de autonomia econômico-financeira, por meio de receitas próprias destinadas a adotar meios para o desempenho de suas funções”, em JUSTEN
FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 12ª Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 538-539
11. Desde o início da reflexão na doutrina sobre agências reguladoras, já se coloca com importância a autonomia orçamentária e sua sustentabilidade
pela cobrança de taxas próprias, conforme explicado por Marcos Juruena Villela Souto em artigo de 1999: “A fim de garantir a autonomia das agências
reguladoras, definidas no Brasil como autarquias especiais, se estabeleceu mecanismo de atribuição de receitas sem que os recursos tenham que transitar pelo
Erário; foi instituída uma “taxa de regulação” ou “taxa de fiscalização dos serviços concedidos ou permitidos” , devida pelo concessionário ou permissionário
de serviços diretamente à agência; calcula-se o valor da taxa com base em percentual sobre o proveito obtido com a concessão ou permissão. A agência,
com isso, não depende de recursos orçamentários, mas, em compensação, se submete à crítica de ser custeada pelo sujeito fiscalizado.” SOUTO, Marcos
Juruena Villela. Agências reguladoras, in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 216, p. 125-162, abr/jun de 1999 Tal objetivo fica claro nas
disposições normativas, p. ex. Lei 9.661 de 2000, sobre a ANS, a qual estabelece as fontes de receita desta agência em seu art. 17, incluindo a previsão
da Taxa de Saúde Suplementar (espécie do gênero taxa de regulação), a qual deverá ser recolhida em conta vinculada à ANS (art. 23). Igualmente, a lei
10.233 de 2001, sobre a ANTT e a ANTAQ, em seu art. 77 a cobrança de taxas de fiscalização. Já o art. 78 da lei confere-lhes prerrogativa de submeter
suas próprias propostas orçamentárias anuais a, respectivamente, o Ministério dos Transportes e a Secretaria de Portos da Presidência.

12. A Lei Federal 4.320 de 1964, que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro, estabelece este princípio no seu art. 2º, o qual dispõe que
“Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do
Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.” Conforme definição do Senado Federal, o Princípio da Unidade Orçamentária
é aquele “segundo o qual os orçamentos de todos os órgãos que constituem o setor público devem fundamentar-se segundo uma única política orçamentária,
estruturam-se uniformemente e ajustarem-se a um método único”. Em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/principio-da-unidade-doorcamento. Último acesso em 16.05.2017.
13. Cf. artigo no site da Contas Abertas, datado de 29.08.2016, em: http://www.contasabertas .com.br/website/arquivos/13576. Último acesso em
16.05.2017.

14. O primeiro corte de gastos foi anunciado em 19.02.2016, no valor de R$ 23,4 bilhões, e o segundo corte de gastos foi em 22.03.2016, no valor de
R$ 21,2 bilhões, para buscar cumprir a meta de superávit primário, Cf. http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/ 2016/06/15/diretor-geral-daaneel-defende-autonomia-financeira-para-agencias-reguladorasl. Último acesso em 16.05.2017,
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R$ 120 milhões;15 mas com o
contingenciamento, as agências
precisaram cortar gastos e até
mesmo descontinuar serviços
e atividades essenciais, como a
fiscalização dos serviços. Foi o
que aconteceu recentemente com
Anac, Anatel e Aneel.16

Já no que concerne à segunda
via para prejudicar a operação
das agências, o ideal é limitar no
seu Ministério ou Secretaria de
Planejamento todas as contratações
de pessoal, negando às agências
a independência administrativa,
impedindo-as de selecionar e
contratar seus próprios quadros.
Se você estiver de fato seguindo
o nosso conselho em relação ao
contingenciamento de recursos,
isso não será difícil de fazer. Com
escassez de recursos para manter
as suas atividades, a agência terá
todo incentivo para aceitar que
o Ministério ou Secretaria de
Planejamento conduza o concurso
público, o treinamento dos seus
agentes e que se comprometa, por

essa via, a destinar, nas alocações
orçamentárias anuais para a
agência, os recursos para cobrir as
despesas com a contratação desses
novos quadros. Na verdade, ela se
achará privilegiada por receber
esse tratamento do Governo, já que,
com recursos limitados, ela não
poderia arcar com essas atividades.
2.3. Exponha as decisões das
agências a todo tipo de controle

As medidas de esvaziamento interno
das agências acima recomendadas
são relevantes e eficazes, mas não
são suficientes. É preciso garantir
também um ataque externo, para
assegurar a sua desestabilização
completa. Neste sentido, táticas
adequadas podem consistir (i) na
abertura de espaços de controle
supostamente indisponíveis e (ii)
no favorecimento ou na ampliação
da intervenção de controladores já
atuantes.
Como exemplo do primeiro caso,
há precedente na criação do

chamado “recurso administrativo
hierárquico impróprio”, para
permitir a revisão das decisões
das agências pelos ministérios
aos quais elas estão vinculadas.
Em tese, estas decisões das
agências deveriam estar imunes
a qualquer revisão no âmbito do
Poder Executivo.17 Mas,em 2005,
o Ministério dos Transportes
acolheu um recurso hierárquico
e modificou decisão da ANTAQ
sobre a legalidade da cobrança,
por operadores portuários, de
uma taxa chamada THC2, sobre
a movimentação e entrega de
contêineres destinados a outros
recintos alfandegados.18 Diante
da polêmica que se instalou,
a AGU emitiu parecer (depois
aprovado pelo ex-presidente
Lula), tendo o cuidado de deixar
claro que a possibilidade deste
recurso era “excepcional”.19 Mas
estapalavranãodeveimpressionar.
No trecho em que definia as
circunstâncias que autorizariam
esta revisão excepcional, a AGU
teve o cuidado ainda maior de fazer

15. Cf. notícia de 14.06.2016, em http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/aneel-retoma-servicos-cortados-apos-orcamento-subir-r-120milhoes.html. Último acesso em 16.05.2017.

16. Sobre os cortes no orçamento da na Aneel, Cf. http://g1.globo.com/economia/noticia/ 2016/05/aneel-suspende-atendimento-ao-consumidor-aposcorte-no-orcamento.html. Na Anatel, Cf. reportagem de 11.10.2016, http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,corte-de-orcamento-e-desafio-naanatel-diz-novo-presidente,10000081409, na qual é colocado que “A redução do orçamento chama mais a atenção se considerados os valores arrecadados
pela agência. Só em 2015, a Anatel levantou R$ 5,4 bilhões com o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) — que inclui o valor arrecadado no
leilão da frequência de 700 MHz — e R$ 2,2 bilhões por meio do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust). “A maior parte foi repassada ao
Tesouro”, diz Quadros.”. E na Anac, o corte de recursos foi um dos responsáveis, em 2006, pela grande crise no setor seguindo a queda do Voo Gol 1907,
que foi denominada de “apagão aéreo” — e os problemas continuam até hoje, Cf. coluna de 01.01.2016: http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/01/01/
com-orcamento-menor-anac-tera-que-optar-entre-corte-na-fiscalizacao-ou-na-operacao-olimpica/. Último acesso em 16.05.2017.

17. Cf. “[o]s atos da agência reguladora independente não se sujeitam à revisão por autoridade integrante da Administração direta, mas apenas perante o
Poder Judiciário”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 12º. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 539; e “como autarquias
de regime especial, seus atos não podem ser revistos ou alterados pelo Poder Executivo. A estabilidade outorgada aos dirigentes das agências confere maior
independência, não muito comum na maior parte das entidades da Administração Indireta, em que os dirigentes, por exercerem cargos de confiança do Chefe do
Poder Executivo, acabam por curvar-se a interferências, mesmo que ilícitas.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 30ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, pp. 604-605. A decisão em último grau das agências também é estabelecida legalmente, Cf., p. ex., o art. 19, XXV da Lei 9.472/97 (Anatel).

18. Processo administrativo ANTAQ nº 50300.000022/02. Neste processo, a ANTAQ decidiu, pela maioria de seus Diretores, que a cobrança de taxa
pelos operadores portuários sobre a movimentação e entrega e contêineres a outros recintos alfandegários no Porto de Salvador — a taxa TCH2
(terminal handling charge) apresenta indícios de uma exploração abusiva de posição dominante dos operadores portuários, dado que esses serviços
já estariam abrangidos pela taxa THC 1. Assim, decidiu que a cobrança é indevida e remeteu o caso à análise do CADE — Conselho Administrativo de
Defesa Econômica. Após o esgotamento de recursos na ANTAQ, a empresa prejudicada apresentou recurso hierárquico impróprio ao Ministério dos
Transportes, obtendo do Ministro a reversão da decisão da agência.
19. Parecer AGU AC-051, anexado ao Parecer Nº AGU/MS04/2006: Definição acerca dos instrumentos da supervisão ministerial e da possibilidade de
provimento de recurso hierárquico impróprio contra as decisões das agências reguladoras. Disponível em: http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/8453.
Último acesso em 16.05.2017
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uso daquelas palavras abstratas e
genéricas que deixam as portas
bem abertas para a intervenção
dos Ministérios, quando julgarem
conveniente.20No aperto, não se
esqueça: a porta segue aberta.Nos
Estados e Municípios, o exemplo
da União é sempre seguido
mimeticamente. Se algo foi feito
no âmbito da União, geralmente
não é preciso grande justificativa
para um agente público estadual
ou municipal repetir o mesmo
ato no seu respectivo ente
governamental.
Como exemplo do segundo caso,
instrua as mais variadas agências
a submeter voluntariamente
os seus projetos de decisões aos
controladores. Isso mesmo:
explique às agências que, durante
o seu governo, antes de decidir
qualquer coisa, elas devem pedir
a benção dos órgãos de controle.
Justifique isso com palavras
bonitas. Diga que é preciso
haver uma “aproximação” entre
reguladores e controladores. Diga
que eles precisam trabalhar em
equipe. Que precisam “conversar”.

Quem, afinal, é contra um bom
bate papo? O recém-empossado
governo Temer já deu um grande
passo nesta direção. Determinou
que todos os editais de licitação
das concessões do programa de
parceria de investimentos sejam
submetidos previamente para
aprovação do Tribunal de Contas
da União — tal como, aliás, já
vinha sendo a prática. 21 Pouco
importa que não haja, no direito
brasileiro, qualquer norma de
qualquer hierarquia que dê este
poder prévio ao TCU. 22 Pouco
importa, aliás, que a inexistência
de previsão normativa destes
poderes prévios corresponda a
uma opção clara do Constituinte
bra si leiro, desde 1967, de
eliminar a atuação preventiva
até então existente desta Corte
de Contas. 23 O que é realmente
relevante é que estas conversas
prévias abram caminho para que
o TCU tome o espaço das agências
e atue como efetivo regulador,
interferindo diretamente na
própria modelagem dos projetos
de infraestrutura.

3. As dicas para os órgãos de
controle
Nesta segunda parte, as dicas
se destinam aos mais diversos
órgãos de controle e apresenta as
estratégias que podem ser (e já vêm
sendo) implementadas por eles
para produzir o enfraquecimento
das agências. Aqui também são
três as estratégias principais:
(i) limitar o leque de ações ou
instrumentos à disposição das
agências; (ii) amedrontar os seus
funcionários; e (iii) interferir
nas suas escolhas e decisões
concretas. As duas primeiras
ser vem pa r a at r apa l ha r o
funcionamento e a eficiência das
agências reguladoras. A terceira,
paraminar a sualegitimidade.
3.1. Limite o leque de ações ou
instrumentos à disposição das
agências

Comece por adotar interpretações
res t r it iva s do direito, que
limitem o leque de ações ou
instrumentos à disposição das
agências. Assim você prejudica

20. O parecer permitiu a apresentação de recurso hierárquico impróprio de decisões das Agências Reguladoras que i) “ultrapassem os limites de suas
competências materiais definidas em lei” ou ii) “violem as políticas públicas definidas pelo setor regulado pela Administração Direta” (Ementa do Parecer
AC-051). Ambas as hipóteses lidam de conceitos jurídicos indeterminados. Ainda, estabeleceu que controvérsias sobre esses temas devem ser dirimidas
pela própria AGU.
21. O “Projeto Crescer” do Governo Federal sob a presidência de Michel Temer, que integra o âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos —
PPI, foi anunciado em 13.09.2016 juntamente com suas 10 diretrizes. Sua diretriz nº 5 coloca que “Os editais só serão lançados depois de passar pelo
debate público e obter o aval do TCU”,conforme pode ser conferido em: http://www.projetocrescer.gov.br/10-diretrizes. Em verdade, essa determinação
apenas confirma o que já vinha sido praticado pela União, visto que nos Governos Lula e Dilma o único projeto de concessão sem aprovação prévia de
seus estudos de viabilidade pelo TCU foi o edital de concessão do campo de petróleo de Libra, conforme já observado em RIBEIRO, Maurício Portugal,
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal, disponível em: http://www.
portugalribeiro.com.br/comentarios-as-diretrizes-recentemente-publicadas-do-novo-programa-de-investimentos-em-infraestrutura-do-governofederal/. Último acesso em 16.05.2017.

22. Cf. JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou administrador?. Revista Brasileira de Direito
Público — RBDP. Belo Horizonte, ano 12, nº 47, pp.209-230, out/dez 2014. Neste artigo, uma das conclusões foi de que o TCU “não pode exigir a
apresentação de minuta de edital ainda não publicado”, e que este “não detém poderes para intervir de forma autorizativa numa medida de edital não
publicada. As competências constitucionais explícitas que se atribuíram ao TCU não implicam necessariamente competências implícitas geradoras de um
“poder geral de cautela.”.
23. Cf. SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de controle financeira no sistema políticoadministrativo no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000; e também SILVA, Arthur Adolfo Cotias. O Tribunal de Contas da União na história
do Brasil: evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). In: Monografias vencedoras do Prêmio Serzdello Corrêa. Brasília: Tribunal de Contas
da União, 1999, p. 19-141.
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o s eu f u nc ion a ment o e o questionar decisões das agências
cumprimento de suas missões que seg uem determinações
emitidas pelos controladores. Na
institucionais.
prática, portanto, a arbitragem
Siga o exemplo de vários de teria o efeito indireto de dar
seus colegas controladores que limites ao poder dos controladores
resistem ao recurso à arbitragem da Administração Pública, que
para solucionar controvérsias tinham suas decisões protegidas
entre a administração pública pelo temor de submeter as
e particulares. 24 Valha-se do questões ao Poder Judiciário, em
argumento de que os interesses vista da demora para obtenção
públicos são indisponíveis — e de decisões definitivas, e das
ignore que o interesse público dificuldades de um juiz não
nos setores de infraestrutura especialista em infraestrutura
pode consistir precisamente entender as questões técnicas e
na solução mais rápida, técnica econômico-financeiras relativas
e impa rc ia l dos con f lit os, a contratos de concessão ou PPP.
garantida pela arbitragem, cujo
uso já foi autorizado pela Lei de Em seguida, dificulte o recurso
Concessões e pela Lei de PPP. 25 das agências à expertise de
Note, afinal, que a disseminação terceiros. Uma vez que diversas
do uso da arbitragem implicaria de suas atividades são altamente
a redução do seu próprio poder técnicas e especializadas, faria
como controlador. Ao viabilizar sentido que as agências tivessem
o acesso a instância alternativa maior flexibilidade que outras
ao Poder Judiciário, apta a dar entidades na contratação de
soluções rápidas e técnicas consultores externos. Ao invés
aos conflitos, abrir-se-ia para disso, a CGU e o TCU consideraram
os concessionários via para i l íc it os os pr o c e d i ment os

expeditos criados, entre outros
fins, para a contratação de
consultores pela ANATEL, por
meio do procedimento chamado
de “Consulta”, que tinha previsão
específ ica na Lei Geral de
Telecomunicações.26 Além disso,
tem sido comum que as Leis de
Diretrizes Orçamentárias federais
e de alguns estados nos últimos
anos prevejam que atividades
teoricamente realizáveis por
agentes públicos não podem ser
objeto de contrato de consultoria.27
Considere essa regra aplicável às
agências e puna os funcionários
de agência que tentarem contratar
consultorias para assessorá-las.

Último exemplo: o TCU considerou
ilícito o convênio de cooperação
entre a EBP — Estruturadora
Brasileira de Projetos e o BNDES.28
Esse convênio, entre outros
efeitos, dava à EBP um tratamento
diferenciado nos processos de
PMI perante órgãos do Governo
Federal. A decisão é uma lição em
si: analisa o convênio com base

24. O principal expoente dessa resistência é o Tribunal de Contas da União, que abriu precedente neste sentido no acórdão 2.573/72 ao entender ser
inaplicável “a arbitragem para resolução de divergências relativas às questões econômico-financeiras do contrato de concessão, haja vista o que dispõe o art.
24, inciso VII, da Lei 10.233/2001”. Por causa desta decisão, e por meio de represálias, as agências reguladoras têm oferecido grande resistência à realização
de arbitragem para solucionar controvérsias em seus respectivos campos. Decisão disponível em: https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/
pesquisa/acordao-completo. Último acesso em 16.05.2017.
25. A Lei 8.987/1995, sobre concessões, autoriza a realização de arbitragem no seu artigo 23-A (incluído pela Lei 11.196/2005) e a Lei 11.079/2004,
sobre PPPs, autoriza a previsão de arbitragem em seu art. 11, III.

26. O TCU decidiu em seu acórdão nº 31/51/2011 — Plenário que a Anatel encontra-se subordinada à Lei 8.666/93 para a contratação de objetivos não
considerados como comuns (visto que os comuns poderão ser licitados por meio de pregão, regido pela Lei 10.520/2000), e também que “Anatel somente
poderá utilizar-se do regramento sobre licitações contido na Lei Geral de Telecomunicações quando implementar concessão, permissão ou autorização de
serviços de telecomunicações e de uso de rádio frequência”. Assim, vedou a utilização da consulta para a contratação de bens ou serviços destinados à
própria agência.

27. Por exemplo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União de 2017 (Lei 13.408 de 26 de dezembro de 2016), a mais recente no momento de
elaboração desde artigo, estabelece essa vedação em seu artigo 18, §2º, ao colocar: “Art. 18. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas
com: (...) §2º A contratação de serviços de consultoria, inclusive aquela realizada no âmbito de acordos de cooperação técnica com organismos e entidades
internacionais, somente será autorizada para execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores ou
empregados da administração pública federal, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, publicando-se, no Diário Oficial da União, além do extrato do
contrato, a justificativa e a autorização da contratação, na qual constarão, necessariamente, a identificação do responsável pela execução do contrato,
a descrição completa do objeto do contrato, o quantitativo médio de consultores, o custo total e a especificação dos serviços e o prazo de conclusão.”.
Disposições similares encontram-se em todas as LDOs da União desde 1998, em todos os anos até o presente, inclusive, no caso das LDOs mais recentes,
no mesmo art. 18, §2º.
28. TCU, acórdão 1602/2015 — Plenário. A decisão foi de conferir ao BNDES um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para anular o convênio de
cooperação técnica com a EBP, e de que durante este prazo a continuidade do convênio estaria restrita à conclusão dos projetos em andamento.
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em parâmetros tradicionais do
Direito Administrativo, ignorando
o funcionamento paraestatal da
EBP e o papel único que teve
nos últimos anos na viabilização
de concessões e PPPs nos mais
diversos setores de infraestrutura,
inclusive na realização das
principais concessões federais de
aeroportos e de rodovias.
3.2. Usem os poderes de punição
para amedrontar os funcionários
das agências

A segunda estratégia que os
controladores podem utilizar
para atrapalhar o funcionamento
das agências é manejar
extravagantemente o seu poder
de sanção. Há casos exemplares de
punição pessoal do TCU a técnicos e
diretores das agências reguladoras
em que não há sequer suspeita de
obtenção de quaisquer benefícios
pessoais — apenas decisões
contrárias às que os controladores
consideram correta.29
Esta forma de agir gera três
circunstâncias relevantes para o
enfraquecimento das agências
reguladoras. Em primeiro lugar,
dificulta o recrutamento de
bons quadros para compor o seu
pessoal. Afinal, estes profissionais
se sentirão desestimulados a

ingressar neste cenário e arriscar
a sua reputação, a sua liberdade, ou
o seu bolso. Em segundo lugar, os
funcionários que ultrapassem este
desestímulo e venham a compor
os quadros das agências estarão
apavorados e desconfortáveis
para tomar qualquer solução mais
criativa ou audaciosa. O relevante
passa a ser salvar a própria pele,
não pensar em soluções que
possam conduzir à realização do
interesse público.30 Nem é preciso
dizer da ineficiência a se esperar
de uma entidade dirigida e tocada
por funcionários intimidados. Em
terceiro lugar e enfim, este uso
desmedido do poder de sanção
termina funcionando como gatilho
para que o controlador possa
impor as suas próprias escolhas
sobre as do regulador. A ameaça
de aplicar sanções, mesmo quando
feita de forma sutil, pode fazer o
controlador participar ativamente
das decisões regulatórias. Assim,
o Ministério Público têm “deixado
saber” aos vários reguladores,
como uma espécie de “sugestão”,
as suas escolhas e preferências
regulatórias antes mesmo de que
decisões específicas tenham sido
tomadas. Outras vezes, é o próprio
regulador quem, amedrontado,
“consulta” o controlador sobre
decisão que pretende tomar. No
caso do edital de concessão do

Aeroporto do Galeão, o TCU sugeriu
alterações nas minutas de editais
não publicadas. O TCU justificou
esta atuação, que não possui
base normativa específica, com o
argumento de que seria melhor para
a própria administração pública que
atuasse previamente, já que tinha
poderes de sanção e de sustação
posteriores à publicação. Em bom
português, “é melhor seguir o nosso
conselho logo agora”. Isso, aliás, não
é novidade. Em vários casos, o TCU
tem se manifestado sobre minutas
de editais e contratos de concessão
previamente à sua publicação. Isso
porque os reguladores, temerosos
das decisões do TCU, enviam-lhe
esses documentos previamente à
sua publicação.31

3.3. Interfira nas escolhas e decisões
regulatórias

Uma das técnicas que você,
controlador, pode utilizar para
interferir nas escolhas das
agências reguladoras já foi
adiantada acima: usar o poder
de sanção em uma mão e as suas
“meras sugestões” na outra. Mas
há pelo menos duas outras que são
bastante bem sucedidas.
A primeira consiste em ignorar
a complexidade do direito e a
absoluta ausência de “respostas

29. O relatório de acompanhamento do TCU TC 014.689/2014-6, sobre o processo de aprovação da obra denominada Nova Subida da Serra na
Concessão da BR-40/MG/RJ, não apenas concluiu ser ilegal a aprovação pela ANTT do 12º Termo Aditivo, que adicionou esta obra à Concessão, mas
também recomendou a responsabilização de diversos agentes públicos envolvidos na aprovação desta obra, especialmente os diretores da ANTT que
aprovaram o termo aditivo. A acusação não foi de favorecimento pessoal, mas sim de anuir com celebração de termo aditivo supostamente ilegal, em
virtude da qual se almejava responsabilização pessoal dos então agentes, incluindo a aplicação de multas. No acórdão 738/2017, o TCU acolheu as razões
de justificativa apresentadas pelos então agentes públicos envolvidos, não os condenando, mas manteve a decisão de anular o termo aditivo da Nova
Subida da Serra. A decisão final do plenário isentou de responsabilidade todos os agentes públicos envolvidos.
30. Sobre a questão, Cf. artigo de Carlos Ari Sundfeld, Chega de Axé no Direito Administrativo, no qual coloca que “O gestor tem de ser protegido contra os
excessos de fiscalização. Do contrário, morrendo de medo de algum processo, ele cruza os braços e fica esperando a aposentadoria chegar.” Disponível em:
http://www.sbdp.org.br/ artigos_ver.php?idConteudo=100. Cf. também o de Fernando Vernalha Guimarães, O Direito Administrativo do Medo: a crise
da ineficiência pelo controle, disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativodo-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle. Último acesso em 16.05.2017.

31. Sobre o tema, cf. JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou administrador?. Revista Brasileira
de Direito Público — RBDP. Belo Horizonte, ano 12, nº 47, pp.209-230, out/dez 2014
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corretas” (ou “únicas respostas
lícitas”) para várias das questões
que devem ser resolvidas pelas
agências reguladoras — e impor
a sua solução de preferência, sob
o argumento de que ela é exigida
pelo direito. Em vários países, o
reconhecimento da realidade
complexa levou tribunais a criarem
doutrinas de deferência às soluções
escolhidas pelas ent idades
reguladoras: na ausência de uma
resposta pré-concebida pelo
direito a problemas específicos,
caberia a elas optar por uma dentre
as várias decisões abstratamente
lícitas. 32 Entre nós, juízes e
tribunais têm resistido a dar este
voto de confiança ao regulador.
Ao invés disso, costumam impor
as suas próprias soluções, muitas
vezes a partir do que supõem
que um pr incípio abst rato
necessariamente exigiria diante
de um caso concreto qualquer.33Eis
um caminho a se seguir.O princípio
da dignidade humana sozinho, por
exemplo, lhe abrirá um mundo de
possibilidades.
A segunda técnica para interferir
nas dec isões das agênc ias
reg uladoras consiste em

realizar um esgarçamento (ou
uma “interpretação criativa”)
de suas próprias competências
de controle. Tome-se o caso do
Congresso. A Constituição lhe
permite sustar atos normativos do
Poder Executivo “que exorbitem
do poder regulamentar ou dos
limites da delegação legislativa”.34
Mas o dispositivo tem sido usado
para afastar regras técnicas
impopulares ou regras com as
quais o Congresso simplesmente
não concorda. Assim se deu em
2014, quando o Congresso editou
Decreto Legislativo para sustar
a eficácia de resolução da Anvisa
que vedava a comercialização
de medicamentos inibidores
de apetite usados contra a
obesidade.35 Mais recentemente,
o Senado já aprovou o Decreto
Leg islat ivo que afast ará a
resolução da Anac que liberava
a cobrança, pelas companhias
aéreas, de bagagens despachadas
em voos domés t icos . 3 6 Há
exemplos também do TCU, que
costuma se valer dos processos
de tomada de contas especial para
alterar aspectos regulatórios de
contratos de concessão em curso.
Em relação aos contratos da 1ª

Etapa do Programa de Concessões
de Rodovias Federais — PROCOFE,
a Corte de Contas exigiu da ANTT
a adoção da metodologia do
reequilíbrio econômico financeiro
por fluxo de caixa marginal para
a inclusão de novos investimentos
nesses contratos.37 Este exemplo,
aliás, é ótimo para mostrar a
eficácia das intervenções do
controlador. É que aqui se trata
de uma medida que não poderia
ter sido tomada nem mesmo pela
agência isoladamente — a Lei de
Licitações exige o assentimento
dos concessionários para alteração
de regras econômico-financeiras
de contratos em curso.

Mas você, cont rolador, não
precisa se preocupar com estes
detalhes. No direito brasileiro,
os controladores são muito
pouco controlados — e todas as
estratégias acima deverão ser (e
já vêm sendo) muito eficazes.
4. As dicas para os membros das
próprias agências

Um t ex t o com d ic a s pa r a
deses t r ut u r a r a s agênc ia s
reguladoras não poderia deixar de

32. Uma análise completa sobre o tema encontra-se em JORDÃO, Eduardo. Controle de uma Administração Pública complexa: a experiência estrangeira
na Adaptação da Intensidade do Controle. São Paulo: Malheiros, SBDP, 2016.

33. A Resolução Anac nº 400/2016, que passou a permitir a cobrança pelo despacho de bagagem. foi suspensa liminarmente em 13.03.2017, pelo juiz
José Henrique Prescendo, da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo. Sobre o caso, que é representativo do tipo de intervenção judicial que sobre a ação
das agências reguladoras, cf. coluna de Eduardo Jordão, Cobrança por bagagem: o que diz o Direito?, disponível em https://jota.info/colunas/ supra/
cobranca-por-bagagem-o-que-diz-o-direito-24032017, e a própria decisão do juiz em: http://s.conjur.com.br/dl/decisao-jf-sp-anac-bagagem.pdf. Último
acesso em 16.05.2017.
34. Art. 49, V, da Constituição Federal.

35. Assim se deu em 2014, quando o Congresso editou Decreto Legislativo nº 273 de 2014, publicado em 05.09.2014, para sustar a eficácia de resolução
da Anvisa que vedava a comercialização de medicamentos inibidores de apetite usados contra a obesidade.

36. O Senado aprovou, no final de 2016, o projeto de decreto legislativo PDS 89/2016, que susta a resolução da Anac autorizativa da cobrança pelo
despacho de bagagens em vôos domésticos. Atualmente, este decreto está em fase de análise pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados, na qual o tramita sob o nº PDC 578/2016, tendo recebido parecer favorável do relator nesta comissão. Sobre o tema, cf. a coluna de Eduardo
Jordão e Arthur Lardosa “Congresso x Agências: limites, só para os outros”, publicada no JOTA, disponível em: https://jota.info/colunas/supra/congressox-agencias-limites-para-os-outros-19122016 . Último acesso em 08.05.2017

37. Decisão adotada pelo TCU no Plenário, Acórdão n° 2.154/2007, (Ata nº 42/2007), rel. Min. Ubiratan Aguiar, j. 10.10.2007, com diversos
desdobramentos, inclusive o TCU, Plenário, Acórdão n° 1.055/2011 (Ata nº 14/2011), rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 24.07.2011.
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trazer estratégias de autoflagelo.
Normalmente, os integrantes
destas entidades supõem que o
seu ocaso é culpa de terceiros,
políticos e/ou controladores
néscios ou sedentos de poder.
Nunca admitem que também
prestam contribuição relevante
para esta situação.
As agências reguladoras foram
criadas para garantir atuação
estatal imparcial e técnica no
acompanhamento, fiscalização
e regulação de contratos de
longo prazo nos setores de
infraestrutura, que envolvem
investimentos relevantes do setor
privado a serem amortizados em
prazos longos, como 20 ou 30 anos.
Assim, a estabilidade da regulação,
a imparcialidade das decisões,
a sua rapidez, solidez técnica e
conformidade com as regras e
com a lógica jurídica, econômica
e financeira são essenciais para
manter a credibilidade do sistema
regulatório.

No entanto, é frequente que
as agências reguladoras (i)
at uem de for m a er r át ic a ,
com comprometimento
da seg urança jurídica; (ii)
negligenciem importantes regras
procedimentais; ou (iii) divulguem
inapropriadamente as informações
relevantes sobre o setor regulado
e sobre as suas próprias decisões.

4.1. Descumpram contratos e Governo do Estado de São Paulo
frustrem a segurança jurídica
para anular aditivos celebrados
em dezembro de 2006. 38 A este
Uma das razões para a criação das respeito, argumente que é natural
agências reguladoras consistia em que práticas regulatórias evoluam
dar mais estabilidade aos setores e que novas formas de cálculo de
regulados. A ideia era a de que a reequilíbrio sejam desenvolvidas.
concessão de poderes regulatórios E ignore que é exatamente por isso
a entidades técnicas, isoladas de que se crê indispensável blindar o
influências políticas, favoreceria a passado, preservando a validade
previsibilidade, criando ambiente e eficácia dos acordos assinados
propício para o apor te de com base nas práticas vigentes à
investimentos. Como desbaratar época da sua realização.39
este projeto? Assegurando que a
estabilidade e a segurança jurídica Já no caso do reajuste tarifário, é
sejam comprometidas nos setores cada vez mais raro o exemplo de
regulados pela atuação da própria Luiz Guilherme Schymura, então
agência.
presidente do Conselho da Anatel
que, em 2003, lutou para impedir
A forma mais óbvia para fazê- que o Governo ignorasse as regras
lo é frustrar o cumprimento de reajuste de tarifa dos contratos
dos contratos, em especial em de concessão dos serviços de
relação à garantia do equilíbrio telefonia. Ao invés disso, tem sido
e c onôm ic o -f i n a nc ei r o do s frequente que os diretores de
cont ratos e realização dos agências reguladoras convalidem
reajustes tarifários. Há aí o cenário reduções de tarifa ou ignorem o
propício para ações populistas direito de reajustá-las quando o
e para violar os direitos e a Chefe do Poder Executivo assim
expectativa dos concessionários. entender devido, ignorando que
No caso de disposições relativas a manutenção do valor da tarifa e
ao reequilí brio econômico- direito ao seu reajuste só podem
f inanceiro, uma est ratég ia ser alterados por acordo entre
particularmente efetiva consiste as partes. Diversas agências
na anulação de disposições reguladoras, particularmente
contratuais firmadas anos antes, as estaduais, o fizeram após as
sob o argumento de mudança de manifestações sociais de 2013.40
orientação quanto à metodologia
aplicável para o seu cálculo. Tome- O grande mérito da estratégia
se o caso emblemático da ação de descumprimento contratos
judicial intentada pela Artesp e pelo está em que os seus efeitos vão

38. Sobre o tema, vide reportagem da Folha de São Paulo de 18.05.2014, a qual relata a propositura de ação judicial em face de pelo menos oito
concessionárias: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/166483-governo-de-sp-abre-guerra-das-rodovias.shtml. Em alguns deles, a decisão de
primeira instância foi favorável ao Estado, ocorrendo a anulação do aditivo, como na ação proposta contra a Concessionária rodoviária CCR AutoBAn
(http://www.valor.com.br/empresas/4213400/justica-antecipa-fim-de-concessao-da-anhanguera-e-bandeirantes). Em outras, a justiça manteve o
aditivo, como na proposta em face da Concessionária rodoviária TEBE (http://www.conjur.com.br/2016-jul-19/estado-nao-rever-contrato-porqueele-tornou-desvantajoso). Último acesso em 16.05.2017.
39. Esta crítica à Artesp motivou uma resposta do diretor-geral da agência, Giovanni Pengue Filho, também publicada no site Jota. O texto pode ser
lido no seguinte link: https://jota.info/artigos/quando-valor-de-agencia-reguladora-se-mede-por-eficiencia-12052017. Último acesso em 20.06.2017.

40. A diminuição das tarifas de ônibus ocorreu em diversas cidades do país, como monstra reportagem jornalística do O Dia de 13.06.2013 (http://
odia.ig.com.br/noticia/brasil/2013-06-13/protestos-baixam-tafira-de-onibus-em-seis-capitais.html). No entanto, em muitos casos a decisão foi
revertida depois. Último acesso em 16.05.2017.
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além do caso concreto. Cria-se a
percepção geral de que quaisquer
alterações nas condições políticas
ou nas orientações das agências
sobre questões regulatórias serão
suficientes para fazê-las rever
decisões passadas e reabrir os
processos nos quais elas foram
tomadas. Ou seja: consagrase exatamente o cenário de
insegurança que se quis evitar com
a criação das agências reguladoras.
4.2. Não liguem muito para
procedimentos

Uma segunda estratégia efetiva
para minar a credibilidade das
agências reguladoras consiste
em negligenciar as reg ras
procedimentais que regem (ou
deveriam reger) a sua atuação. Ora,
o procedimento é um mecanismo
jurídico para garantir que as
decisões de uma entidade pública
sejam tomadas de forma legítima
— e não de forma arbitrária. Afinal,
decidir seguindo um procedimento
é o inverso de decidir livremente.
Justamente por isso, desconsiderar
as regras procedimentais é forma
eficaz de comprometer esta
arquitetura institucional e pôr em
cheque a sua própria legitimidade.

A estratégia pode ser utilizada
tanto na produção normativa
como nas chamadas “decisões
individuais” (solução de uma
controvérsia, imposição de uma
sanção etc.). Tome-se a primeira
hipótese, de produção normativa.
Aqui, a forma mais recorrente de
procedimentalização em todo o
mundo é o uso da chamada Análise
de Impacto Regulatório (AIR). Bem
utilizada, a AIR tende a gerar uma
regulação de maior qualidade
(porque serve a levantar dados
relevantes) e mais democrática
(porque permite o debate de
diferentes opções).41 Na prática,
no entanto, ela ainda está muito
longe de ser a regra no Brasil. 42
Na ausência de uma obrigação
legislativa genérica, tem cabido
às próprias agências reguladoras
decidir quando e como valer-se
deste mecanismo. Neste cenário,
não é surpresa que, salvo poucas
exceções no nível federal (como
é o caso da Anvisa43), o uso da
AIR ainda seja raro. Também
no caso das chamadas decisões
individuais, é comum a reclamação
dos regulados sobre desrespeito de
regras procedimentais e dos seus
direitos de serem ouvidos, sendo
esta a maior causa de contestações
judiciais de decisões das agências.

Mas as agências podem ser
ainda mais eficientes nesta
estratégia de negligência a ritos
procedimentais. Elas podem valerse de disposições contratuais para
ampliar os seus próprios poderes
e as suas próprias margens de
discricionariedade. Ao invés de
procedimento, ampla liberdade.
Num primeiro exemplo já testado,
basta incluir em minutas de
contrato fatores indeterminados
que lhes dão amplos poderes de
mudar a qualquer tempo os seus
aspectos econômico-financeiros.
Valham-se indiscriminadamente
do famoso Fator X. Ignorem a lição
de que, tecnicamente, a utilização
deste mecanismo só faz sentido
para cont ratos em setores
cujos avanços tecnológ icos
criem periodicamente ganhos
operacionais inesperados, como
o setor de telecomunicações
ou de distribuição de
energia elétrica. 4 4 Usem-no,
por t anto, mesmoemsetores
de infraestruturapesada.Num
segundo exemplo também não
inédito, subordinem o direito
ao reequilí brio econômicofinanceiro do contrato a fatores
que a s pr ópr i a s a g ênc i a s

41. Cf. a Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) pela
adoção da Análise de Impacto Regulatório, de 22 de março de 2012. Disponível em: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20
PR%20with% 20cover.pdf, No mesmo sentido, vide BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho e SALGADO, Lucia Helena. Análise de Impacto Regulatório: uma
abordagem exploratória, Texto para Discussão nº 1463 do Ipea — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: janeiro de 2010. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view= article&id=5010. Último acesso em 01.01.2017.

42. Vide MENDONÇA, José Vicente Santos de, Impacto Regulatório: um obscuro projeto de desejo, de 14.09.2010, em http://www.conjur.com.br/2010set-14/analise-impacto-regulatorio-ainda-obscuro-objeto-desejo e, em uma colocação mais recente, SALINAS, Natasha Schmitt Caccia, Por um uso
abrangente da Análise de Impacto Regulatório no Brasil, de 31.03.2016, em http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/natasha-salinas/por-umuso-abrangente-da-analise-de-impacto-regulatorio-no-brasil. Último acesso em 01.01.2017.
43. A ANVISA vem trabalhando na incorporação da Análise de Impacto Regulatório em suas práticas desde 2007, sendo pioneira e referência para a
prática. Tanto é assim, que em 2008 a agência foi selecionada pelo como agência-piloto para o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional
para Gestão em Regulação (Pro-Reg) do Governo Federal, o qual buscou disseminar a prática da AIR no país. Cf.: http://portal.anvisa.gov.br/analisede-impacto-regulatorio e https://goo.gl/RbU2NY. Último acesso em 01.01.2017.

44. “ “[n]esse caso (fator X) cuida-se de instrumento regulatório destinado a exigir que o concessionário gere e compartilhe com usuários ganhos de eficiência
setoriais, não atribuíveis especificamente a diferenciais no seu desempenho. Não se trata de atividade de reequilíbrio do contrato.”. RIBEIRO, Maurício
Portugal. PPP Mais e o Regime dos Contratos de Concessão e PPP. Rio de Janeiro, 2015, p. 38. Disponível em: https://pt.slideshare.net/portugalribeiro/
ppp-mais-e-o-regime-dos-contratos-de-concesso-e-ppp. Último acesso em 16.05.2017
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do mercado, além de possibilitar
escolhas e comportamentos mais
conscientes dos consumidores.
A despeito disso, medidas tão
básicas como a div ulgação
compa rat iva de diferent es
planos de serviço oferecidos
por d i ferent es oper ador a s
de telefonia seguem sem ser
implementadas pela ANATEL,
para citar apenas um exemplo.
A desculpa para esta inação tem
sido a da constante mudança
dos planos das operadoras —
circunstância que não impediu
o Banco Central, por exemplo,
de disponibilizar comparativo
4.3. Negligenciem a importância da semelhante relativo às tarifas
difusão informacional
bancárias.46
estabelecerão a posteriori. 45
Assim se cria incerteza sobre
a indenização integ ral dos
concessionários pela ocorrência
de eventos cujo risco foi atribuído
pelo contrato ou pela lei ao Poder
Concedente. É o caso da utilização
da metodologia do fluxo de caixa
marginal para qualquer evento de
desequilíbrio (e não apenas para
a inclusão de novos investimentos
no contrato), com taxa de desconto
estipulada posteriormente pela
agência reguladora, como tem
acontecido nos contratos da
ANTT e da ANAC.

Uma última estratégia para
comprometer a imagem e a
reputação das agências consiste
em negligenciar a importância da
propagação de informações para
a regulação. Há pelo menos duas
formas distintas em que ela pode
ser relevante.

Numa primeira forma, a difusão
informacional é relevante como
técnica ou estratégia regulatória.
Neste sentido, a agência atua
como um centro propagador
das informações pertinentes
ao setor regulado, tornandoa s f ac i lment e acessíveis a
todos. Isto tende a ampliar a
competitividade entre os players

Numa seg unda for ma, a
divulgação de informações é
instrumento de legitimação das
escolhas da própria agência. A
importância desta específica
forma de comunicação resulta
particularmente evidente porque
o t rabalho de uma agência
reguladora consiste em arbitrar
interesses conf lit antes (de
diferentes tipos de usuários do
serviço, da indústria regulada,
do Poder Público etc.). 47 No
contexto de tomada de decisões
tão complexas e tão propensas
a gerar controvérsias, a boa
comunicação é a chave para que
uma medida seja compreendida
e bem avaliada. Comunicar mal

neste contexto é o caminho
óbv io para que suas ações
ou não possam ser avaliadas
p el a p opu l aç ão, ou seja m
necessariamente compreendidas
como resultado de captura.
Isso talvez explique porque
inúmeras decisões racionais
do ponto de vista econômico
ven h a m a ser l a r g a ment e
percebidas pela população como
voltadas a favorecer a indústria
regulada. Assim, por exemplo,
a recente decisão da ANAC de
liberar a cobrança de bagagens
despachadas. Teria sido possível
investir mais na divulgação de
estudos e na explicação da regra
tanto sob um ponto de vista da sua
eficiência (no sistema anterior,
passageiros que não despacham
bagagens subsidiam aqueles que
as levam), como do ponto de vista
de sua naturalidade (trata-se de
regra que vale em quase todo
o mundo, com exceção apenas
de México, Venezuela, China e
Rússia), como, finalmente, do
ponto de vista de suas prováveis
consequências (redução de
preços por maior amplitude
concorrencial, a exemplo do que
já vem acontecendo desde que
se começou a adotar a liberdade
tarifária). Ao invés disso, ela foi
objeto de tímidas manifestações
of ic i a i s 4 8 at r op el ad a s p or
indignações do senso comum.

45. Vide o ponto nº 08 em RIBEIRO, Maurício Portugal. Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser corrigidos. Disponível
em: https://pt.slideshare.net/portugalribeiro/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-publicado-em . Último acesso em 01.01.2017.

46. As informações, incluindo relação das tarifas bancárias em ordem decrescente de valores entre as instituições financeiras, estão disponíveis no
site do Banco Central em: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/TARIFA. Último acesso em 16.05.2017.

47. “(...) os novos órgão reguladores devem reunir uma grande capacidade de arbitramento dos interesses envolvidos com a atividade regulatória.” e “pode-se
dizer que as agências se prestam, basicamente, a: i) mediar interesses específicos existentes no setor regulado (...)”, em MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A nova
regulação estatal e as agências independentes, in SUNDFELD, Carlos Ari (coord.), Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Editora Malheiros, 2000,pp.
91-92. Cf. também MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime jurídico. São Paulo: Ed. Fórum, 2005,
48. Cf. artigo do Diretor da ANAC José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz na Folha de São Paulo, Sem bagagem e com mais inclusão, disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/12/1842673-sem-bagagem-e-com-mais-inclusao.shtml. Último acesso em: 16.05.2017.
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5. Conclusão
Caso ainda não tenha ficado
totalmente evidente, vale a
pena esclarecer: o texto acima é
irônico. Na realidade, o objetivo
dos autores não é “oferecer dicas
para a destruição das agências
reguladoras”. Ao invés disso,
o que lhes move é a vontade de
denunciar uma série de práticas
que já vêm sendo adotadas por
diferentes atores institucionais
e que, aos seus olhos, possuem
efeito deletério evidente sobre
o projeto de Estado Regulador
Brasileiro. Na oportunidade de
celebração dos 20 anos deste
projeto institucional, parece
essencial fazer esta reflexão sobre
o que deu errado até aqui, para
que os problemas possam ser
corrigidos nas próximas décadas.
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Happiness as the theoretical Palavras-chave: Felicidade,
fundament of development in D e s e n v o l v i m e n t o , E s t a d o
A Welfare state
s o c i a l , I n t e r e s s e pú b l ic o ,
Subsidiariedade.
Resumo: O artigo tem como
objetivo a inclusão da ideia de Abstract: The article aims to
felicidade como fundamento include the idea of happiness as the
do desenvolvimento humano foundation of human development
e m u m E s t a d o s o c i a l . in a welfare State. Contradicts
Contesta a possibilidade da the possibility of the subsidiarity
subsidiariedade poder ser um as a consistent criterion for the
critério compatível com o ideal welfare state. It analyzes the
desenvolvimentista do Estado Brazilian legal system and it
social. Analisa o ordenamento makes some considerations
jurídico brasileiro e faz algumas regarding t he pr inciple of
considerações a respeito do subsidiarity in the European
princípio da subsidiariedade no system. The text explains that
ambiente europeu. Explica que the social constitutionalism
o constitucionalismo social não cannot restrict the duties of the
pode restringir os deveres do State in the exclusive sense to
Estado à garantia de dignidade. offer dignity. It differentiates
Diferencia a felicidade subjetiva the subjective happiness of the
da felicidade objetiva. Analisa a objective happiness. It examines
ideia de felicidade objetiva em the idea of objective happiness
duas perspectivas: a jurídica e in two perspectives: the law and
a política. Conclui que apenas a politics. It concludes that only
felicidade objetiva é considerada objective happiness is considered
critério determinante dos fins criterion to the purposes of the
do Estado social, pois implica a social State, because it implies the
garantia do máximo de bem- maximum guarantee of well being
estar para as pessoas enquanto to the people while the dignity
a dignidade compreende apenas applies only to the existential
a garantia do mínimo existencial. minimum guarantee.

Key words: Happiness,
Development, Welfare State,
Public interest, Subsidiarity.

1. O desenvolvimento como
felic idade: para a lém da
subsidiariedade1
As teorias liberais defensoras do
Estado subsidiário ressurgem
de tempos em tempos como
alternativa ao Estado de bem-estar
social, defendendo a restrição da
atuação do Poder Público, porém
sem deixar de reconhecer as
mazelas do mundo. São teses que
procuram uma solução para os
problemas sociais por intermédio
da conscientização da sociedade,
entendida como uma composição
de indivíduos e pequenos grupos,
tais como a família. A ideia nuclear
desta proposição resulta de
uma forte aproximação do valor
“dignidade” ao valor “liberdade
pessoal”. Ou seja, é digno quem
possui as condições mínimas para
ser livre e usa da sua capacidade
para o exercício de tal liberdade.
Est a proposição t ambém é
muito presente nas concepções
religiosas em que a conquista do
céu é fruto da decisão subjetiva
de afastamento do pecado. É

1. A publicação original desta nova edição do texto de minha tese de doutorado foi realizada na Revista Digital de Direito Administrativo da USP e
agora gentilmente republicada na Revista da Escola Superior de Advocacia da OAB/RJ a pedido dos seus editores. Cf.: GABARDO, Emerson. A felicidade
como fundamento teórico do desenvolvimento em um Estado social. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 5, n. 1, p. 99-141, 2018.
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estatal contemporânea. 3 Neste
caso, acabam ut ilizando-se
teoricamente da ideia, mas para
aplicações do conceito que vão
muito além do seu conteúdo,
Nesta visão liberal-religiosa- gerando um problema do ponto
motivacional, ao Estado caberia, de vista da coerência lógica do
então, somente a garantia desta pensamento científico e da ação
“dignidade-liberdade”. Silvia política a ele correspondente.
Faber Torres exemplifica bem
esta perspectiva quando assevera Esta visão restritiva do papel do
que por meio da subsidiariedade Estado, seja decorrente de uma
“concebe-se a ação do Poder argumentação assumidamente
Público não como uma garantia liberal, seja por uma argumentação
prévia de felicidade a todos”, mas logicamente inconsistente, não é
sim como um meio de garantia a mais adequada. Ao menos não
secundária. Afinal, o Estado de um Estado cujo modelo seja o
somente deve fornecer uma de bem-estar e cujos postulados
espécie de “ajuda” aos indivíduos fundamentais sejam pautados
para que eles extraiam bons por um conjunto de princípios
frutos de sua autonomia.2 Quem republicanos. As atividades do
e como será ajudado, todavia, são Estado, predominantemente as
questões polêmicas dentro desta administrativo-prestacionais, não
seara, pois, em geral, as teorias têm por fundamento apenas uma
liberais-religiosas-motivacionais ideia de “auxílio social” nem se
não acreditam na ajuda por meio fundam, exatamente, na ideia de
de ações afirmativas públicas e “dignidade-liberdade”.
com foco nos grupos vulneráveis
— defendem, portanto, ações Ainda que não seja um papel
por meio de inst rument ais fácil e mesmo tendo que se
público-majoritários ou privado- contrapor a uma realidade muitas
vezes refratária às tentativas
caritativos.
normatizantes, o dever ético dos
Na realidade, mesmo autores operadores do Direito de não
que não possuem uma visão olhar o sistema constitucional de
tão restritiva à atuação do forma reducionista é inafastável.
Estado costumam compreender Como bem coloca Romeu Felipe
a “ d i g n i d a d e - l i b e r d a d e ” Bacellar Filho, o caráter público
como fundamento do sistema “do interesse perseguido pela
ju r íd ico e d a i nt er venç ão Administração deriva da ideia de
igualmente muito difundida pelos
livros de autoajuda, quando seus
autores propõem que para seu
sonho se realizar, basta acreditar.

República, no sentido de Bodin
e Kant, como ‘coisa pública’ e
que hoje significa comunidade
ou coletividade política”. Cabe,
portanto, aos juristas “buscar
novos instrumentos de efetivação
deste ideal”.4 Ideal republicano
este que ultrapassa os aspectos
institucionais. Renato Janine
Ribeiro ressalta com adequação
que até mesmo “a monarquia
diz-se república enquanto alega
ter por fim o bem público”.
Isso significa que o caráter
republicano distingue-se pelos
meios e não pelos fins. Trata-se
de um modelo que não visa o bem
comum sob quaisquer meios. O
regime republicano é aquele
que se caracteriza pelos “meios
republicanos”, tais como igualdade,
liberdade e fraternidade, além de
consagrar a transparência como
uma das suas maiores virtudes.5

Talvez a dificuldade em aceitar um
papel ativo e ótimo na realização da
“coisa pública”, ao menos no Brasil,
decorra da própria “dificuldade
brasileira em viver a República”. Do
ponto de vista das mentalidades
é fácil identificar que os próprios
brasileiros se concebem como
ótimos indivíduos, mas como
maus cidadãos ou governantes.6 E
em assim sendo, por um lado não
parece ter grande significância
a participação política e, por
outro, o aumento da estrutura e
das atividades ligadas ao Estado

2. Como defende Silvia F. Torres. Cf.: TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no Direito Público contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar,
2001, p. 14.

3. Um bom repertório a respeito do tema na doutrina foi realizado por Maria Sylvia Zanella di Pietro. A autora entende a dignidade como um elemento
de três dimensões: valor, princípio e regra. Cf.: PIETRO, Maria Sylvia di. Direito administrativo e dignidade da pessoa humana. Revista Digital de Direito
Administrativo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 260-279, 2014, p. 264).
4. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 46.

5.

RIBEIRO, Renato Janine. A sociedade contra o social: o alto custo da vida pública no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 106-107.

6. Como ressalta Renato J. Ribeiro. Cf.: RIBEIRO, Renato Janine. Op. cit. p. 159.
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é perenemente deslegitimado.
Daí a própria desimportância da
atividade política, que entendida
como um “mal necessário”, passa
a ser exigida como mínima,
r ever t endo -se o pr o c e s so
civilizacional que redundou na
atribuição aos governantes da
tarefa de cumprirem seu encargo
como uma “função”, ou seja, como
uma atividade de que não possuem
disposição e, em assim sendo, pautase pelo dever máximo: a felicidade
daqueles sob os quais incidirão os
efeitos dos atos praticados.
Neste quadro, mais do que novas
respostas institucionais; e mais
do que reformas jurídicas; tornase necessária uma verdadeira
revolução no plano das
mentalidades, condicionada pelo
reconhecimento de princípios cuja
força normativa, se aceita, não pode
ser desconsiderada. Reafirmar
as tarefas não cumpridas pela
modernidade; relembrar as suas
promessas. Eis a nova utopia
constitutiva do modelo de Estado
social contemporâneo e que guarda
correspondência com o sistema
constitucional estabelecido.7

Neste contexto, sem dúvida, os
temas da subsidiariedade e do
desenvolvimento estão fortemente

imbricados (ainda que em relação
inversamente proporcional).
É compreensível a ênfase que
foi sido conferida ao seu estudo
no final do século XX, tanto em
países de estrutura organizativa
estatal tradicional (como o
Brasil), quanto em entidades
supranacionais heterodoxas
(como a Un ião Eu r opeia).
Peculiaridade interessante é
que, em regra, estes dois temas
centrais do Direito público e da
teoria do Estado atuais não são
tratados em conjunto. Aliás, é
difícil encontrar estudos que
promovam uma interligação entre
os assuntos; ao menos expressa e
deliberadamente, pois de forma ao
menos implícita eles compõem um
ambiente prático indissociável.

é a posição recorrentemente
ac eit a p el a s c omu n id ade s
científica, política e jurídica
contemporâneas — em que pese,
no Brasil, tal princípio nunca
ter possuído grande prestígio e,
ademais, tenha ocorrido certo
abalo nesta perspectiva após os
anos de ouro do desenvolvimento
brasileiro (2003-2013), bem como
por decorrência da crise de 2008.9

Sendo assim, torna-se interessante,
como preliminar de discussão,
efe t u a r u m a t ent at iv a de
verificação do significado jurídico
da ligação entre desenvolvimento
e subsidiariedade, pois a doutrina
nacional ainda está bastante
atrasada na teorização sobre
a matéria. Na Europa, est a
discussão, que já é antiga e
Na medida em que as organizações central, na segunda década do
p ol í t ic a s c on t emp or â ne a s século XXI passa a legitimar com
tomaram o desenvolvimento (sua mais força um movimento de
conquista ou manutenção) como reação à ação centralizadora da
objetivo político fundamental União supranacional — inclusive
do constitucionalismo,8 um dos possibilitando a saída de seus
principais meios conclamados integrantes (o caso Brexit bem
para a sua realização passou a demonstra este fenômeno).10
ser o princípio da subsidiariedade
(notadamente na tradição política As questões da subsidiariedade
e intelectual europeia). O que não e do desenvolvimento são típicas
significa que esta seja realmente de uma discussão perene na
a única possibilidade, ou mesmo a teoria do Estado e que dizem
melhor; mesmo assim, sem dúvida respeito à centralização e à

7. Esta constatação não implica que se ignore as crises do Estado social como modelo interventor. Sabe-se que “há limites para a atuação do Estado
Social enquanto formulador e executor de políticas públicas”. Cf.: MORAIS, José Luis Bolzan de; BRUM, Guilherme Valle. Estado Social, legitimidade
democrática e o controle de políticas públicas pelo Supremo Tribunal Federal. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte,
ano 16, n. 63, p. 107-136, jan./mar. 2016, p. 114.
8. Nesse sentido, conferir o texto de Michele Carducci: CARDUCCI, Michele. Relação entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento constitucional
e originalidade do Brasil. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 12, n. 49, p. 15-26, jul./set. 2012.

9. Segundo Onofre A. Batista Júnior, “o neoliberalismo vinha perdendo sua força, mas, em outubro de 2008, entrou em colapso, provocando uma crise
financeira gravíssima nos países centrais, em especial, nos EUA”. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O outro lado do Leviatã e a corrida ao fundo do poço.
São Paulo: Almedina, 2015, p. 60. Pelo que foi possível observar nos dez anos seguintes, tal “colapso” serviu como gatilho para uma reorganização das
elites a fim de reestabelecer em curto prazo a ideológica neoliberal.

10. Sobre a relação entre Brexit e o critério de subsidiariedade, merece destaque o Artigo de Adrian Pabst: PABST, Adrian. Brexit, Post-liberalism, and
the Politics of Paradox. Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47946122/Brexit__Post-liberalism_and_the_Politics_
of_Paradox.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1497835389&Signature=jCUfEKy 8X9EGX17aXG5cMQI7gWQ%3D&responsecontent-disposition=inline%3B%20filename%3DBrexit_Post-liberalism_and_the_Politics.pdf> Acesso em: 18 jun. 2017.
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descentralização de competências
funcionais e sua eficiência na
melhoria das condições de vida
da sociedade destinatária da
atuação política institucional
— o que implica inevitáveis
discussões sobre nacionalismo,
relativismo cultural, exclusão
social, migração, entre outros
temas concernentes. Para tanto
se torna interessante abordar a
questão ligando-a a outras duas
ideias que são importantes para a
extração de quaisquer conclusões
relevantes: a de dignidade (noção
recorrente da atualidade) e a de
felicidade (que ainda precisa de
uma melhor abordagem a partir
de uma teoria dos princípios).

Em estruturas semifederativas
como a da União Europeia, a
questão assume uma importância
muito mais elevada que em
reg imes federat ivos f racos
como é o brasileiro (de forte
tendência unitarista). Mas isso
não implica que, do ponto de
vista do conhecimento teórico
subjacente à práxis da relação
ent re desenvolv imento e
subsidiariedade, seja impossível
ou inadequado tratar do assunto
de maneira uniforme. Ou seja,
excluídas por uma quest ão
metodológica as óbvias distinções

entre os sistemas políticos
nacionais e supranacionais,
é possível buscar um núcleo
comum de análise da questão.
Isso ocorre, principalmente,
na t emát ic a espec í f ic a do
desenvolvimento,11 que durante
o século XX foi pauta constante de
organismos internacionais como
a Organização das Nações Unidas
— ONU, além de compor o cenário
de discussão político-econômica
mais impor t ante do século
passado para todos os Estados
nacionais autodeterminados. É
um assunto típico das discussões
seja sobre um Direito Global,12
seja sobre um constitucionalismo
transnacional.13

das condições de desequilíbrio
social, instabilidade política,
comprometimento da democracia
e má distribuição de renda, que são
típicos do subdesenvolvimento? A
resposta é negativa.

A experiência histórica demonstra
que é imprescindível ser efetuada
uma inter venção est at al
programada para a resolução
dos problemas gerados pela
vida em sociedade. E tal atuação
deve ser perene (atemporal)
a partir de princípios inerentes
ao planejamento. Ou seja, “para
atingir objetivos complexos e,
simultaneamente, para lidar
com os problemas de escassez
de recursos das mais diversas
ordens, o Estado, assim como
o indivíduo, é obrigado a agir
de modo racional e estratégico,
fazendo considerações sobre o
futuro”.14 Isso deve ocorrer não só
em relação a assuntos gerais, mas
também em relação a objetivos
específ icos como a própria
inovação (afinal, ao contrário
do senso comum, o Estado tem
sido fundamental para a evolução
científica de impacto no último
século).15

Na análise da relação entre
subsidiariedade e desenvolvimento,
podem-se colocar em pauta
duas questões aparentemente
distintas, mas que possuem o
mesmo objeto: a manutenção do
desenvolvimento e a conquista do
desenvolvimento (como processo
acabado). A implementação de um
critério de subsidiariedade seria a
melhor forma de as organizações
polít icas est abelecerem as
competências político-jurídicas
que lhe cabem, considerando estes
dois objetivos? Tal critério é capaz Particularmente no Brasil esta é,
de promover o visado afastamento inclusive, uma exigência do artigo
174 da Constituição Federal.

11. Sobre o assunto, merecem destaque dois excelentes artigos: FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento
sustentável e a necessidade de compreensão interdisciplinar do problema. Revista Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.
1, pp. 63-91, p. 63-91; e HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: reflexos sobre algumas
tendências do Direito Público brasileiro. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, p. 133-168, jul./set. 2013.

12. Sobre o assunto, ver: REYNA, Justo. Globalización, pluralidad sistémica y derecho administrativo: Apuntes para un Derecho Administrativo
Multidimensional. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, v. 11, n. 44, p. 13-40, abr. —jun. 2011. E, ainda: FROTA, Hidemberg
Alves da. O controle no espaço administrativo global. Revista Digital de Direito Administrativo, São Paulo, v. 2, n. 2, p, 469-508, 2015.

13. Sobre o assunto, ver: TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Constitucionalismo transnacional: por uma compreensão pluriversalista do Estado. Revista
de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 3, n. 3, p. 141-166, set./dez. 2016.

14. MARRARA, Thiago. A Atividade de Planejamento na Administração Pública: O Papel e o Conteúdo das Normas Previstas no Anteprojeto da Nova Lei
de Organização Administrativa. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 27, jul./ago./set., 2011.
15. Sobre o assunto, ver o excelente livro de Mariana Mazzucato. Cf.: MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor
público vs. setor privado. Tradução de Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014.
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o autor, talvez o principal teórico
da temática, o desenvolvimento
tem como escopo a remoção das
principais fontes de privação da
liberdade, como, por exemplo,
“pobreza e tirania, carência de
oportunidades econômicas e
destituição social sistemática,
negligência dos serviços públicos
e intolerância ou interferência
excessiva de Estados repressivos”.19
Estendendo de forma radical a
noção tradicional da expressão
“liberdade”, o autor consegue
traduzir o desenvolvimento como
tal. Por conseguinte, inverte o
sentido do desenvolvimento, que
passa a ser primordialmente a
consequência da liberdade, e não
o contrário; ainda que reconheça
a condição simultânea de meio e
finalidade das liberdades indicadas
(que, todavia, não perdem seu
caráter fundante instrumental).
É por intermédio deste raciocínio
que são elencados cinco tipos de
liberdades (portanto “liberdadesmeio”): as liberdades políticas,
as facilidades econômicas, as
oportunidades sociais, as garantias
A grande questão teórica que de transparência e a segurança
deve ser destacada neste ponto é protetora.20
justamente a predominância do
valor liberdade como condicionante É claro que a tese de Amartya Sen
dos fins do Estado, ainda que é muito importante para o cenário
Se o desenvolvimento era um a partir de variações bastante geopolítico típico da década de
equivalente ao mero crescimento interessantes e modernizadas, 1990. Seu enfoque na questão da
no período do liberalismo clássico, como é a de Amartya Sen. Segundo distribuição de renda e sua recusa
Aquele que alg uns autores
denominam de “princípio do
desenvolvimento”, e que pode
também ser entabulado como
um “direito ao desenvolvimento”
(embora talvez seja melhor a
primeira denominação), justifica-se
plenamente apenas quando se tem
em vista que se trata de um meio
racional apto à consecução de um
objetivo maior: a felicidade. Logo,
se for considerado um direito, ele
será de caráter instrumental, assim
como o de greve, por exemplo. Ele
não se legitima por si mesmo, tendo
natureza interdependente à sua
finalidade (esta, sim, de caráter
autolegitimado, pois compõe um
valor protegido de forma material
autônoma). Há uma tendência
pós-Revolução Francesa de não
considerar a felicidade social como
valor máximo de justificação das
finalidades do Estado. A partir
do século XIX a liberdade acabou
assumindo um protagonismo sem
precedentes na filosofia política
conhecida, ainda que aliada a
outros valores, como a própria
ideia de solidariedade, que acaba
ganhando também um espaço sem
precedentes entre os filósofos do
século XX, a partir do período pósguerras.16

ele evolui para um conceito de
forte componente socializador a
partir do surgimento do Estado de
bem-estar social. Isto não significa
que há um abandono da ideia de
liberdade como o valor maior
que justifica o estabelecimento
dos fins do Estado nacional. Ao
contrário, nos países que adotaram
o sistema econômico capitalista, a
solidariedade acaba tornando-se
um elemento agregado, de caráter
complementar, que parece apenas
ter justificado um modelo de Estado
que foi de caráter excepcional e
que a partir do século XXI tende a
ser abandonado paulatinamente.
Es t e aba ndono pr opic ia a
confirmação das opiniões dos
autores pessimistas, que sempre
apontaram o surgimento do welfare
state apenas como um instrumento
de correção capitalista e proteção
anticomunista;17 ou seja, não
como um modelo conquistado
pela pressão política de corpos
intermédios da sociedade civil,
como o operariado e os principais
segmentos marginalizados.18

16. Conforme defendem Figueiroa e Michelini. Cf.: FIGUEIROA, Maximiliano; MICHELINI, Dorando. Filosofía y solidaridad: estudios sobre Apel, Rawls,
Ricouer, Lévinas, Dussel, Derrida, Rorty y Van Parus. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, 2007.

17. Exemplo de autor tipicamente pessimista é Eros Grau. Cf.: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 18 ed., São Paulo:
Malheiros, 2017.
18. Sabe-se que se este pessimismo é, por um lado, perfeitamente justificável, por outro, ele acaba traduzindo uma interpretação superficial da realidade,
por ignorar ou marginalizar a importância dos movimentos sociais como motores de transformação da realidade. Excepcional trabalho demonstrativo
desta importância é o de Maria Glória Gohn. Cf.: GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 5. ed.
São Paulo: Loyola, 2006.
19.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18.

20. Segundo o autor “liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a promover a segurança econômica.
Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de oportunidades
de participação no comércio e na produção) podem ajudar a gerar a abundância individual, além de recursos públicos para os serviços sociais. Liberdades
de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras” (SEN, Amartya. Op. cit., p. 25).
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que a teoria desenvolvimentista
de Sen ignore esta perspectiva
totalmente em termos materiais,
o que pode ser verificado quando
inclui a ideia de “oportunidade”
ao conceito de liberdade (uma
inclusão, convenha-se, nem tão
original). Mas esta ressalva
apenas afasta um liberalismo
radical, admitindo um conteúdo
que vem sendo contest ado
fortemente pela sociologia crítica
contemporânea, que efetivamente
vem desmascarando a ideologia
da igualdade de oportunidades
ao propor que ela esconde uma
mentalidade elitista em que se
justificam os privilégios a partir
da categorização dos sujeitos
como winners ou losers. 22 A
partir desta representação foi
fácil e interessante justificar
durante muito tempo que os
pobres eram em regra imorais,
alcoólatras, corrompidos ou
Nesta perspectiva, acaba-se mínimo preg uiçosos; agora
estabelecendo uma limitação seriam basicamente estúpidos ou
tipicamente liberal, na medida pouco inteligentes — o que deve
em que é reduzido o objeto do excluí-los naturalmente a partir
desenvolvimento ao ideário da da concorrência social.23
liberdade, cuja essência conceitual
repousa em um inafast ável E m t er mo s s i m b ól ic o s , é
aspecto de “negatividade” — significativa a opção em ser
afinal, ser livre é não possuir valorizado o aspecto da liberdade
obstáculos à realização das ações dos homens e não de sua igualdade
desejadas. Ignora-se, assim, a (ou felicidade). Amartya Sen acaba
esfera de positividade necessária por refletir uma posição moral
ao desenvolvimento humano que se pauta por uma concepção
por intermédio de organizações relevante, porém subsidiária, do
políticas como o Estado nacional Estado em relação à sociedade;
ou a União supranacional. Não uma espécie de liberalismo
à tradição utilitarista angloamericana acabam sendo (mesmo
que inadvertidamente) uma fonte
de resistência e contraposição do
neoliberalismo típico do período.21
Mas esta proposição teórica tem o
seu preço: 1. a inversão da condição
do desenvolvimento (que passa de
meio para finalidade); 2. a restrição
da fundamentação legitimatória
dos fins do Estado, que passa a
ser pautada pela noção (ainda
que ampliada) de liberdade; 3. o
afastamento da ideia de felicidade,
o que, de certa forma, é coerente
com sua recusa ao utilitarismo
e sua incapacidade de aceitar a
expressão fora desta tradição
acadêmica de pensamento; e,
ainda, 4. o prestígio a critérios
de superficiais de oportunidade
e igualdade e suas condições
autônomas de legitimação dos fins
do Estado.

fraco em que o desenvolvimento
acaba muito mais ligado à ideia
de que os homens devem possuir
“condições mínimas de satisfação”
do que “condições máximas de
satisfação”. O organismo político
desenvolvido acaba sendo aquele
que conseguir oferecer o mínimo
necessário para que a sociedade
exerça plenamente sua liberdade.
Em outras palavras, restringese o desenvolvimento à ideia de
dignidade do homem, o que não
é apropriado ao espírito presente
no sistema constitucional típico
do Estado de bem-estar social,
construído no ocidente a partir
do século XX e que tem em sua
base a Declaração Universal dos
Direitos do Homem de 1948, cujo
artigo 22 consagrou direitos que
são “indispensáveis para a sua
dignidade e livre desenvolvimento
da personalidade”. Amatya Sen, ao
fundar o desenvolvimento na ideia
de liberdade, acaba por repousar
sua tese apenas na garantia
restrita de dignidade.

Não se ignora que a dignidade
é o ponto de partida para a
justificação dos fins do Estado
democrático contemporâneo. 24
Mas o ponto de chegada deve
ser o “ desenvolv imento da
personalidade”, e isso implica,
necessariamente, compreender a
felicidade como determinante da
atuação do Estado. Um modelo de
Estado social que garanta direitos
fundamentais precisa superar

21. SEN, Amartya. Op. cit., p. 43.

22. Daniel W. Hachem trata de forma aprofundada esta questão, tecendo uma crítica perfeita à ideologia da igualdade de oportunidades e defendendo
a sua substituição para igualdade de posições. Cf.: HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via
administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, v. 13, n. 13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, jan./jun. 2013.
23. Neste sentido é o pensamento de Bourdieu. BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy Magalhães.
Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 60.

24. Como pode ser observado pela descrição de Irene Nohara. Cf.: NOHARA, Irene Patrícia. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Atlas, 2016, p. 109.
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já deu certo na segunda metade
do século XX — ainda que apenas
no interior de determinados
sistemas jurídicos. Enquanto
capitalismo liberal, comunismo
e fascismo demonstraram-se
como um retumbante fracasso,
o Est ado soc ia l conseg uiu
Não é apropriado afirmar que o níveis de qualidade de vida,
Estado deve ser subsidiário, muito estabilidade e alteridade que eram
menos que deve se restringir à desconhecidos ao ser humano até
garantia de dignidade (ou seja, do então.
mínimo para ser livre — mesmo
que numa concepção elastecida de Ademais, de um ponto de vista
liberdade). O Estado nacional e os formal, a Constituição da República
organismos supranacionais devem de 1988 parece ter feito uma opção
estabelecer juridicamente seus clara pelo Estado social.27 Não visa
fins a partir da ideia política de que apenas à garantia da liberdade e
precisam oferecer o máximo para dignidade, mas sim estabelece
os indivíduos. E o máximo requer um rol de direitos e garantias
um abandono da subsidiariedade fundamentais que têm em vista,
para a incorporação de uma fundamentalmente, a felicidade
finalidade geral específica que do povo. E os homens não são
será imposta por intermédio não felizes apenas em decorrência
só da legislação, mas também da ausência de obstáculos à
da atividade administrativa do conquista do que necessitam ou
Estado.26 A razão é óbvia, pois: 1. desejam, como em uma relação
do ponto de vista lógico os sujeitos comensalista na qual o Estado
livres e iguais competindo a partir representaria um parceiro neutral.
dos seus talentos irão gerar A condição humana implica uma
desigualdade e a desigualdade relação simbiótica por conta do
irá paulatinamente acabar com obrigatório pertencimento a
a liberdade — ou seja, apenas um sistema social cuja interface
um mínimo de controle não est abelece uma relação de
funciona estruturalmente; 2. e troca. Esta relação é alusiva ao
do ponto de vista histórico isso recebimento de elementos que
a noção de dignidade rumo à
de felicidade, a partir de uma
sobreposição e não de abandono,
pois não é possível, do ponto de
vista jurídico-político, aceitar a
ideia de um ser humano indigno,
porém feliz.25

25.

Embora certamente isso seria possível do ponto de vista antropológico e/ou psicológico.

comporão a sua esfera individual
e social. E mais, sua felicidade
também está condicionada aos
valores compartilhados e sua
maior ou menor realização. Por
este motivo é que a felicidade de
que ora se trata não coincide com
a tradicionalmente defendida
pelo ut i l it a r i s mo ou pelo
libertarismo.28 É uma felicidade
estabelecida por princípio, e não a
partir de relações consequenciais.
Ainda que não seja possível ter
convicção a respeito de qual teoria
da justiça ela se enquadre, por
certo é possível repelir algumas
delas.29

Além do que, não seria razoável
admit ir uma análise de
“maximização social da riqueza”,
a partir de uma média geral de
felicidade real (que acaba tornandose absolut amente f ic t ícia).
Conquanto o próprio Richard
Posner procure afastar sua teoria
da maximização do utilitarismo
clássico (e sua posição a respeito
da felicidade como valor em si),
as críticas de Ronald Dworkin
são profícuas no afastamento da
maximização econômica como
um objetivo social digno. É fácil
demonstrar que qualquer ganho de
riqueza pode ser contrabalanceado
por perdas de utilidade, de justiça

26. Neste sentido é o pensamento de Daniel W. Hachem. Cf.: HACHEM, Daniel Wunder. A discricionariedade administrativa entre as dimensões objetiva
e subjetiva dos direitos fundamentais sociais. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 10, n. 35, p. 313-343, jul./dez. 2016.
27. Conforme bem descreve Michele Carducci, a Constituição brasileira, “constitucionaliza os instrumentos destinados a reduzir as diferençasdesigualdades e valorizar as diferenças-especificidade, transferindo o nexo inclusão-exclusão para a dimensão simplesmente individual/pessoal daquela
espacial-territorial dos lugares em cuja complexidade social se manifesta. Dessa maneira, a Constituição brasileira representa a mais radical rejeição
da concepção contratualística do federalismo estadunidense, fundado sobre o dogma da Public Choice como um conjunto de escolhas prometidas pelo
“Clube dos Estados” livres entre si como livres seriam os cidadãos que o legitimam. “Cláusula de Desenvolvimento” e “coesão macroterritorial” definem
novas constitucionalizações dos “bens comuns” de planejamento sobre o futuro da convivência civil”. CARDUCCI, Michele. Op. cit., p. 22.
28.

Segundo assevera Amartya Sen. SEN, Amartya. Op. cit., p. 85).

29. Conforme esclarece Clèmerson M. Clève, a Constituição “autoriza várias leituras (comunitária, republicana e liberal igualitária), repelindo outras
(libertária, anárquica, perfeccionista ou comunista)”. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Ações afirmativas, justiça e igualdade. Revista Digital de Direito
Administrativo, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 542-557, 2016, p. 544. Sobre o assunto, também é interessante a pesquisa de Christian D. Britto. Cf.: BRITTO,
Christian Denardi. O bom e o justo na Constituição de 1988: a influência liberal igualitária na prefiguração do Estado brasileiro. Curitiba: CRV, 2014.
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ou outros elementos. Conclui
o autor: “um ganho de riqueza
social, considerado por si só e
separadamente de seus custos
ou de outras consequências, boas
ou más, não é absolutamente um
ganho”.30

É comum ser ouv ida a
a r g u ment aç ão de que u m
indiv íduo est á em situação
melhor se possui mais felicidade
ao longo de sua vida, apesar de
tê-la em menor intensidade em
dias específicos, do que aquele
que estivesse na posição inversa.
Do mesmo modo, estaria em
melhor posição uma sociedade
que tivesse mais felicidade
distribuída entre seus membros,
apesar de particularmente muitos
indivíduos serem menos felizes.
Esta forma de percepção não é
adequada, e Dworkin a contesta de
forma interessante, entre outros,
por dois motivos: a) alguém
certamente poderia preferir um
ano inteiro de felicidade plena com
a restante de medíocre satisfação
a uma vida inteira sem êxtase,
mas com um nível superior de
felicidade; e b) o relacionamento
interno da sociedade não se
desenvolve como o indivíduo e
suas próprias preferências ou
satisfações. A sociedade não é
um todo orgânico.31 Não há como
medir a felicidade a partir destes
parâmetros ou analogias, que são
importantes tanto à validade do
utilitarismo clássico como à da
análise econômica do Direito.
30.

A felicidade, mais do que um
grau de satisfação verificável
empiricamente, deve ser um fim
estabelecido por princípio e não
por critérios pragmáticos. Outra
razão, portanto, que justifica
a incompatibilidade entre a
ideia de subsidiariedade (ou
desenvolvimento como liberdade)
e a proposta de desenvolvimento
como felicidade. O critério de
subsidiariedade depende da
verificação de eficiência empírica
do sistema. Sendo assim, decorre,
em maior ou menor grau, de
uma percepção pragmática da
realidade e não de um paradigma
principio lógico (como propõe,
cor ret amente, o sistema
constitucional brasileiro).
2. A relativização da
subsidiariedade como
fundamento do desenvolvimento
europeu

No sistema europeu atual a relação
íntima entre subsidiariedade
e desenvolvimento é propalada
aos quatro ventos como um
axioma. Todavia, é possível
analisar tal imbricação por outras
perspectivas. A União Europeia
é um processo original e, em
alguma medida, mais prático que
teórico. Não é o resultado de um
programa definido — e muitas
vezes o discurso a seu respeito não
combina com as ações jurídicas
e econômicas existentes. Por
esta óptica, talvez seja possível
contes t ar a int imidade da

relação entre desenvolvimento e
subsidiariedade como propulsor
da integração.

A concepção teleológica desta
realidade pragmática em que
“o fim atingido determina o
meio a utilizar” resulta para o
Direito em uma perspectiva
na qual “o fim buscado pelo
ordena mento condic iona a
interpretação para as regras
e princípios considerados”. 32
A princípio, a matéria social,
e m a i s pa r t ic u l a r ment e a
laboral, que são intimamente
ligadas ao desenvolvimento, é
de competência concorrente
(embora a lg umas matér ias
sejam exclusivas da União,
como é o caso do livre trânsito
de trabalhadores). A União tem
competência para estabelecer
regras referentes à igualdade
de oportunidades e estabelecer
diretivas que afinem a necessidade
de intervenção no âmbito do
racismo, emprego e ocupação.
Também, são comuns as diretivas
sobre seguridade social e saúde.
É interessante ressaltar que a
maior parte destes instrumentos
de fomento ao desenvolvimento
não possuem qualquer remissão
à subsidiariedade. 33 Curioso
obser va r que em 1993 foi
concluído o “Livro Verde da
Política Social Europeia”, em
que a aplicação do princípio da
subsidiariedade também não é
clara e nem mesmo um fator de
destaque.34

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 365.

31. DWORKIN, Ronald. Uma questão..., p. 364.

32. JUSTEN FILHO, Marçal. União Européia: a esperança de um mundo novo. Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, v. 12, n.
31, 1999, p. 70.

33. Como é possível extrair da análise em: BOTO, José Maria Miranda. El principio de subsidiariedad en el ordenamiento comunitario y sus aplicaciones
en materia social. Revista del Ministério de Trabajo y asuntos sociales, nº 7, 2005, p. 122-128.
34. Conferir esta informação em: PORTUGAL. Conselho Económico e Social. Debate sobre o Livro Verde da política social europeia. Lisboa: Conselho
Económico e Social, 1994.
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Por ou t r o l a do, a “C a r t a
Comunitária dos Direitos Sociais
Fundamentais dos Trabalhadores”
reconheceu expressamente o
princípio da subsidiariedade
(ainda que de forma muito
abstrata, o que, na prática,
acaba por favorecer a existência
de competência comunitária
em muitas matérias, apesar da
regra geral contrária). Segundo
José Maria M. Boto, embora
tenha sido um processo lento e
progressivo, já era possível na
transição do século XX para o XXI
ser identificado um “Direito Social
Comunitário”, cujos principais
objetivos seriam: a) “eliminar na
medida do possível as diferenças
entre as legislações nacionais
que obstaculizem a integração
econômica”; b) “criar uma política
social que inclua um Fundo
Social Europeu”; c) “estabelecer
novos direitos sobre questões
transnacionais ou fixar um nível
mínimo de direitos sem prejuízo
de disposições mais favoráveis”.35
Como se pode ver, nenhum destes
objetivos tem ligação direta com
a subsidiariedade, e nem poderia
ter, pois sua promoção depende
justamente do raciocínio inverso.
O problema que se coloca na
segunda década do século XXI
é, infelizmente, o retrocesso
nesta busca por centralização

comunitária — nesta conjuntura,
quanto mais descentralizada
forem tais políticas públicas, menos
elas tendem a ser padronizadas e
protetivas (ainda que a própria
União possa fazer recomendações
em prol da austeridade e no
sentido de flexibilização). 36 O
paradoxo é interessante e denota
um fluxo complexo de variáveis a
serem consideradas.

O que se pode concluir, todavia,
é que a subsidiariedade não é
diretamente relacionada com
a ideia de desenvolvimento no
contexto da supranacionalização
europeia. Ao cont rário,
aparentemente, a subsidiariedade
não combina muito com o
processo desenvolvimentista
adotado, que prestigia a atuação
da União em primeiro plano e
dos Estados em segundo plano,
para depois par tir para as
coletividades mais próximas
aos cidadãos. 37 Mais do que a
subsidiariedade, a “solidariedade”
foi o fiel da balança não somente
na perspectiva interestatal, mas
também intraestatal.

regionais, principalmente entre
as comunidades autônomas.
Conforme os dados apontados por
Rafael Lopez Pintor, as diferenças
de distribuição do produto
nacional entre as regiões é cada
vez menor. E embora parte do
crédito sem dúvida seja decorrente
de um crescimento endógeno, não
é possível ignorar o forte impacto
da política de compensação
interterritorial tanto realizada
em nível nacional como por obra
da União Europeia.38

A inda que mediante um
mecanismo de estreit a
colaboração, os fundos para o
desenvolvimento utilizados na
União Europeia nas duas últimas
década do século XX(denominados
“ fundos estruturais”) eram
eminentemente centralizados.39
O pr ópr io F E DE R ( F u ndo
Europeu de Desenvolvimento
Regional), primeira forma de
política regional oficial da União
Europeia, não retrata, ainda,
uma efetiva amostra de qualquer
regionalização. Pelo contrário,
está associado ao alargamento
comunitário, pois fundado no
A título ilustrativo pode ser artigo 255º do TCE, que possibilita
mencionado o caso espanhol. Na à estrutura supranacional a
década de 80 e 90 foram reduzidas criação de competências não
em um ritmo significativo as previstas expressamente no
t radic ionais desig ua ldades tratado, desde que sejam para

35. BOTO, José Maria Miranda. Op. cit., p. 135.

36. Sobre o assunto, ver: STOLZ, Sheila; GALIA, Rodrigo Wasem. A proteção sócio-laboral das trabalhadoras e dos trabalhadores a tempo parcial na
Espanha Segundo o marco da flexisegurança: garantia efetiva ou ética opaca? Revista de Direito Brasileira. Ano 3, v. 5, mai./ago. 2013.

37. O que gerou várias críticas à paradoxal “centralização” decorrente da subsidiariedade. A título de exemplo, é interessante a colocação de Adrian
Pabst: “As a result of EU legalism and proceduralism, subsidiarity has become an engine of centralization when it was supposed to be a device for devolving
power to people. ” PABST, Adrian. Op. cit., p. 09.

38. Como se pode extrair de: PINTOR, Rafael Lopez. Es la sociedad española solidaria? In: LABOA, Juan Maria (Dir.). Solidaridad y subsidiariedad en la
sociedad española. Madrid: Universidade Pontifícia Comilas de Madrid, 1993, p. 26.

39. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)
e Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas (IFOP). Representaram cerca de um terço do orçamento da União Europeia na década de 1990. Cf.:
STUART, Ana Maria. Regionalismo e democracia: o papel do Comitê das Regiões na União Européia. In: Anais. 3º Encontro Nacional da ABCP — Associação
Brasileira de Ciência Política. Niterói, 28-31 jul., 2002.
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atender objetivos da comunidade.
Em 198 8 foi i n s t it u ído o
Regulamento de Aplicação dos
Fundos, edificado não a partir
do princípio da subsidiariedade,
mas no “Princípio da Parceria”,
que pressupõe a criação de um
“triângulo” entre região, Estado e
Comunidade.40

A adoção de polít icas não
subsidiárias não significa a
desconsideração da situação
concret a das reg iões; pelo
contrário, este é o critério balizador
fundamental das políticas de
desenvolvimento da União. Sucede
que o fundamento para a adoção
deste modelo não é o princípio da
subsidiariedade, mas o “Princípio
da Coesão Social”.41 A desigualdade
na Europa ainda é um fator
complexo de influência no processo
integracional, em razão do que as
políticas desenvolvimentistas são
de extrema importância, em um
primeiro momento tendo como
objetivos: a) buscar transformar
regiões de escasso desenvolvimento
ou de declínio industrial acentuado;
b) reduzir a ruralidade e setores
de densidade populacional muito
baixa; c) controlar a situação de
desemprego de longa duração; d)
evitar o desemprego associado a
mutações industriais; e, finalmente,
e) fomentar a adaptação estrutural
da agricultura e da pesca.42

Para esta finalidade, e como
decorrência direta da pressão dos
Länder alemães, foi introduzido
no Tratado da União Europeia o
“Comitê das Regiões”, que é uma
instituição de representação com
caráter consultivo, de acordo
com as diferentes estruturas
componentes da União. A proposta
de criação das regiões não
consistiu algo pronto e acabado;
foi desenvolvida paulatinamente
em nível comunitário, tornandose uma nova forma de
enquadramento intermédio para
a indicação de desenvolvimento
e planificação. Em resumo, nos
anos 70 as regiões não existiam
expressamente nos tratados;
nos anos 80 até 90 surgem as
políticas regionais (notadamente
em uma perspectiva territorial e
econômica); somente dos anos 90
em diante é que, com o Tratado
de Maastricht, as regiões são
integradas institucionalmente à
estrutura política comunitária.43
Como não poderia deixar de ser,
a tendência clara observada na
atuação do Comitê das Regiões
é de interpretar o princípio
da subsidiariedade como uma
cláusula de não intervenção
dos Poderes Públicos em geral
“quando os cidadãos possam agir
de maneira suficiente e eficaz”.
Afinal, segundo a sua concepção,
a gradação de competências com o

prestígio das entidades inferiores
redundaria em maior legitimidade
democrática, transparência e
eficácia das ações.44 Na prática, não
é bem assim, pois a interferência
da União nos assuntos locais tem
sido significativa, o que acaba
fomentando o ressentimento
local contra o poder central. A
partir da crise econômica de
2008 tal situação só se agravou,
pois as medidas de ajuste fiscal
impost as não somente aos
governos centrais mas, no caso
dos países descentralizados,
principalmente às instâncias
subnacionais, novamente
tenderam à centralização (ainda
que, agora, a partir de um viés
neoliberal e, em certa medida,
anti-desenvolvimentista).45
No plano internacional, talvez
o nível institucional de maior
ligação entre desenvolvimento e
subsidiariedade são os encontros
promovidos pela ONU. A Agenda
21, documento-compromisso
firmado no Rio de Janeiro em
1992 no marco da “Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento”, ao
lado de estabelecer um conceito de
atividades sustentáveis a partir do
comprometimento entre gerações,
est abeleceu t rês premissas
fundamentais: a) a integração
dos conceitos de desenvolvimento,
bem-estar social e qualidade de

40. Sobre o assunto é interessante o texto de Francisco Pires. Cf.: PIRES, Francisco Lucas. O Comitê das Regiões e subsidiariedade no Tratado de
Maastricht. In: Conferência Luso-Alemã: as experiências constitucionais face a uma Europa unida. Lisboa: Fundação Konrad Adenauer, 1994, p. 90.
41.

42.

Como explica Ana Maria Stuart. Cf.: STUART, Ana Maria. Op. cit., p. 7.

Tais objetivos também podem ser melhor analisados no trabalho de Ana Maria Stuart. STUART, Ana Maria. Op. cit., p. 9.

43. As informações são de Francisco Lucas Pires. Cf.: PIRES, Francisco Lucas. Op. cit., p. 83-91.

44. Maiores detalhes podem ser estudados no trabalho de Margarida Martins. Cf.: MARTINS, Margarida Salema d’Oliveira. O princípio da subsidiariedade
em perspectiva jurídico-política. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 252.
45. Sobre o assunto, ver a análise de Manuel Guerreiro. Cf.: GUERRERO, Manuel Medina. La constitucionalización de la regla del equilibrio presupuestario:
integración europea, centralización estatal. Revista de Estudios Políticos (nueva época), n. 165, Madrid, jul./sep. 2014, p. 189-210. p. 189-210.
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vida; b) a exigência de uma melhor
distribuição da riqueza tanto
entre as gerações presentes como
entre as futuras; e c) a proposição
da uma efetiva utilização racional
dos recursos naturais. Para a
realização destes pressupostos a
ideia é conferir preferência pela
democracia participativa ao invés
da representativa, transferindose para o nível local boa parte do
“protagonismo da cidadania”.46

A Seção Terceira do Capítulo 28
do Programa procura tratar
do assunto, estabelecendo um
plano de ações locais em prol do
desenvolvimento ambiental.47
Busca-se, assim, a substituição do
“governo convencional” para um
modelo “multinível e relacional”,
no qual sejam ampliadas as
possibilidades das administrações
locais. Em termos expressos a
Agenda 21 é bastante setorializada,
não traduzindo uma efetiva
regra geral de subsidiariedade.
No entanto, parece claro que seu
espírito está nas entrelinhas de todo
o documento. Por consequência,
a estratégia territorial europeia
para a prática da sustentabilidade
ambiental deve ser realizada desde
a escala local. Na Cimeira Mundial
de Desenvolvimento Sustentável de
Johanesburgo (Rio + 10), ocorrida
em 2002, o reconhecimento da
subsidiariedade foi mais marcante
ao serem reconhecidas as regiões
como o primeiro e maior nível

de subdivisão política dentro estar expressamente formulada
dos Estados individualmente no “Quinto Programa de Ação
Ambiental da União Europeia”,
representados na ONU.48
de 1993. Francisco Javier Sanz
De fato, toda esta promoção Larruga afirma que se trata de
teórica e simbólica do princípio uma ideia muito mais ampla que
possui pouco impacto em Estados a de subsidiariedade, pois um
já descentralizados (isso no princípio de compartilhamento de
tocante ao plano vertical). Na responsabilidades não estabelece
Europa, a ênfase conferida à preferências apriorísticas, mas
subsidiariedade nos documentos “una acción concertada por parte
f i r m a d o s n e s t e s g r a n d e s de todos los actores implicados,
encontros internacionais acaba que deberán cooperar entre si”.
refletindo mais uma ansiedade O conceito de responsabilidade
autonômica política e econômica compartilhada requer “no tanto
das regiões e cidades do que la selección de un determinado
propriamente um instrumento nivel en perjuicio de otro, más bien,
r e a l d e d e s e n v o l v i m e n t o una intervención mixta de actores
ambiental (embora os reflexos e instrumentos en los niveles
desta tendência acabem surtindo adecuados”.49
fruto no sentido de ampliação da
proteção e da sustentabilidade).
Quanto ao particular universo
dos Est ados ainda em
No plano horizontal é difícil desenvolvimento, é preciso fugir
verificar uma real transferência de posições ingênuas a respeito da
de competências, para além temática ora tratada. A despeito
da ampliação da participação de toda a consagração no plano
consultiva e fiscalizatória. Sem do “dever ser”, tanto no plano
dúvida, nesta seara os documentos moral quando propriamente
institucionais possuem conotação e jurídico de direitos ligados
efeitos prioritariamente simbólicos. ao desenvolvimento, existem
Apesar da ampliação das menções obstáculos fáticos relevantes. Isso
expressas à subsidiariedade no ocorre, pois embora não exista
contexto não só europeu como uma falta de recursos financeiros
também global, talvez fosse a Est ados como o Brasil, 50
mais apropriado pensar em um principalmente considerando-se
conceito de “responsabilidade a incrementação econômica da
compartilhada”. Esta proposta primeira década deste século, e
parece ter sido acolhida pelo sem embargo de não haver crise
Tratado de Amsterdã, além de de produção verificável em uma

46. As premissas foram extraídas do estudo de Estarrelas e López. Cf.: ESTARRELAS, Pere J. Brunet; LÓPEZ, Miquel Coll. Agenda 21: subsidiariedad
y cooperación a favor del desarrollo territorial sostenible. Boletín de la A. G. E, nº 39, 2005, p. 425.

47. ONU. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). Disponível em: <http://www.ecolnews.com.br/agenda21/
index.htm.>. Acesso em: 15 jun. 2017.
48.

Novamente merece atenção o texto de Estarrelas e López. Cf.: ESTARRELAS, Pere J. Brunet; LÓPEZ, Miquel Coll. Op. cit., p. 429.

49. LARRUGA, Francisco Javier Sanz. El concepto de responsabilidad compartida y el principio de subsidiariedad en el derecho ambiental. A Coruña:
Anuário da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña, n° 3, 1999, p. 561.

50. Apesar da crise econômica iniciada em 2015, o Brasil terminou 2016 e 2017 como a nona maior economia do mundo, devendo manter esta posição
nos próximos cinco anos pelo menos. PORTAL DO BRASIL. FMI: Brasil volta ao posto de 8ª maior economia. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/
economia-e-emprego/2016/10/fmi-brasil-volta-ao-posto-de-8-maior-economia. Acesso em 18 jun. 2017.
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economia de escala mundial,
há uma prof unda cr ise de
distribuição. No mundo do início
do século XXI, cerca de trezentos
bilionários têm renda igual a mais
de dois bilhões de indivíduos (um
terço da população mundial). 51
E o Brasil é um dos Estados com
maior desigualdade entre os polos
da pirâmide social.
Esta conjuntura leva alguns
aut or e s a defender que o
desenvolvimento é apenas um
mito construído nos séculos
XIX e X X, a partir de ideias
evolucionistas que não teriam
elementos reais de sustentação.
A “ideologia da felicidade” típica
do desenvolvimentismo seria
uma construção teórica sem
condições efetivas de realização.52
Sem deixar de considerar esta
importante perspectiva crítica,
não é possível imaginar outra
posição a não ser a de defesa
do “ dever ser ” consag rado
na dogmática constitucional
brasileira, que prescreve um
modelo de Estado social, a partir
de uma moralidade objetiva que
permeia, influencia e determina
a aplicação de tais normas, cuja
finalidade é alterar uma realidade
com ela incompatível.

3. O princípio da dignidade ao rápido crescimento dos anos
como ponto de partida do 70. Nestes termos, é possível
constitucionalismo social
concluir que o real diálogo entre a
função administrativa e os direitos
Os Estados sociais e democráticos fundamentais ocorreu mesmo
do pós-g uerra v ivenciaram somente após a Constituição de
o surgimento de uma teoria 1988 — o que não diminui em nada
de direitos fundamentais que a força das novas perspectivas.55
ultrapassa a noção de direito
subjetivo rumo a um entendimento Para Carlos Ayres Britto a dignidade
objetivo de valores que se “não tem outro fato gerador que
tornam exigíveis como base de não a humanidade mesma que
legitimidade da ordem jurídica; mora em cada indivíduo”. Ou seja,
ou seja, independentemente deve ser reconhecido que “todo ser
de configurarem ou não um humano não é somente parte de
específico direito identificável algo, mas algo à parte. Não apenas
subjetivamente, os direitos parte de um todo, mas um todo
fundamentais passam a ser à parte”. Deste modo, cada um é
elementos estruturantes do Estado. diferente do outro e todos devem
Esta nova visão gerou controvérsia receber idêntico respeito, em que
e dificuldade de precisão no tocante pese as substanciais diferenças
à sua determinação de conteúdo, tipicamente humanas.56 Por outro
pois alude ao reconhecimento ângulo de análise, Oscar Vilhena
de uma função axiologicamente Vieira possui uma interessante
irradiadora a toda a ordem passagem na qual pondera: “a
jurídica.53 Função esta que passou dignidade humana está, portanto,
a ser identificada por um princípio vinculada à nossa capacidade de
fundamental condicionador de todo nos conduzirmos pela nossa razão
o sistema: o princípio da dignidade e não nos deixarmos arrastar
humana.54 Este princípio acabou apenas pelas nossas paixões”. 57
por fomentar novas perspectivas A digressão dos autores retrata
para o Direito administrativo do um elemento essenc ia l do
pós-guerra, ainda que demorando conteúdo da dignidade, que é a
a moldar-se no Brasil devido ao indisponibilidade com autonomia
lapso inerente ao período ditatorial ou vice-versa.
e à crise econômica que se seguiu

51. Informação do livro de Oswaldo Rivero. Cf.: RIVERO, Oswaldo. O mito do desenvolvimento: os países inviáveis no século XXI. Tradução de Ricardo
A. Rosenbusch. Petrópolis: Vozes, 2002.
52. Novamente recorre-se a Oswaldo Rivero. RIVERO, Oswaldo. Op. cit., p. 125).

53. Segundo a perspectiva de Jorge R. Novais. Cf.: NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 57 e 67.

54. Vários autores defendem esta perspectiva. Por todos, ver: HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. Tradução
de Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro Scherer de Mello Aleixo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do Direito e Direito
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 89.
55. Sobre o assunto, ver: CASIMIRO, Lígia Maria Melo de. Novas perspectivas para o Direito administrativo: a função administrativa dialogando com a
juridicidade e os direitos fundamentais sociais. A&C — Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, n° 30, out./dez., 2007.

56. BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 189.
57.

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 65.
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Conforme Carlos S. Nino, o
princípio da dignidade humana
compõe um quadro de princípios
de caráter moral fundamental,
em que também estão presentes
os princípios da inviolabilidade
da pessoa (ao serem proibidos
sacrifícios a um indivíduo somente
porque isso beneficia os demais)
e da autonomia da vontade —
que propugna pela liberdade de
planejamento da vida e seus ideais
de prazer ou ausência de dor. 58
Destes princípios decorreriam os
direitos humanos. A concepção
de dignidade do autor é em
certa medida restritiva, pois
sugere apenas que todos os
homens devem ser tratados de
acordo com as suas vocações (ou
seja, devem poder ter escolhas
com liberdade). Genaro Carrió
acata a locubração de Nino,
complementando-a ao afirmar
que há uma ligação de recíprocas
restrições entre tais princípios na
medida em que a inviolabilidade
limita a autonomia, a dignidade
limit a a inviolabilidade e a
autonomia limita a dignidade. Por
um lado, a autonomia garante que
os indivíduos possam e devam
planejar racionalmente suas
vidas, excluindo a intimidação, o
engano e a ignorância (mediante
a busca de um “consenso”); por
outro lado, não seria adequado
aceit a r-se a i mposiç ão de
sacrifícios a alguns indivíduos
pela única razão de que redundam
em um benefício aos outros.
Neste contexto, a inviolabilidade

preconiza que as pessoas devem
colocar-se no lugar de cada um
dos interlocutores, o que não
acarreta a impossibilidade de
prevalência do aspecto coletivo.
Ao contrário, deve haver uma
“preocupação impessoal” até
mesmo f rente aos próprios
interesses (o que não significa
o abandono dos interesses, mas
uma permanente auto-reflexão
sobre eles) e nisso reside à própria
igualdade jurídica.59

J. J. Gomes Canotilho também
elenca a dignidade como uma das
bases do princípio republicano em
Estados democráticos de Direito.
Ainda, pondera que existe um
princípio material subjacente à
dignidade. Ele refere-se ao que
denomina “princípio antrópico”,
que compreenderia a noção de
dignitas-hominis, construída
pelo filósofo humanista Pico
della Mirandola e que defende
a existência de um homem
“conformador de si próprio e da
sua vida segundo o seu próprio
projecto espiritual”.60 Esta ideia de
um projeto espiritual é complexa
e compreende o entendimento
da dignidade como um princípio
de caráter moral que, por sua
vez, conduz à alocação de um
direito de idêntica natureza, não
obstante ambos possuam também
caráter jurídico, pois a dignidade
vem sendo tradicionalmente
reconhecida como princípio pelos
ordenamentos do recente Estado
moderno.

É importante destacar que a noção
de dignidade não pode apenas
ser fundada na de “autonomia
do espírito”. Oscar Vilhena Vieira
está entre os autores que tecem
sua construção da dignidade
como princípio moral a partir do
imperativo categórico de Kant:
“age de tal forma que trates a
humanidade, tanto em tua pessoa
quanto na pessoa de qualquer
outro, sempre como um fim e
jamais simplesmente como um
meio”. 61 Por intermédio desta
premissa a dignidade ultrapassa
a mera autonomia ou, ainda, a
noção de liberdade, para ressaltar
a proposta de “reciprocidade
material”, mediante a qual o
ser humano reconhece que
não pode tratar nem a si nem a
seus semelhantes como meio
ou instrumento. O ser humano
digno é aquele que se reconhece
e é reconhecido como fim em si
mesmo.
Do ponto de vista político (e por que
não em certa medida jurídico), a
Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU, em seu artigo
primeiro, estabelece: “Todos os
seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos.
Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros
em espírito e fraternidade”.62 Para
a realização desta perspectiva,
torna-se necessária a identificação
de um rol cada vez mais crescente
de direitos fundamentais. Esta
concepção tem redundado em

58. NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 1989, p. 46.

59. CARRIÓ, R. Genaro. Los derechos humanos y su protección: distintos tipos de problemas. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 16.
60. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.

61.

VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. cit., p. 67.

62. ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2017.
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um paradoxo, pois ao mesmo
tempo em que a doutrina defende
a vinculação da dignidade ao
mínimo existencial (propiciador
de autonomia e reciprocidade),
promove-se uma interpretação
p or dem a i s e x t en s i v a do
conteúdo do princípio, que acaba
por englobar todo o plexo de
direitos fundamentais e seus
direitos constitucionais (e até
infraconstitucionais) correlatos
— notadamente os sociais.63

Ana Paula de Barcellos é exemplo
desta tendência. A autora estuda
o assunto a partir da dignidade
como determinante da presença
de um mínimo existencial, só que
retratado por distintas esferas de
proteção jurídica. Para defender
seu posicionamento, promove
uma análise da sistemática da
Constituição Federal de 1988
a partir de quatro níveis: no
primeiro estariam dispostos os
princípios gerais, “de contornos
menos precisos”, como é o caso do
caput do artigo 170; no segundo
nível estariam os subprincípios
inerentes à noção, como seria o
caso do inciso VII do artigo 170;
no terceiro nível estão os direitos
sociais como os do artigo 6º; no
quarto nível estariam os direitos
mais específicos, como seria o
caso do artigo 227.64

ex istencia l”. Sua aná lise é
bastante típica dentro da doutrina
jusconstitucionalista nacional,
ao ampliar de forma quase
inconsciente o núcleo ontológico
de dignidade mesmo logo após
retratá-lo como a garantia de
um mínimo aos cidadãos. O
raciocínio é perigoso, pois pode
banalizar a noção de dignidade
fazendo com que o ganho em
extensão provoque uma perda
em densidade. Ingo Wolfgang
Sarlet, ressaltando de forma mais
contundente a indivisibilidade da
dignidade e, ainda, seu caráter
não exclusivo, parece incidir em
opinião convergente à de Ana
Paula de Barcellos, quando afirma
que todo o catálogo constitucional
de direitos fundamentais deve
ter como base o princípio da
dignidade humana.65

Não é esta a mais apropriada
interpretação da sistemática
const it uciona l brasileira,
que elenca a dignidade como
condição necessária, mas não
suficiente, de realização dos
direitos fundamentais. Tornase imprescindível recor rer
à felicidade como princípiocondição suficiente, pois esta
sim diz respeito às obrigações
do Estado social republicano
com o máximo atendimento aos
indivíduos e não somente com o
O problema é que no final de seu mínimo. Como ponderou Jorge
raciocínio, a autora certamente Salomoni, é preciso estabelecer
ultrapassou em muito o “mínimo uma noção de “bem comum”,

fundada no interesse público
e que deve ser interpretada
necessariamente “como elemento
integrante del orden público en
el Estado democrático, cuyo fin
principal es la protección de los
derechos esenciales del hombre, y
la creación de circunstancias que
le permitan progresar espiritual
y materialmente y alcanzar la
felicidad”.66
A dignidade é o sustentáculo
primário, não o único, dos
direitos fundamentais quando se
está sob o manto de um modelo
de Estado social, cujo regime é
marcadamente interventor. Daí
que o desenvolvimento é corolário
desta perspectiva, que ultrapassa
em muito uma noção de dignidade
vinculada à proposta de um
Estado subsidiário, ou seja, de um
organismo político que atende aos
indivíduos apenas quando eles não
podem se auto-responsabilizar
pela sua “existência civilizada”.
Vital Moreira assevera que “os
limites negativos da actividade
do Estado têm de deduzir-se de
conceitos, normas e princípios
constitucionais, nomeadamente,
os que garantem os direitos
fundamentais [... ] ou que impedem
o Estado de reservar para si o
exclusivo de determinadas esferas
sociais”. Segundo o autor, isso
significa que “há uma reserva
de esfera pública (lato sensu:
estadual) e uma reserva da esfera
privada (dos particulares). Entre

63. Sobre o assunto, ver: BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 117.

64. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar,
2002, p. 166.
65.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 115.

66. SALOMONI, Jorge L. Impacto de los tratados de derechos humanos sobre el derecho administrativo argentino. In: SALOMONI Jorge L.; BACELLAR
FILHO, Romeu Felipe; SESIN, Domingo J. Ordenamientos internacionales y ordenamientos administrativos nacionales: jerarquia, impacto y derechos
humanos. Argentina: Ad-Hoc, 2006, p. 25.
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elas há todo um mundo, cuja
partilha entre a esfera pública e
a esfera privada cabe ao Estado
fazer”.67

É natural que a dignidade (e não
a felicidade) tenha se tornado o
princípio estrutural dos direitos
fundamentais no pensamento
contemporâneo dominante. Os
eventos ocorridos até meados do
século XX, como as duas guerras
mundiais, as experiências nazista
e stalinista, além da grave crise
capitalista que caracterizou o início
do período contribuíram de forma
determinante para a mentalidade
construtora das ideias atualmente
em predomínio. Entrementes,
como bem adverte Peter Häberle,
não seria correto que a noção se
restringisse a esta perspectiva.
Se a dignidade como reação “aos
horrores e violações perpetrados na
Segunda Guerra Mundial” mereceu
ser exaltada, principalmente nas
declarações de direitos que lhe
seguiram, “também importa
destacar sua dimensão prospectiva
apontando para a configuração
de um futuro compatível com a
dignidade da pessoa”.68
Como retomar a noção republicana
de felicidade, quando não se tem
nem liberdade nem dignidade?
Por certo que mesmo a tendência
social, política e acadêmica
geral de defesa da atribuição de
condições mínimas a todos em
grande medida não ultrapassou
o espaço retórico. Sobrevém que
a conscientização a respeito da

observar ainda como exemplo o
próprio texto do artigo 7º, inciso
IV, que prevê o estabelecimento
de um piso mínimo salarial para
todo o país que seja “capaz de
atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social”.
Não seria eticamente aceitável que
todos estes requisitos pudessem
ser compreendidos pelo conteúdo
da dignidade. Pelo menos o lazer
não é. Em um país como o Brasil,
colocar nos mesmos termos
elementos como a alimentação e
o lazer seria um despropósito. Se
for feita uma análise do sistema
jurídico europeu, então talvez
seja possível concluir que lá o
lazer compõe a dignidade, pois
O d i s c u r s o d a d i g n id a de superado o estágio arendtiano
efetivamente propiciou resultados das necessidades. Mas nos Estados
positivos com influência formal ainda não desenvolvidos esta
importante nos ordenamentos seria uma conclusão por demais
nacionais, inclusive colaborando elitizada.
para a construção de um Direito
público pautado pela ideia de A idealização do salário mínimo
inclusão social.69 Destarte, neste no Brasil é composta de dois
início de século XXI é preciso elementos: um mínimo e um
retomar a núcleo fundamental máximo. Ou seja, mais do que digno,
norteador do Estado social, que um sujeito que realmente percebe
não deve se limitar à dignidade e um salário mínimo nos termos
realmente não se limita. Veja-se que em que a Constituição prevê está
a Constituição de 1988 é ilustrativa apto a ser um sujeito feliz — e
com relação a este assunto. A isso vale para todas as formas de
dignidade é tomada como um intervenção do Estado no domínio
dos fundamentos da república social.70 O que não significa que a
federativa, ao lado da soberania, ideia constitucional de felicidade
da cidadania, dos valores sociais limita-se ao disposto no artigo
do trabalho e livre iniciativa e do referente ao salário mínimo
pluralismo político. É possível (ou às questões eminentemente
precariedade do nível discursivo
não per mite concluir pela
desimportância da consagração
do princípio em declarações
de entidades internacionais e
nos respectivos ordenamentos
internos dos Estados ocidentais.
O h ábit o s i mb ól ic o é u m
passo importante, ainda que
insuficiente. Ao menos onde o
Estado social se realizou, o ideário
envolto ao princípio da dignidade
foi concretizado, produzindo
uma verdadeira possibilidade de
autonomia dos espíritos mediante
uma integração existencial dos
seres humanos que não teve
precedentes na história da
humanidade. Esta experiência
passada deve toar como ensejo
de esperança e não o contrário.

67. MOREIRA, Vital. Administração autônoma e associações públicas. Coimbra: Coimbra, 1997, p. 250.

68. HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 91.

69. Como defende Carlos Balbín. Cf.: BALBÍN, Carlos F. Un Derecho Administrativo para la inclusión social. A&C — Revista de Direito Administrativo &
Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 58, p. 33-59, out./dez. 2014.

70. Sobre o assunto, merece referencia a excelente obra de Carolina Z. Zockun. Cf.: ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da intervenção do Estado no domínio
social. São Paulo: Malheiros, 2009.
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direitos fundamentais como
trunfos contra-majorit ários
garantidores da autonomia na
ocorrência de inter venções
inadequadas. Jorge Reis
Novais utiliza-se da metáfora
inicialmente elaborada por
Ronald Dworkin (que se encontra
inserida numa base kantiana)
mediante uma correta adaptação,
transformando-a a partir de uma
perspectiva “não categorial”.
Ou seja, as posições jurídicas de
cada um devem receber idêntico
respeito pelo Estado, servindo
como garantias contra qualquer
pretensão de ser imposta ao
Peter Häberle reconhece cinco sujeito uma restrição à sua
condições que por um critério de liberdade “em nome de concepções
“integração pragmática”, ou seja, de vida que não são as suas e que,
no plano judicializável, seriam por qualquer razão, o Estado
necessárias para a garantia de considere como merecedoras de
dignidade: 1. a liberdade do superior consideração”.72
medo, fruto da proteção típica
do Estado social; 2. a igualdade Seg undo Novais, a tese de
jurídica, só sendo permitidas Dworkin deve ser entendida com
desigualdades fáticas legítimas; ressalvas, prestigiando-se nela
3. o livre desenvolvimento do a ideia da “indisponibilidade
espírito das pessoas (em termos dos direitos fundamentais por
de identidade e integridade); 4. parte da maioria” e não como
a garantia do Estado de Direito uma “pretensa possibilidade
e suas limitações em termos de contraposição estanque —
interventivos; 5. “o respeito da direitos fundamentais contra
corporalidade do homem como fins colectivos de bem comum”. A
momento de sua individualidade proposta do autor é de realização
do reconhecimento da vocação
autônoma e responsável”.71
contramajoritária da Constituição
Outro aspecto importante e a partir da imposição do princípio
que necessariamente integra o da dignidade da pessoa humana,
conteúdo de uma perspectiva mesmo em relação a um poder
de renovação do conceito de que seja democrat icamente
dignidade para o Estado social legitimado para deliberar a
contemporâneo é a tomada dos respeito do bem comum. O
socioeconômicas); nem mesmo
a dignidade a ele restringese, pois há outros elementos,
inclusive meta-econômicos, que
compõem o modelo do Estado
de bem-estar. Por exemplo, um
sujeito que receba tal salário
mínimo poderá certamente ter
sua dignidade ferida por sofrer
algum tipo de discriminação; do
mesmo modo, pode ser o ideal
de felicidade não realizado em
razão de impedimentos à livre
iniciativa provocados por uma
externalidade negativa produzida
pelo mercado.

71. HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 122.
72.
73.

conteúdo forte da dignidade
estaria na “insusceptibilidade
de tratamento da pessoa como
mero objecto do poder estatal,
como instrumentalização ou
coisificação da pessoa nas mãos
do Estado”. A autonomia garantida
com esta perspectiva torna-se um
resguardo de potenciais tentativas
de interpretação da máxima de
felicidade como um instrumento
para a opressão e para a relegação
a segundo plano do direito de
cada um viver conforme seus
próprios padrões; ainda que com
sérios limites inerentes à parte
da vida alusiva à convivência e
heterovinculação social.73

Es t a opç ão con s t it uc iona l
de ser em a m a l g a m ad a s a
dig nidade e a felicidade é
adequada considerando que
tais fundamentos, em conjunto,
remetem-se a um princípio ético
aglutinador, que é o do humanismo
republicano. Isso ocorre porque
o poder em uma república
tem caráter exclusivamente
instrumental, o que exige o
máximo, seja dos representantes
detentores de mandato, seja
daqueles que receberam função
pública por intermédio dos outros
mecanismos jurídicos de escolha
dos agentes estatais.74 Não basta
que o Estado, por intermédio dos
representantes do povo, garanta
o mínimo relativo à dignidade
de todos, pois isso expressaria
apenas um cumprimento parcial
das obrigações tipicamente
republic anas. Mais do que

NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 28-29.

NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais..., p. 30-31.

74. Sobre as funções públicas estatais há muitos estudos na história do Direito administrativo e constitucional. Todavia, merece destaque a obra de
Ricardo M. Martins. Cf.: MARTINS, Ricardo Marcondes Martins. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 37-104.
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reconhecer a ideia tipicamente
democ rát ic a da dig nidade,
é preciso ressalt ar a ideia
republicana da felicidade, da qual
decorre o princípio de proibição do
retrocesso social,75 e que embora
não mencionada expressamente
pelo constituinte, é decorrência
i nexor ável d a s i s t em át ic a
constitucional.

capaz de se integrar na cidade
não é mais que um selvagem. A
contrapartida desta preferência
pela comunidade é a identificação
da organização pública como
efetivo meio de realização da
felicidade das pessoas que nela
vivem e que, por este motivo,
podem ser consideradas cidadãs.76

Este estado de cidadania não
4. A felicidade como fundamento era somente um bônus atribuído
político do Estado
aos sujeitos enquadrados em
tal condição. Aqueles que se
É conhecido o pensamento de dedicassem à política adquiriam
Aristóteles quando afirma que u m c o n j u n t o d e d e v e r e s
todo homem é um animal social, superiores, entre os quais se
conferindo prioridade à esfera destacava como primordial a
pública; perspectiva esta que é “coragem pública”, qualidade que
consonante com a mentalidade se tornou a virtude política por
do período clássico, para quem o excelência.77 A felicidade, sendo
cidadão só era assim considerado uma decorrência do “hábito de
se exercesse sua liberdade praticar ações virtuosas e oriunda
de participação política. Esta da aprendizagem e da experiência,
condição, tida como fruto do acompanhada pela prudência”,
próprio caráter humano, era possui íntima ligação, portanto,
tomada como o fundamento da à ação política. Para Aristóteles
capacidade de diferenciar o justo “a finalidade da polis não é
do injusto, o conveniente do somente a sobrevivência material
inconveniente. Em suma, o homem do cidadão”. Muito mais do que
se caracteriza como tal porque uma simples união decorrente
“somente ele tem o sentimento da conveniência recíproca, a
do bem e do mal”, qualidade comunidade reunida possui um
esta indispensável tanto para dever moral e nobre inerente à
sua constituição privada quanto convivência recíproca. Por este
pública. Por conseguinte, “o motivo “a dimensão política na
todo deve ter necessariamente polis é a consecução da felicidade,
preferência sobre as partes”, a realização da essência do
pois um homem que não seja homem”.78

Ainda que noutros contornos,
esta “ligação original” entre
felicidade e política pode ser
encontrada na modernidade.
De forma radicalmente distinta,
pois a liberdade dos ocidentais
modernos não mais permitiria
tal prevalência do público sobre
o individual, a felicidade passa a
ser um fundamento republicano. A
diferença nuclear entre os antigos
e os modernos neste aspecto,
contudo, não reside na oposição
entre as ideias de participação
ativa e garantia negativa, mas
no fato que a felicidade deixa de
ser um mero princípio filosófico
e passa a ser um objetivo jurídico
constitucionalizado.

Talvez nenhuma declaração
moderna seja tão simbólica no
estabelecimento da relação entre a
felicidade e o poder político quanto
a Declaração de Independência dos
Estados Unidos, de 4 de julho de
1776, que afirma no seu parágrafo
segundo: “Consideramos estas
verdades como evidentes por si
mesmas, que todos os homens
foram criados iguais, foram
dotados pelo Criador de certos
direitos inalienáveis, que entre
estes estão a vida, a liberdade e a
busca da felicidade”.79 Esta clássica
visão política, apesar de retratar
distintas influências filosóficas,
destaca claramente uma vertente
do utilitarismo para o qual a

75. A melhor obra tratando do princípio de proibição do retrocesso social é a de Luísa C. Pinto e Netto (embora a autora não extraia tal princípio da
ideia de felicidade, sua considerações são absolutamente compatíveis com os argumentos aqui apresentados). Cf.: NETTO, Luísa Cristina Pinto e. O
princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
76.

ARISTÓTELES. Política. 3. ed. Tradução de Mário da Gama Cury. Brasília: Editora da UnB, 1997, p. 15; 222.

77. O conceito de “coragem pública” é extraído da obra de Hannah Arendt. Cf.: ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Tradução de Roberto
Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 45).
78. PICHLER, Nadir Antônio. A felicidade na ética de Aristóteles. Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2004, p. 50 e 83.

79. EUA. Declaração da Independência dos EUA, de 4 de Julho de 1776. Disponível em: <http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/
declaraindepeEUAHISJNeto.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2017.
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uma evolução (jus)natural rumo
à racionalidade moderna. O
que não implica qualquer visão
utilitarista, pois os princípios
pragmáticos de maximização
da felicidade defendidos por
Jeremy Bentham (inclusive com
participação governamental)
aceitam facilmente que a felicidade
para o maior número possível de
indivíduos resulte a infelicidade
para o menor. E esta seria uma
consequência inaceitável para
a filosofia kantiana, para a
qual “uma conduta interessada
não pode possuir valor moral
e a virtude não poderia ter por
conteúdo e objetivo a felicidade”. A
felicidade, para Kant, não pode ser
uma ideia, mas apenas um “ideal”
Seguindo vertente radicalmente (não um ideal da razão, mas da
op os t a , u m a d a s f a mos a s imaginação), desse modo, trata-se
proposições sobre a história apenas de uma máxima subjetiva
defend id a p or K a nt t r at a fruto do desejo.82
justamente do vínculo entre
racionalidade e felicidade. A Este percurso rumo à felicidade
terceira proposição é assim subjetiva tipicamente kantiano
descrita: “a natureza quis que o é coerente com a noção de
homem tire totalmente de si tudo o desenvolvimento como meio ou
que ultrapassa o arranjo mecânico/ instrumento. Ou seja, para que
da sua existência animal, e que seja feliz, o homem tem que se
não participe de nenhuma outra desenvolver, rumo a uma situação
felicidade ou perfeição exceto a de bem-estar pessoal. Inobstante,
que ele conseguiu para si mesmo, é preciso não confundir esta
liberto do instinto, através da concepção moderna de autoprópria razão”.81 O pensamento responsabilidade com a póskantiano coloca o homem como moderna (e que retoma postulados
centro auto-responsável por sua pré-modernos) de uma felicidade
felicidade, refutando uma ideia pautada na culpa (não mais a
de felicidade pré-ilustração, culpa de fundo teológico, mas
derivada de um paradigma laicizada). A pós-modernidade
teológico. Assim fazendo, a quebra com todas as barreiras de
felicidade passa a decorrer de uma felicidade objetiva, rumo à
resultante do discurso filosófico
sobre a racionalidade do interesse
é o par “virtude-felicidade”. Três
teses ou constatações basilares
sobre o ser humano e a sociedade
estão contidas nesta óptica: 1º
o legislador deve concretizar
o princípio da maior felicidade
para o maior número possível de
indivíduos; 2º cada indivíduo age
exclusivamente para a satisfação
do seu próprio interesse — e
isso deve ser tomado como uma
obrigação de buscar sua máxima
felicidade pessoal; e 3º a maior
felicidade de cada um pode não
ser alcançada se não houver uma
conciliação artificial dos interesses
sob o encargo do legislador.80

busca de exemplos para ser feliz.
É o que Zygmunt Bauman chama
de “Fenômeno Jane Fonda”. A
felicidade do homem (assim como
o seu corpo) é fruto exclusivo das
suas ações. A “salvação” nesse
sentido retorna a uma forma
análoga pré-moderna fundada
na auto-responsabilização do
indivíduo isolado e independente
da coletividade em que está
inserido; agora não mais por amor
a Deus, mas a si próprio.83 Não é
sem razão que entre os maiores
bestsellers da contemporaneidade
estão os livros de autoajuda; não
é sem explicação que as igrejas
pentecostais que prometem
o atendimento mundano de
interessespessoais em troca de
experiências espirituais subjetivas
(às vezes mero pagamento) estão
tão em voga.
Seguramente a compreensão
kantiana de desenvolvimento não
equivale ao entendimento atual
da expressão, embora tenha um
núcleo comum, que é a alocação
do desenvolvimento como um
processo que tem a felicidade
como fim. Nesta trilha seguiram
muitos pensadores da tradição
racional-evolucionista kantiana,
pois “no contexto desta ideologia
da felicidade pelo progresso
material, já no fim do século XVII
Adam Smith descrevia as etapas
que trariam a riqueza das nações”.
Por outro lado, o próprio Karl
Marx, “outro grande ideólogo da
felicidade da humanidade por meio
do progresso material, pensava

80. As três teses podem ser melhor estudadas em: CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (Org.). História argumentada da Filosofia
moral e política: a felicidade e o útil. Tradução de Alessandro Zir. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004, p. 27.
81. KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 24.
82. A análise foi extraída da obra: CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (Org.). Op. cit., p. 28.

83.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzier. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 79.
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também com base neste mesmo
pendor evolucionista de Smith”,
pois acreditava que o progresso
material da humanidade decorre
de um processo que se inicia com
“a passagem do feudalismo para
o capitalismo e depois deste para
o comunismo, com o qual termina
a história e nasce a felicidade
perpétua”. 84 Teorias estas que
também foram inf luenciadas
pelo utilitarismo segundo o
qual “a verdadeira felicidade
implica o aproveitamento de
coisas verdadeiramente úteis,
e só são verdadeiramente úteis
aqueles bens que contribuem à
autenticidade da felicidade”. 85
É comum as grandes correntes
economicistas penderem para
esta forma de compreensão
filosófica da vida.86

em parte com esta análise para
defender uma teoria da felicidade
como princípio, mas que não
implique o reconhecimento do
utilitarismo, o que Kant afasta
radicalmente. Esta perspectiva
acomoda-se perfeitamente a
uma teoria valorizadora do
Estado social-democrático (logo,
metapragmático). Cabe apenas
destacar-se previamente da base
inerente à concepção política
kantiana, que se restringe à
liberdade, relegando a felicidade
para fora da política.

à simples consideração formal da
legalidade. O atual conceito de
juridicidade e, portanto, de uma
ultrapassagem da legalidade em
sentido estrito rumo ao respeito
ao Direito como um todo, deve
congregar, imprescindivelmente,
o aspecto material (de conteúdo).

Não ob s t a nt e , p o dem s er
identificadas duas espécies de
refutações a esta alocação da
felicidade como princípio moral/
político fundante dos fins do
Estado: primeiro, a “contestação
subjetivista” de que a realização
A felicidade tem que ser entendida da felicidade seria a priori
como um princípio próximo da impossível, devido ao seu caráter
f ilosof ia prát ica met af ísica eminentemente subjetivo e até
(ainda que não mais pautada mesmo, “psicológico”; segundo, a
num racionalismo abstrato e “contestação pragmatista” de que
universal, como o kantiano). Deve o Estado em regra não promoveria
ser entendida como um a priori a felicidade, pelo contrário, muitas
Kant não aceita que a felicidade do “espírito do Estado social” vezes é origem de infelicidade
possa ser um princípio material e do próprio caráter do que é concreta dos homens. As duas
de filosofia política. Isso decorre republicano (segundo o momento objeções, embora bastante reais
de sua tese de que as diretrizes histórico vivenciado). A tarefa e problemáticas, podem ser
políticas não devem ser derivadas própria da atividade política é a afastadas com certa facilidade.
do bem-estar ou da felicidade geral consonância com este princípio.
do povo, por consequência, “não Por este motivo é que, a despeito A primeira questão reporta-se à
derivam do fim que cada Estado de partir-se da teoria kantiana, própria condição de possibilidade
para si estabelece como objecto (do não é possível concordar com de existência de um princípio
querer), como princípio supremo suas conclusões, destacadamente com tal natureza, qual seja, a de
(mas empírico) da sabedoria aquelas que propugnam pela imposição de um dever ao Estado
política, mas do puro conceito “eliminação de todas as condições de promoção da felicidade da
de dever jurídico (da obrigação empíricas (da teoria da felicidade) sociedade. Eugênio Bulygin
moral, cujo princípio a priori é enquanto matéria da lei”. 88 A afirma categoricamente, e até com
dado pela razão pura), sejam lei seguramente pode ter em certa ironia, que não há sentido
quais forem as consequências vista dispositivos concretos em determinar-se que um Estado
físicas que se pretendam”. 87 que propugnam pela busca de seja justo ou injusto, que seja rico
D e f o r m a a p a r e n t e m e n t e felicidade. Especialmente a partir ou pobre, da mesma forma que
paradoxal, é possível concordar do abandono de visões limitadas seria incongruente prescrever
84. Conforme esclarece Oswaldo Rivero. RIVERO, Oswaldo. Op. cit., p. 125.

85.

Trecho retirado da obra: CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (Org.). Op. cit., p. 7.

87.

KANT, Immanuel. A paz perpétua... p. 162.

86. A respeito de várias destas diferentes correntes de pensamento e suas visões da felicidade, ver: GABARDO, Emerson; SALGADO, Eneida Desiree.
Direito, felicidade e justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2014.
88.

A última passagem criticada, entre parênteses, foi retirada do texto: KANT, Immanuel. A paz perpétua... p. 171.
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que as “árvores sejam verdes”.
Segundo o autor, certamente
que é possível existirem Estados
justos e injustos, ricos e pobres,
assim como as árvores geralmente
são verdes; porém estes casos se
reportam a um estado de coisas
impassível de sofrer prescrição.89

Discorda-se do autor. Não é
novidade para as instituições
políticas organizadas a aceitação de
princípios morais condicionantes
da política e do Direito. O ideal
de justiça é um deles e, em que
pese a contestação de Bulygin,
não consiste em tão controvertido
escopo político. Sem embargo, é
muito mais fácil para a filosofia
política aceitar a justiça como a
priori político do que a felicidade,
o que não se justifica do ponto de
vista teórico. Paradoxalmente, é
Kant quem esclarece a situação de
forma satisfatória quando afirma
que “a moral é já por si mesma
uma prática no sentido objetivo,
enquanto totalidade de leis que
ordenam incondicionalmente,
de acordo com as quais devemos
agir, sendo um evidente absurdo
alguém, depois de ter admitido
a autoridade deste conceito de
dever, querer dizer que não se
pode realizá-lo”.90

O conceito grego de virtude
“areté” pode ser um bom começo
para se compreender o sentido
de uma felicidade objetivamente
considerada não somente como
fim político, mas também como fim

jurídico do Estado constitucional
contemporâneo. Trata-se de
uma palavra que “designa uma
excelência que consiste em
realizar de maneira ótima aquilo
o que se está destinado, quer dizer,
o cumprimento o mais perfeito
possível da função que a natureza
atribui a um ser”. E é com esta
excelência que a felicidade mantém
relações complexas, porém
inafastáveis. E isso não sugere
qualquer legitimação filosóficoutilitarista, restando claro que tal
teoria ou presta-se somente a uma
análise metajurídica do problema
ou, então, a uma consideração
meramente instrumental (com o
que não é possível concordar, pois
o espírito do Estado social exige
um conteúdo ético estabelecido
por princípio). Segundo a teoria
da escolha racional, fundada nos
pressupostos do individualismo
metodológico, “nenhum modelo
de a ná lise dos fenômenos
econômicos e sociais é pertinente
se ele não faz de toda ação coletiva
a resultante de uma multiplicidade
de racionalidades individuais”.
Trata-se de uma corrente de
pensamento que prestigia a
capacidade que os indivíduos têm
de hierarquizar suas preferências
a partir de uma racionalidade
subjetiva e universalizada. Seu
ponto fraco é justamente esta
visão parcial do ser humano,
recusando a influência dos fatores
irracionais, imponderáveis e
contraditórios incidentes sobre o
comportamento.91

Como apontam vários autores,
ent re os quais Eduardo
Giannetti, “não há nada mais
irracional do que ignorar os
limites da racionalidade”.92
Relata o autor que de um ponto
de vista individualizado, parece
fazer sentido cada um tentar
separadamente “subir na vida”.
Por decorrência, faria sentido
haver uma proporção maior de
pessoas felizes entre os mais
ricos que entre os mais pobres.
Todavia, se verificado o resultado
global, o efeito produzido por esta
“escolha racional” particularizada
não é coincidente. Por exemplo,
um artigo do Psycologial Science
chegou à conclusão de que
conquanto os norte-americanos
possuam uma renda per capita
e condições de bem-estar em
1995 muito melhores que em
1957, eles definitivamente não
estão mais felizes que outrora.
Uma apreciação que pode ser
feita em relação a este paradoxo
é que o atendimento de certas
necessidades básicas como as
nutricionais ou relativas à moradia
possuem um for te impac to
positivo no bem-estar subjetivo.
A partir de certo ponto, quando as
necessidades elementares estão
satisfeitas o que importa não é
mais a renda absoluta, mas a
“renda relativa”, ou seja, a situação
em que as pessoas estão com
relação às demais. O que passa
a ser relevante é “como a pessoa
se percebe diante dos outros,
diante do seu grupo de referência,

89. BULYGIN, Eugênio. Alexy y el argumento de la corrección. In: ALEXY, Robert; BULYGIN, Eugênio. La pretensión de corrección de derecho (la polémica
Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral). Tradução de Paula Gaido. Bogotá: Universidade Externado de Colômbia, 2001, p. 47.

90. KANT, Immanuel. Sobre a discordância entre a moral e a política a propósito da paz perpétua. In: BUZZI, Arcângelo R.; BOFF, Leonardo (Coord.).
Immanuel Kant: textos seletos. Tradução de Raimundo Vier. Petrópolis: Vozes, 1974, p. 130.
91.

CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (Org.). Op. cit., p. 20 e 40.

92. GIANNETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 175.
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diante daqueles cujo sentimento
e opinião contam para ela”. A
felicidade passa a ser medida não
mais pelos bens primários, mas
pelos “bens posicionais”.93

Na sociedade de consumo, é esta
situação posicional com relação
à felicidade que faz com que seja
comum os ricos se orgulharem
de sua riqueza “mesmo que ela
tenha sido obtida por meios pouco
ou nada admiráveis, enquanto os
pobres se envergonham da sua
pobreza, mesmo que não haja
nada do que se envergonhar no
modo como ganham o pão”. Sem
se dar conta, os homens típicos
da sociedade moderna acabam
por exibir sua riqueza e esconder
sua pobreza. Sucede que esta
“exigência cultural” típica da
mentalidade contemporânea
denota características cruéis.
Afinal, o sucesso de uns é, por
definição, o fracasso da maioria.94
Em uma sociedade aberta e livre,
este é o axioma.
Este ponto de v ist a tor na
ex t rema ment e per t inent es
as considerações de Michael
Walzer sobre a importância de
serem estudados os “critérios”
de estabelecimento dos fins da
justiça distributiva. Os principais
seriam três: 1. o livre cambismo; 2.
a necessidade; 3. o mérito. O livre
cambismo é plural por definição
e ilimitado, pois não garante
nenhum resultado distributivo
93. GIANNETTI, Eduardo. Op. cit., p. 77 e 82.

em especial (o que permite toda
sorte de injustiça, notadamente
econômica). A necessidade é
particular e limitada, pois significa
atribuir a cada um os bens segundo
o que efetivamente precisar (o
que não deixa de configurar um
caráter meramente ideal).95 O
mérito (princípio extremamente
exaltado hoje em dia) também é
plural e ilimitado, mas não gera
uma prerrogativa universal. E
exemplifica: um homem pode
ser considerado encantador e
reconhecido como tal, mas nem
por isso há o dever de toda mulher
ser encantada por ele (nem seria
razoável propor a admissibilidade
de uma intervenção externa para
obrigar determinada mulher
que cedesse aos seus encantos);
ou seja, qualquer pessoa pode
ser talentosa em negociações
e trocas e, por este motivo,
acumular bens; e será seu direito
possuí-los. Contudo, não deixa
de ser estranho imaginar que
ela “merecerá” tê-los pelo único
motivo de que tem talento. Aliás,
seria mais razoável supor que, se
estes bens fossem pinturas, mais
merecedor de tê-los seria quem
possuísse “cultura artística”.
Ocorre que, em geral, as pessoas
estão francamente mais dispostas
a aceitar o primeiro fundamento,
e não o segundo, como meio de
legitimação, o que resultaria
em forte resistência se o Estado
pretendesse intervir no sentido
de redistribuição destes bens.96

Todos estes critérios carregam
fortes limites na consecução da
igualdade e da felicidade, o que
não sugere a sua desconsideração
pelo modelo de Estado social, cujo
foco, para além da distribuição de
bens (sejam eles econômicos ou
não), deve relevar as diferentes
esferas da justiça.
Ronald Dworkin afirma que as
dificuldades de comparação do
bem-estar entre os indivíduos
(e sua felicidade) não torna
incoerente ou inútil o princípio em
que ele se funda, ou seja, de que “na
medida do possível, ninguém deve
ter menos bem-estar que qualquer
outra pessoa”. Segundo o autor,
se tal a priori político constituirse como sólido princípio, “então o
ideal de igualdade de bem-estar
pode perceptivelmente deixar
em aberto o problema prático de
como tomar decisões quando a
comparação de bem-estar fizer
sentido, mas seu resultado não for
claro”. Isso justifica o motivo pelo
qual a teoria da igualdade deve
servir como modelo normativo
e não como um mecanismo de
“controle de êxito” (ou satisfação).97

Considerando todas estas variáveis
inerentes ao controle da escassez
de bens aptos à satisfação das
necessidades, torna-se impossível
concordar com a tese da escolha
r ac iona l, t a nt o qua nt o se
apresenta inapropriada a tese
procedimentalista (que no tocante

94. GIANNETTI, Eduardo. Op. cit., p. 820.

95. WALZER, Michael. Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 25.

96.

Os argumentos são de Michael Walzer. Cf.: WALZER, Michael. Op. cit., p. 26-31.

97. A verticalizada análise da igualdade de bem-estar realizada pelo autor implica considerações bem mais complexas do que as aqui expostas e que
foram referidas somente para não deixar de mencioná-lo, dada a sua importância. Cf.: DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da
igualdade. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 10 e 17.
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a este assunto, é bastante próxima
da pragmatista). Conjecturar que
seria “justo, moral e racional o
sistema político, por consequência,
necessa r ia ment e for ma l e
procedimental, que deixa os
indivíduos livres para a realização
dos seus próprios fins” equivale
a levantar um véu tendente ao
obscurecimento da vida.98 Ainda
que restrita à ordem privada, esta
proposta acaba traduzindo-se num
direito fundamental de busca da
própria felicidade que acaba por
provocar, por uma questão lógica
e prática, a necessária infelicidade
a lheia . Do ponto de v is t a
estrutural, a miséria da sociedade
decorre desta proposição. Embora
mereça subscrição a réplica
procedimentalista destinada
às teorias fundamentalistas
def en s or a s de u m a “ v id a
boa” que seria coletivamente
compartilhada, por certo que
isto não implica a inexistência
de qualquer possibilidade de ser
estabelecido um juízo ético sobre
o comportamento individual dos
sujeitos.
5. A felicidade como finalidade
ét ica do Est ado social
contemporâneo

Uma das proposições fundamentais
da filosofia política clássica é
a de que o fim dos governos é
não somente a maior liberdade

98.

possível, mas também a maior
felicidade possível. Tratando do
assunto em conferência proferida
na Universidade do Kansas, em
1964, Herbert Marcuse propôs
como significado atual desta ideia a
superação pelo homem de estados
de miséria e medo rumo a uma
situação em que predomine uma
“vida em paz” segundo a qual se
torna imprescindível a vinculação
do bem individual ao bem geral;
do bem privado ao bem público.
Entretanto, questiona-se o autor:
“quem determina o interesse geral
de uma coletividade e, assim sendo,
o alcance e os limites da liberdade
e da felicidade individuais e os
sacrifícios impostos à liberdade e
à felicidade individuais em nome
e no interesse da coletividade?”
Segundo o autor, a resposta a esta
pergunta é complexa e, mesmo
que se considere como um a priori
condicionante que a liberdade não
seja um assunto exclusivamente
individual, mas um elemento
determinado pela sociedade e
pelo Estado, que se poderia dizer
sobre a felicidade? Certamente que
sobre este ponto a dúvida denotase mais intensa, o que não impede
que a resposta lhe seja dada: “a
posição extrema segundo a qual a
felicidade humana seria e deveria
permanecer assunto do próprio
indivíduo é indefensável, desde
que pensemos nela por alguns
instantes”.99

Parece correta a conclusão de
Marcuse. A proposição de que
a felicidade somente pode ser
apropriada individualmente e
não a partir de uma objetivação
ético-jurídica é tão inadequada
quanto a afirmação de que a
moral é inapreensível a não
ser par t ic ular mente, como
defende Eugenio Bulygin,100 ou
mesmo Paolo Comanducci, por
sua vez filiados a autores que
discordam da possibilidade de
uma “moral objetiva”, alegando
a ina f ast abilidade de uma
parc ia l indeter minaç ão do
Direito, por conta da existência
de um “pluralismo ético”. Nesta
óptica, as decisões democráticas
dependeriam apenas de uma
adequada “justificação racional”.101
A crítica de Robert Alexy à moral
objetiva caminha neste sentido,
pois também prestigia a ética
discursiva como fundamento para
o estabelecimento dos argumentos
mora is, ma s se diferenc ia
sensivelmente quando o autor
defende que sua “pretensão de
correção” possui uma “dimensão
ideal” que escapa ao âmbito da
estrita contingência.102
Robert Alexy contesta Bulygin,
afirmando que relevar a posição
ética não exige o reconhecimento
de uma “mesma moral”; bastaria,
na realidade, a verificação de
uma “moral correta”, no sentido

A passagem entre aspas foi extraída do seguinte texto: CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (Org.). Op. cit., p. 43.

99. MARCUSE, Herbert. Ética e revolução. In: MARCUSE, Herbert. Cultura e sociedade. Tradução de Wolfgang Leo Maar, Isabel Maria Loureiro e
Robespierre de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra. v. 2, 1998, p. 137-138.

100. Segundo Paula Gaido, Bulygin é um cético moral, sendo que seu ceticismo não se refere apenas à impossibilidade de conhecimento (ceticismo
cognoscitivo); acredita na própria inexistência de uma verdade moral ontológica (ceticismo ontológico). Cf.: GAIDO, Paula. Introducción. In: ALEXY,
Robert; BULYGIN, Eugenio. La pretensión de corrección de derecho (la polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral). Tradução de Paula
Gaido. Bogotá: Universidade Externado de Colômbia, 2001, p. 47.
101.

COMANDUCCI, Paolo. Princípios jurídicos e interderminación del derecho. Revista Doxa, Alicante, n. 21, v. 2, 1998, p. 103.

102. ALEXY, Robert. La crítica de Bulygin al argumento de la corrección. In: ALEXY, Robert; BULYGIN, Eugenio. La pretensión de corrección de derecho
(la polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral). Tradução de Paula Gaido. Bogotá: Universidade Externado de Colombia, 2001, p. 56.
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de uma “moral fundamentada” ou
justificada.103 Por decorrência, a
relação entre Direito e moral não
exigiria, então, uma moral objetiva
efetivamente compartilhada por
todos. As consequências morais
da pretensão de justiciabilidade
retratariam a necessidade da
práxis de uma argumentação
racional sobre o que seria
moralmente correto e, ainda, a
possibilidade de edificar sobre
esta base uma racionalidade de
índole prática.104

A despeito das críticas apontadas,
Ronald Dworkin refuta a visão de
que não existem princípios morais
objetivamente identificáveis e
de que os argumentos morais se
encontrariam apenas nas esferas
de subjetividade do sujeito (como
classe, raça ou gênero). O autor
afirma que este “ceticismo moral”,
muito na moda, peca por ser
inadequado à presente realidade
constitucional, cujo sistema é
fortemente pautado em princípios
ético-jurídicos. Quando da tomada
de decisão a respeito de uma
norma constitucional, deve ser
respeitada a sua “integridade”,
o que afasta a possibilidade
de posturas fundadas em uma
“moral subjetivista”, ou seja, que
são lastreadas em convicções
particulares.105 Tanto o raciocínio
de Dworkin quanto o de Alexy,
103.

ainda que por caminhos diversos,
possibilitam, por um lado, o
entendimento da felicidade como
elemento estruturante de uma
ética do Estado e do Direito. Por
outro lado, não se desconsidera
possíveis externalidades negativas
da proposição, como, por exemplo,
a constituição de autoridades
que se coloquem na posição de
sábios ungidos com poder de
dizer o que é a “integridade do
Direito” segundo suas mais
íntimas convicções ou seus mais
inconfessáveis interesses. Na
realidade dos EUA isso é algo não
cogitável. Mas, em países de fraca
tradição institucional, como o
Brasil, não é algo que surpreende.
O moralismo subjetivista reinante
no Poder Judiciário brasileiro
nesta segunda metade do século
XXI, infelizmente, é exemplo
profícuo deste fenômeno.106 A
realidade adversa, todavia, não
tem a capacidade de refutara
hipótese teórica se mantido valor
da premissa ética e se analisadas
todas as variáveis incidentes.

e de “subjetividade”? Cabe o
esclarecimento de que uma
compreensão da felicidade como
princípio objetivo (usando-se o
sentido mais simples que se possa
ter da dicotomia) indica não apenas,
mas de forma determinante,
que a sua apreensão deve ser
justificável; e “uma justificação
será objet iva se puder, em
princípio, ser submetida à prova e
compreendida por todos”. Isso não
significa aceitar que o princípio da
felicidade permite, sempre, uma
justificação ou verificação integral
do ponto de vista da esfera do
ser. De outra via, é indispensável
o controle racional mútuo por
meio da discussão crítica. É por
intermédio desta característica
que pode ser qualificado como
público, logo, um princípio metasubjetivo.

A felicidade subjetiva de cada um
é inerente aos seus sentimentos e,
portanto, tarefa da psicologia ou da
psicanálise.107 A provável situação
de que um ou mais sujeitos não
sejam felizes (e, até mesmo, não
Sopesando-se a controvérsia, há sejam feitos felizes pelo Estado
uma questão de fundo preliminar — ou, mais do que isso, tornem-se
que é comumente deixada de lado, infelizes por obra do Estado) em
mesmo sendo de alta relevância nada influencia o Direito objetivo.
para a conclusão: possuem os Assumir o fato de que um ou mais
autores efetiva concordância católicos não vão à Igreja não faz
semântica quanto ao uso dos desaparecer o dever moral de
conceitos de “objet iv idade” comparecimento, nem o juízo de

Esta discussão a respeito dos autores foi realizada por Paulo Gaido. Cf.: GAIDO, Paula. Op. cit., p. 28.

104. ALEXY, Robert. Sobre la tesis de una conexión necesaria entre derecho y moral: la crítica de Bulygin. In: ALEXY, Robert; BULYGIN, Eugenio. La
pretensión de corrección de derecho (la polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral). Tradução de Paula Gaido. Bogotá: Universidade
Externado de Colombia, 2001, p. 109.

105. DWORKIN, Ronald. La lectura moral y la premisa mayoritarita. In: KOH, Harold Hongiu; SLYE, Ronald (Org.). Democracia deliberativa y derechos
humanos. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 119 e 109.
106. Uma análise mais aprofundada desta questão pode ser verificada em: GABARDO, Emerson. Os perigos do moralismo político e a necessidade de
defesa do direito posto na Constituição da República de 1988. A & C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 17, n. 70, out./dez., 2017.

107. A afirmação é atribuível a Karl Popper em sua obra: POPPER, Karl Raimund. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leônidas Hegenberg e
Octanny Silveira Mota. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 46. Conferir ainda: POPPER, Karl Raimund. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária.
Tradução de Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999.
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reprovação de seus pares em face
da ausência. E se não é relevante
para o entendimento definitório a
felicidade fática, mas sim o dever
jurídico de felicidade, então não
será relevante qualquer conceito
psicológico ou empírico, mas sim o
jurídico-ético (que será construído
politicamente), sendo irrelevantes
quaisquer aferições ou juízos de
probabilidade. O católico pode
não ser, como não é, obrigado a ir
à Igreja, mas certamente “tem a
obrigação” de ir.108

O princípio da felicidade, na
qualidade de um dever do
Estado, não ocorre por conta
de uma imposição jurídica de
consequências negativas (ainda
que elas possam existir). A violação
do princípio não é somente o
fundamento para o vaticínio
de que se seguirá uma reação
infeliz, mas a própria “razão”
para a infelicidade. Ou seja, para
o Estado “a felicidade consiste na
contínua adaptação dos direitos às
necessidades”.109 Mas há que se ter
cautela com este raciocínio.

É preciso considerar a lúcida
advertência de Eduardo Giannetti
de que a felicidade é absoluta
quanto às necessidades básicas,
mas torna-se relativa após estas
satisfeitas. Isso significa que o
mero desenvolvimento econômico
não compra felicidade em países
que romperam com a barreira de
US$ 10 mil anuais per capita, mas
é essencial a ela em comunidades
de renda inferior. E ainda que se

discorde do parâmetro numérico
utilizado, dificilmente podese negar o “retorno marginal
de c r e s c en t e ” i ner en t e a o
desenvolvimento econômico
(o que ressalta seu caráter
eminentemente instrumental). Daí
que a preocupação do Estado social
deve ser focada em diferentes
níveis e é legitimada por razões
distintas que não se restringem a
um ponto de vista metafísico ou
idealizado. Há razões concretas
para que, primeiro, defenda-se o
Estado social; e, segundo, atribualhe como essencial a felicidade
como princípio. E isso deve ser
feito mesmo contra maiorias
democráticas eventuais. Afinal,
vencida a barreira das necessidades
básicas, quando mais igualdade
houver entre os indivíduos,
menos importância eles darão à
igualdade e mais estarão dispostos
a defender a desigualdade (ou
seja, defender a “liberdade”).
Em países de forte desigualdade
social e fracas instituições, quanto
mais ampliada for a classe média
pelo Estado social, mais pessoas
da própria classe média estarão
dispostas a se voltar contra o
Estado social. Visões pragmáticas
e discursos salvacionistas tendem
a ser desastrosos em conjunturas
como esta, prestigiando as elites
e as corporações e promovendo
a opressão e a desigualdade
(ainda que sempre vangloriandose mediante típicas bandeiras
moralistas (tais como a santidade,
o purismo, o berço, a sabedoria e
a caridade). Em oposição a este

movimento, que é paradoxalmente
típico do desenvolvimentismo, é
preciso um Direito constitucional
forte e uma valorização ética do
Direito positivo ampliativo de
direitos e que tenha a igualdade
e a felicidade como centro
gravitacional das escolhas públicas.

O s é c u lo X X enc er r ou- s e
c ont empl a ndo u m a r end a
média de cerca de US$ 26 mil
anuais por habitante nos países
ricos (América do Norte, União
Europeia, Oceania e Japão — onde
vivem cerca de 900 milhões de
indivíduos). Já no resto do planeta
(Ásia, África, América Latina e
Leste Europeu — onde vivem
cerca de 5,1 bilhões de pessoas)
a renda per capita não passa dos
US$ 3,5 mil ao ano. Isso significa
que “o nível de desigualdade entre
os países do mundo é maior do que
a desigualdade de renda existente
dentro de qualquer país do planeta”.
Em um resumo direto: “o mundo é
um lugar mais desigual do que o
mais desigual lugar do mundo”.110
O sistema jurídico brasileiro
capitaneado pela Constituição de
1988 trata de forma adequada esta
questão, não somente do ponto de
vista econômico (que é essencial,
pois denota uma condição de
possibilidade para a vida digna),
mas também em outras searas,
na medida em que se preocupa
com o desenvolvimento geral
da personalidade dos cidadãos
v iventes no seu espaço de
interferência.

108. Hart explica com perfeição a diferença entre “a asserção de que alguém foi obrigado a fazer algo e a asserção de que essa pessoa tinha a obrigação
de o fazer”. Cf.: HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de Direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 92.
109. Esta passagem é de Chantal Millon-Delsol. Cf.: MILLON-DELSOL, Chantal. Il principio di sussidiarietà. Traduzione di Massimo Tringalli. Milano:
Giuffrè, 2003, p. 64.
110.

GIANNETTI, Eduardo. Op. cit., p. 84)
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Mesmo do ponto de vista prático,
não se imagina razoável supor
que os exemplos concretos de
atuação do Estado, no sentido
de provocar o que poderia ser
entendido como a infelicidade,
conduzam ao não reconhecimento
da felicidade como princípio. A
filosofia kantiana parece também
resolver adequadamente o
problema: “embora a proposição
a honestidade é a melhor política,
cont en ha u ma t eor ia que,
infelizmente, a prática com muita
frequência contradiz, a proposição
está infinitamente acima de toda
objeção, sendo mesma a condição
indispensável da política”.111

Um princípio de caráter moral
como aquele que impõe como
finalidade do Estado a felicidade
da sociedade é um imperativo
que ordena incondicionalmente
o agir (e por se referir ao agir,
é essencialmente uma prática);
porém, como estipula um dever,
sendo irrelevante a capacidade
humana de realizá-lo ou não, é,
nesse sentido, teórico.112 De fato,
a sua aceitação como realidade
pode até ser enquadrada como
uma utopia e, nesse sentido, é
contrafactual. Isso não significa
que o princípio da felicidade é

irreal ou mesmo que não possa
ser efetivamente concretizado
(e aplicado em uma ordem
jurídica). Consiste, portanto,
em uma proposta de natureza
normativa.113 Trata-se este de
um modelo regulador da vida e
insubstituível quando se tem
em vista uma sociedade como
a brasileira, ainda carente de
um Estado que se realize como
social. A inexistência generalizada
da felicidade mínima absoluta é
justamente um requisito fático
para a ampliação da exigibilidade
de uma condição normativa
mais intensa. Condição esta cuja
capacidade de interferência fática
será sempre mais limitada do que
seu escopo vem a determinar.

Conforme destaca Francisco
Laporta, “basta con que el sistema
en cuestión considere que lo es o lo
suponga aunque no lo experimente
así el titular en la realidad”.114 Por
outro lado, isso não significa que
seja possível adotar uma posição
meramente formal, desvinculada
da vida. O raciocínio em questão
precisa apenas ser limitado à
ideia de que a vinculação ao
princípio da felicidade (e aos
direitos a ela inerentes) sempre
deverá buscar uma específica

“satisfação” que ultrapassa a
possibilidade de verificação
concreta particularizada. O caráter
de princípio conferido à felicidade
pode ser destruído “se adotarmos
a tese utilitarista segundo a qual os
princípios de justiça são declarações
disfarçadas de objetivos (assegurar
a maior felicidade para o maior
número)”.115 Há, portanto, um
“dever de produzir felicidade
ao homem”, que é imposto ao
Estado independentemente das
condições práticas e simplesmente
em decorrência de sua condição
de caráter político. O Direito não
possui apenas um lado fático ou
real, ele possui uma dimensão
crítica ou ideal, que não pode ser
desconsiderada.116

Nestes termos, não é aplicável à
presente tese a pertinente crítica
de Karl Popper de que “de todos os
ideais políticos, o de fazer o povo
feliz é talvez o mais perigoso”.117
O sentido de felicidade criticado
pelo autor assemelha-se ao
utilitarista, além de propugnar
por um entendimento subjetivo e
até mesmo irracional do termo em
que a moral não seria uma questão
de razão, mas de sensibilidade;118
ademais, não trata a felicidade como
princípio objetivo (segundo o seu
próprio conceito de objetividade).

111. O exemplo busca retratar o argumento metodológico e não de conteúdo, pois certamente que poderia ser contestado do ponto de vista teórico
que a honestidade faz parte de política. Bastaria que se mencionasse Maquiavel. Cf.: KANT, Immanuel. Sobre a discordância..., p. 130.
112. Novamente recorrendo-se a Kant: KANT, Immanuel. Sobre a discordância..., p. 131.

113. A conclusão é retirada da obra de Heller e Fehér. Cf.: HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. A condição pós-moderna. Tradução de Marcos Santarrita. 2.
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 108.
114. LAPORTA, Francisco. Sobre el concepto de derechos humanos. Doxa Cuadernos de Filosofia del Derecho. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, n° 4, 2005, p. 29.
115.

Conforme defende Dworkin. Cf.: DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36.

117.

POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de Milton Amado. São Paulo: Editora da USP, 1987, p. 245.

116. Conforme defende Alexy. Cf.: ALEXY, Robert. Sobre la tesis..., p. 95.

118. Como era o entendimento conservador de Lord Devlin em sua polêmica com Hart, sustentando a existência de uma “cláusula de proteção moral”
que poderia ser utilizada quando o bem que ela protege teria valor superior ao bem garantido por um direito humano (por exemplo, a proteção contra
a desintegração social seria superior à liberdade de autodeterminação sexual). Sobre o assunto conferir: MALEN, Jorge. De la imposición de la moral
por el derecho: la disputa Devlin-Hart. Isonomía : Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, n. 4, abr., 1996, pp. 7-16, p. 10.
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Não se ignora que um sentido
subjetivo poderia fomentar a
imposição dos valores de quem
detivesse o poder (como efetivos
tutores da felicidade do povo,
julgando o que fosse entendido
o melhor para todos). Poderia,
ainda, levar à intolerância
como nas históricas guerras
religiosas (a efervescência de
concepções discriminatórias
contra a comunidade LGBT, por
exemplo) ou como na inquisição
(o enfraquecimento do devido
processo legal em favor de
concepções materiais do bom e
do justo, por exemplo).119

Preocupar-se, nestes termos, com
a felicidade alheia é uma faculdade
atribuída ao sujeito privado que,
todavia, tem sua capacidade
interventiva limitada pela ação
do Estado. Cabe ao Poder Público
justamente exercer uma atividade
l i m it ador a d a s t ent at i v a s
indevidas de imposição dos
valores e interesses de cada um
aos demais. E apesar deste dever
que lhe é inerente, não precisa o
Estado se preocupar mais com a
conquista da felicidade de cada
um do que com quantos cabelos
o homem precisa para deixar de
ser careca.120

O que não significa olvidar que “os
seres humanos são únicos” e, sendo
assim, “não podem e não devem
ser equalizados no que se refere à
busca da felicidade”.121 A procura

pela felicidade privada é inerente
à visão negativa de liberdade e
deve ser assegurada como um
direito fundamental. Porém, isso
ocorre somente se esta busca não
entrar em choque com outros
elementos estruturantes, como
as máximas morais integradas ao
modelo do Estado social. É preciso
ressaltar que a busca subjetiva da
felicidade será injusta se permitir
qualquer forma de utilização do
ser humano exclusivamente como
instrumento e não fim.

Por outro lado, ressaltam Agnes
Heller e Ferenc Fehér que a
felicidade, inobstante seja um
princípio político que pode ser
intitulado de “formal” (pois
não define a priori nenhuma
meta concreta a ser realizada
pelo governo), também deve
ser entendida no seu sentido
“material”; ou seja, há um direito
de “busca da própria felicidade” em
público (por meio da participação
democ r át ic a de t odos nos
processos políticos). E, mediante
esta dupla condição, consagram em
sua essência “máximas morais” da
democracia tais como: liberdade,
just iça, ig ualdade racional,
equidade, ecompatibilização
entre as necessidades humanas
e a liberdade, a justiça e a
igualdade. Tudo isso sem olvidar
do necessário apoio dos setores
sociais mais seguros aos mais
frágeis e vulneráveis.122 Máximas

estas que são comportadas em
uma “ética da equidade”, de
pressuposto liberal, como parece
defender Dworkin,123 porém não
necessariamente contratualista
(pois é possível escapar desta
armadilha privatista). Seria uma
espécie de ética da alteridade, a
qual, por razões óbvias, é a que
mais combina com o Estado social
e a que mais depende de um Estado
de Direito.124
6. A felicidade objetiva como
princípio jurídico do Estado
social

Em suma, os únicos valores
passíveis de deter minar o
c ont eúdo do pr i nc ípio d a
felicidade são justamente aqueles
objetiváveis no sistema jurídicoconstitucional e, mesmo assim, não
podendo ser beneficiados por uma
legitimidade absoluta apriorística
e pressuposta. Sua legitimação irá
depender da justificação racional
intersubjetiva (ainda que não
somente dela). Justificação esta
que está imersa e condicionada
pela história, pela mentalidade e
pela cultura de um determinado
povo, segundo o seu atual estágio
civilizatório. Para uma correta
justificação da moral, ela, além
de não se restringir ao indivíduo,
deve ter a pretensão de uma
“autonomia recíproca” em que
cada um confere à vontade de
todos um peso tão grande quanto
à sua própria. E note-se que esta

119. A proposição teórica é de Karl Popper e os exemplos são do autor. Cf.: POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta..., p. 245.
120.
121.

122.

Fazendo uma analogia com o exemplo de Hart. Cf.: HART, Herbert Lionel Adolphus. Op. cit., p. 65.

HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. Op. cit., p. 106.

HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. Op. cit., p. 102-104.

123. Segundo Chueiri. Cf.: CHUERI, Vera Karam de. Filosofia do Direito e Modernidade: Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de direitos.
Curitiba: JM, 1995, p. 65.
124.

SALGADO, Eneida Desiree (Coord.). Direito, autoridade e alteridade: reflexões sobre o direito e o avesso. Curitiba: Íthala, 2017.
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situação não se confunde com a
de busca por qualquer espécie
de consenso procedimental.
Sabe-se que não há consenso do
ponto de vista das posições de
interesse. Por outro lado, se está
tratando do reconhecimento de
uma “mentalidade”. E as formas de
representação das mentalidades
passam pelo reconhecimento
de situações simbólicas que
podem satisfazer o critério de
consensualidade. Assim, podese concluir que em termos de
uma moral objetiva estabelecida
constitucionalmente “não existe
um ter de absoluto, mas apenas um
ter de relativo a um querer (e isso
no final das contas pode significar
apenas como nós queremos
entender a nós mesmos)”.125

É pertinente o reconhecimento
de um processo de justificação
próximo ao de H. L. A. Hart: com
uma face externa (um hábito social
geralmente regular e uniforme)
e outra interna (existência de
padrões de compor t amento
internalizados pelos sujeitos, mas
que, todavia, não se confundem
com os sentimentos, ainda que
possam conviver com eles).
É desta relação que surge a
possibilidade de fundamentação
do agir jurídico estatal, sendo
necessário que exista uma atitude
política crítica (e autocrítica) e
reflexiva (e auto-reflexiva) em
relação aos comportamentos
sociais e em relação às exigências
de conformidade.126 O Estado tem
que possuir critérios objetivos
para saber a diferença entre o que
a Constituição estabelece como

sendo um povo feliz e um povo
infeliz. E há neste caso uma regra
— um dever; não é uma mera
constatação ou um hábito. O Poder
Público é obrigado a reconhecer
dentre suas ações aquelas que,
por uma questão ética, e não só
pragmática, estão fora do regime
estabelecido, sob pena de um
juízo de reprovação social (que
pode refletir em um juízo de
divergência entre os poderes,
especialmente em relação ao
Judiciário). O equilíbrio entre estes
fatores permite uma tentativa de
se evitar arbítrios na definição
de conteúdo dos princípios
(ainda que, no plano da realidade,
existam e existirão sempre
atos arbitrários ou no mínimo
controvertidos, pois esta é uma
condição humana inafastável).
Princípios estes que, diga-se de
passagem, no caso do modelo
de bem-estar social são bem
conhecidos e, particularmente
no caso brasileiro, estabelecidos
constitucionalmente. Ir contra
eles, por melhor que sejam as
intenções ou os resultados, é
algo vedado não somente às
autoridades, como ao povo como
um todo. Aliás, historicamente,
a vontade do povo, notadamente
em momentos de crise, pode ser
o que há de mais desfavorável
à sua felicidade. Neste início de
século XXI, com a prevalência
contundente da mídia como fator
de condicionamento da opinião
popular, este problema se agrava
sobremaneira em países de
instituições fracas e prevalência
do personalismo.

O conceito de felicidade objetiva,
portanto, não vem sugerir nada
além do que o modelo do Estado
social já propôs, e o constituinte
de 1986 -1987 r e c on he c eu
expressamente, ainda que, a
interpretação do modelo tenha
que ser feita em conformidade
com o seu tempo. Se em meados do
século XX (período pós-Primeira
Guerra), era factível e necessária
uma maior restrição à liberdade
(referindo-se à ampliação do
intervencionismo econômico
direto), na atualidade isso não
mais parece ser possível nem
necessário (ao menos não nos
exatos termos que no momento
antecedente). O grande desafio
social contemporâneo é conjugar
solida r iedade, liberdade e
alteridade, sem perder de vista
a noção de dignidade como
ideia-força mínima. Só a partir
do reconhecimento de uma
imbricação necessária destes
elementos é que se poderá conferir
um conteúdo jurídico ao dever
republicano de felicidade.

A felicidade reporta-se ao “nível
ótimo” de vida a partir das reais
possibilidades do tempo presente,
sempre tendo em vista que o
homem pode aperfeiçoar-se em
busca do autodesenvolvimento e
do desenvolvimento da sociedade
e do Estado. Mas é bom lembrar
que este processo civilizacional
de incrementação de novos fatores
não é sempre positivo. A história
possui demonstrações rigorosas
de como o ser humano é capaz
de retroceder. Esta circunstância
real que denuncia a inexistência

125. TUGENDAHT, Ernst. A controvérsia sobre direitos humanos. In: ___________. Não somos de arame rígido: conferências apresentadas no Brasil em 2001.
Canoas: ULBRA, 2002, p. 36 e 48.
126. HART, Herbert Lionel Adolphus. Op. cit., p. 66.
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de uma linha evolut iva
necessariamente progressiva,
pois existem sempre pontos
positivos e negativos da ação
humana no tempo, não pode, nem
deve, desestimular as propostas
normat ivas de dig nidade e
de felicidade como princípios
condutores do desenvolvimento
humano, principalmente por
intermédio do Est ado e de
sua inafastável priorização do
interesse público com supremacia
sobre o privado.127 Afinal, num
país desenvolvido o interesse
público tenderá a identificar-se
consigo mesmo, além de adquirir
sua essência a partir de um
duplo grau de fundamentação:
dignidade (condição necessária
ou grau satisfatório) e felicidade
(condição satisfatória ou grau
ótimo).

ser demandado pelo indivíduo
junto ao Estado. Sua natureza é
de um “direito subjetivo” prima
facie que consiste em um “direito
originário à prestação” do qual
decorrem direitos derivados para
os particulares (em geral, somente
estes últimos demandáveis).129 Isso
significa que a identificação de um
aspecto subjetivo independe de
possibilidade de judicialização e
exequibilidade direta ou específica
(este parece ser o caso dos direitos
à segurança pública, ao pleno
emprego ou mesmo ao meio
ambiente), conforme a lavra de J. J.
Gomes Canotilho. E nestes termos,
também possuem uma importante
função na interpretação do
sistema jurídico.130

Jorge Reis Novais confirma o
caráter jurídico de tais direitos
fundamentais ligados a valores e
A dignidade, ao tempo em que princípios que estão garantidos
é um princípio, também retrata por uma dimensão objetiva
um “direito à vida digna”.128 Do independente da sua subjetivação
mesmo modo, a felicidade, ao me d i a n t e a p o s s ibi l id a de
tempo em que é um princípio, de invocação concret a. Por
comporta um “direito à vida feliz”. consequência, torna-se inescusável
O que não conduz imediatamente que o caráter objetivo do direito à
ao reconhecimento de um direito vida feliz consagra um dever de
particular subjetivo passível de o Estado fazer, não fazer ou se

sujeitar; para tanto lhe cabendo
obviamente prestar condições
materiais em certas ocasiões, mas
também, e fundamentalmente,
propiciando adequadas prestações
normativas.131 Gustavo Henrique
Justino de Oliveira chama esta
perspectiva de uma “postura
pró-ativa” da administração
típica do Estado democrático do
século XXI.132 Tais prestações
podem ser judicias, mas devem
ser preferentemente realizadas
fora do contencioso, garantindose a tutela administrativa efetiva
como um direito humano típico
da cidadania republicana. Como
assevera Daniel Wunder Hachem,o
direito ao desenvolv imento
implica umdever do Estado social
de maximização dos direitos
fundamentais econômicos e
sociais pela via administrativa.133
E nesta seara as atividades
fim prestacionais do Estado
mais relevantes como garantia
fundamental, sem dúvida, são
os serviços públicos.134 Dessa
forma, merece total repúdio
científico a máxima vulgar de que
a esfera privada é por definição
mais eficiente que a pública (o
contrário também não faria

127. Sobre a supremacia do Interesse público sobre o privado remete-se ao brilhante Trabalho de Daniel W. Hachem: HACHEM, Daniel Wunder. Princípio
constitucional da supremacia do Interesse público. Belo Horizonte: Fórum, 2011. E ver também: GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade.
Belo Horizonte: Fórum, 2009.
128.

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Org.). Direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004.

129. Em sentido diverso defende Celso Antônio Bandeira de Mello, propondo de tais direitos subjetivos públicos além de imediatos possuem caráter
direta e concretamente demandável, por si mesmos, ao Poder Judiciário. Exemplifica, entre outras, com a proposição de operatividade concreta do artigo
7°, inciso IV da CF (salário mínimo). Ressalva, todavia, o autor, que tais direitos decorrem de normas jurídicas de três espécies diferentes: as concessivas
de poderes jurídicos, as atributivas do direito de fruir benefícios jurídicos concretos e, finalmente, aquelas que apenas apontam finalidades (configurando
um direito de oposição). MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 56.
130. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 465-468.
131.

132.

NOVAIS, Jorge Reis. As restrições..., p. 69 e 82.

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 161.

133. HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento.
Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, v. 13, n. 13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, jan./jun. 2013.

134. Neste sentido, merece destaque a obra de Adriana Schier. CF.: SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Serviço Público: garantia fundamental e cláusula
de proibição de retrocesso social. Curitiba: Íthala, 2016.
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sentido). Este é um imaginário
construído artificiosamente
pelas elites do mercado, mas
cujas proposições são facilmente
contestadas seja por excelentes
pesquisadores (como Jacques Le
Mouël ou Mariana Mazzucato,
por exemplo),135 seja pela péssima
experiência que se costuma ter
como consumidor de produtos de
empresas privadas (como se pode
observar mediante uma breve
consulta ao site Reclame Aqui, por
exemplo).136
A mentalidade é a variável
mais importante em termos
de determinação do critério de
razoabilidade e bom senso. E isso é
perigoso, tornando-se importante
permear as respostas extraídas
de imediato por um critério de
princípio (critério este que deve
consistir numa consciente escolha
ética). Entretanto, as escolhas
éticas às vezes também acarretam
decisões fortemente contrárias
à alteridade, à dignidade e, por
consequência, à própria noção de
felicidade. Mas esta é a condição
humana. A ideia arendtiana
de um “novo começo”, que na
realidade pode redundar numa
série interminável de começos,137

r ep or t a- s e ju s t a ment e ao
reconhecimento da capacidade
humana de “criticar, raciocinar
e julgar como único recurso
disponível à república na sua
produção do bem comum”.138

Nesta perspectiva são impostos
limites ao que seria razoável,
proporcional ou relativo ao bom
senso enquanto decorrências
diretas de ideologias específicas
ou mesmo do “senso moral
comum”. Isso não implica ignorar
que a política e o Direito estão à
mercê de variações no âmbito das
relações humanas. Significa apenas
acreditar que a vontade consciente
é um elemento indispensável para
a autodeterminação do sujeito. A
política e o Direito não podem
ficar reféns da mentalidade
social que é subjacente. Conforme
defende Pierre Bourdieu, é preciso
conferir sustentabilidade às
instituições que demonstrem
possuir condições de lutar contra a
realidade adversa e, mais que isso,
que propugnem pela prevenção
contra o retrocesso civilizatório
(conceito este que deve ir além
da específica involução das
garantias jurídicas sociais). A este
processo de inibição do retrocesso

social, Regrezionsverbot, o autor
propõe se aplique a denominação
“economia da felicidade”.139

No mesmo sentido, sublinha Ingo
Sarlet que o princípio da proibição
do retrocesso assume a importante
condição de um mecanismo para a
“afirmação efetiva de um Direito
constitucional inclusivo, solidário
e altruísta”. E é justamente por
este motivo que se acompanha
o autor no reconhecimento de
que o modelo do Estado social
estabelece ainda uma proposta
adequada em ter mos de
manutenção de um regime forte
de direitos fundamentais a partir
de uma Constituição dirigente
fundada num Estado de Direito.140
Um forte motivo justificador para
a sustentação da Constituição de
1988 e o regime jurídico que lhe
é estruturante; um amálgama
republicano entre capitalismo e
socialismo gerado num ambiente
histórico de forte experimentação
democrática, como foi aquele
do processo constituinte e cujo
resultado, por um lado, resultou
no afastamento do estado de
exceção e,141 por outro, consagrou
um exemplar Estado social na
esfera do dever ser.142

135. MOUËL, Jacques le. Critica de la Eficacia: ética, verdad y utopía de un mito contemporáneo. Traducción de Irene Agoff. Barcelona: Paidós, 1992;
MAZZUCATO, Mariana. Op. cit.
136.

RECLAME AQUI. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/>. Acesso em: 24 Jul. 2018.

137. Esclarecimentos sobre o conceito podem ser encontrados em: ARENDT, Hannah. O que é política? Tradução de Reinaldo Guarany. 3. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 9.
138. BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 168.

139.

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 57.

140. SARLET, Ingo Wolfgang. Proibição de retrocesso, dignidade da pessoa humana e direitos sociais: manifestação de um constitucionalismo dirigente
possível. In: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Org.). Constituição e Democracia: estudos em homenagem
ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 292-335.

141. Estado de exceção este que, infelizmente, tende a assombrar. Sobre o assunto, ver: VALIM, Rafael. Estado de Exceção: a forma jurídica do
neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2017.

142. Sobre este processo de experimentação democrática característico da constituinte que gestou a CF/88 ver a excelente obra da professora Eneida
Desiree Salgado: SALGADO, Eneida Desiree. Constituição e democracia: tijolo por tijolo em um desenho (quase) lógico: vinte anos de construção do projeto
democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2007.
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Introdução
Neste trabalho, busco uma análise da Lei 12.846/13 e do seu impacto
no sistema jurídico brasileiro. A abrangência dessa nova lei, por si só, é um
ponto relevante, a merecer estudos econômicos e jurídicos, na medida em
que possivelmente suas consequências serão geradas em um espectro ainda
não passível de se medir. Cuida-se de uma lei que introduz deveres de probidade administrativa no mundo empresarial, o qual passa a absorver obrigações inerentes ao setor público.
Diz a lei:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou do modelo societário adotado, bem
como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

O vínculo que se exige de uma pessoa jurídica (do mundo privado ou
público)1 é o da prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou
estrangeira. Esses atos podem ser praticados dentro ou fora de relações contratuais. Não se exige relações contratuais stricto sensu, portanto, para o
aperfeiçoamento de suporte à incidência dessa lei.
Este primeiro tópico é de grande importância: alguém poderia imaginar que somente as pessoas jurídicas contratantes com o Poder Público
estariam sujeitas a essa nova lei. O ato ilícito de “prometer, oferecer ou dar,
1
Aqui sequer se explicita tal circunstância, mas defendemos, e explicitaremos mais adiante,
que a lei tem por objetivo alcançar pessoas do mundo privado.

253

Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região n. 1

199

direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada”, tipificado nessa lei, não exige que a pessoa corruptora esteja em alguma relação contratual específica. O ilícito pode ocorrer,
por exemplo, em uma autuação fiscal, ou administrativa, ou no âmbito de
um processo fiscalizatório (art. 5º, I).
Na mesma ótica, calha observar que o tipo sancionador que trata da
conduta de, comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados tampouco exige que a empresa esteja submersa em uma relação contratual com o Poder Público (art. 5º, II). Ela, ao
contrário, pode estar sendo atingida por uma investigação tributária, fiscal
ou de qualquer natureza, revelando-se a fraude na utilização de pessoas físicas ou jurídicas para ocultamento ou dissimulação de seus reais interesses
ou identidade dos beneficiários de atos praticados (caso do ilícito de lavagem
de capitais, em que isso se torna muito frequente).
Tipo sancionador ainda mais aberto, e totalmente desvinculado da necessidade de contrato entre empresas e Poder Público, é este do art. 5º, III,
da Lei 12.846/13, segundo o qual haveria infração na conduta de, comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar
a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. É de se especular quais comportamentos poderiam ser abrangidos pela norma ora em exame, circunstância
que não cabe nos limites deste trabalho.
O grande objetivo da lei (que designo como Lei da Probidade Empresarial) está previsto no art. 7º, VII, ao estatuir a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas adotarem e contemplarem em suas estruturas “a existência de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta no âmbito da pessoa jurídica”, mecanismos esses que, em seu conjunto, integram o que se pode denominar compliance.2
Quais pessoas estão expostas à incidência dessa nova lei? Todas as que
mantiverem alguma espécie de vínculo com o Poder Público, dele recebendo
recursos? Não necessariamente, a meu ver. Resulta exposto à lei aquele que
pratica crimes contra a Administração Pública e improbidade administrativa.
Daí a importância, nesse contexto, de uma interpretação restritiva dos tipos
sancionadores contidos na própria lei.
O legislador define, em seu artigo 1º, parágrafo único:
INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION. What is compliance? Disponível em:
<http://www.int-comp.org/faqs-compliance-regulatory-environment>. Acesso em: 23 maio 2014.
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Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de
organização ou do modelo societário adotado, bem como a quaisquer
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro,
constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Um primeiro ponto a esclarecer é precisamente o de sociedades simples e empresárias. Assim leciona José Eduardo Sabo Paes:
As sociedades simples e empresariais têm finalidade econômica
ou lucrativa, sendo o lucro repartido entre os sócios, e são constituídas mediante contrato escrito, particular ou público (art. 997). Nas
sociedades, o cerne da união dos seus integrantes é a vontade de explorar atividade com finalidade econômica, buscando a obtenção e a
divisão dos ganhos havidos nessa exploração. As sociedades simples
são aquelas que visam a fim econômico ou lucrativo que é repartido
entre os sócios, e normalmente são a forma jurídica pela qual se consubstanciam os exercícios de algumas profissões, como a de médico
ou a de advogado, ou mesmo a prestação de serviços técnicos, como,
por exemplo, uma sociedade imobiliária e até mesmo uma sociedade
cooperativa. [...] As sociedades empresariais são aquelas que visam ao
lucro, mediante o exercício de atividade empresarial ou comercial.3

Em que pese a previsão de abarcar toda e qualquer sociedade simples
e empresária, penso que sabidamente a Lei 12.846/13 não se aplica a determinadas modalidades de pessoas jurídicas, como é o caso dos escritórios de
advocacia, os quais integram o rol dos prestadores de serviços essenciais à
Justiça, ao lado dos membros do Ministério Público e da magistratura (art.
133 da CF). E isso porque magistrados, advogados e membros do Ministério
Público já estão submetidos aos ditames republicanos da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.429/92) e à legislação de regência dos crimes contra a
Administração Pública, não podendo sujeitar-se às penalidades próprias às
pessoas jurídicas privadas desenhadas na lei.
Constitui requisito para incidência da Lei 12.846/13 a necessidade de
que as pessoas jurídicas pratiquem atos atentatórios à Administração Pública, nacional ou estrangeira, na modalidade de improbidade administrativa
ou crime contra a Administração Pública, e esse já seria um fator de restrição conceitual ao campo de incidência da lei. Não obstante, penso que a independência funcional dos advogados, que se qualificam como essenciais à
PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p. 61.
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prestação jurisdicional do Estado, exige que se lhes proteja contra eventuais
ingerências indevidas do próprio Estado em suas estruturas internas, ainda
que a pretexto de salvaguardar valores republicanos de alta relevância.
Com efeito, os advogados são regidos por legislação própria (Lei
8.906/94) e gozam de imunidades legais e constitucionais por seus atos e
suas manifestações no exercício da profissão, não podendo ser tutelados em
sua missão constitucional de guardiões dos direitos individuais.
Imaginar que, a partir da vigência da Lei 12.846/13, os escritórios de
advocacia estariam obrigados a instituir mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades,
conforme o art. 7º, VIII, para poder contratar com os poderes públicos seria
algo incompatível com a natureza dos deveres dos advogados em relação à
confidencialidade e ao sigilo das informações que transitam em seu poder.
O advogado é uma espécie de sacerdote, inclusive de quem comete ilícitos, que tem responsabilidades a ajustar com o Estado, não sendo viável supor
que, por contratar com o Poder Público, esteja obrigado a instalar, em suas estruturas internas, canais de denúncias e auditorias, com personagens independentes a vasculhar informações de seus clientes, podendo ver quem entra e sai
do escritório e manusear documentos, informações e registros dos clientes.
Trata-se de sociedades simples na literalidade da Lei 12.846/13, mas
um escritório de advocacia constitui uma espécie de sociedade não abrangida pelo raio de incidência desse arcabouço legal.
Isso não significa, obviamente, que os advogados sejam imunes diante
de crimes contra o erário ou atos de improbidade administrativa, inclusive na
forma da Lei 8.429/92, desde que presentes os requisitos legais.
Da mesma forma, não me parece lógico que as estatais estejam contempladas na Lei 12.846/13, vale dizer, as pessoas jurídicas de direito público que estão no grupo das “entidades, civis ou comerciais, de que o Estado
tenha o controle acionário, abrangendo a empresa pública, a sociedade de
economia mista e outras empresas que não tenham essa natureza e às quais
a Constituição faz referência, em vários dispositivos, como categoria à parte
(arts. 37, XVII, 71, II, 165, § 5º, II, 173, § 1º)”.4
O princípio da intranscendência da pena seria francamente vulnerado
na hipótese de a Lei 12.846/13 atingir estatais, na medida em que o contribuinte pagaria a multa prevista no art. 6º, I. Questiona-se, ainda: como seria
a penalidade de dissolução da pessoa jurídica para uma estatal?
Quanto aos partidos políticos, conquanto se encaixem no conceito de
pessoas jurídicas de direito privado, à luz do art. 44 do Código Civil, também
4

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 443.
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me parece que não devem ser compreendidos no alcance da Lei 12.846/13.
As finalidades institucionais dos partidos políticos relacionam-se ao processo eleitoral e ao princípio democrático. Temas ligados à corrupção não podem ser tratados na perspectiva de multas aos partidos políticos, salvo no que
diz respeito às infrações eleitorais propriamente ditas. E não faz sentido uma
abertura para dissolução de um partido político por ato de um de seus representantes (corrupção ou ato atentatório a princípios da administração pública).
Há diversas infrações eleitorais tipificadas no Código Eleitoral (Lei
4.737/65), na Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/95) e na Lei das Eleições
(9.504/97). Dentre as infrações, estão aquelas descritas no Código Eleitoral,
na medida em que os partidos colaborarem com a prática do ilícito ou se
beneficiarem dela,5 as infrações referentes à propaganda eleitoral6 e as violações a normas legais ou estatutárias.7
A toda evidência, não obstante o silêncio do legislador, a Lei 12.846/13
aplica-se a pessoas jurídicas de direito privado, sociedades simples ou empresárias, fundações e associações das quais seja possível e razoável exigir
mecanismos de denúncia, auditoria e controladoria internos, sem que isso
venha a ferir sigilos profissionais, menos ainda suas finalidades institucionais.
Improbidade é espécie de má gestão pública que envolve agressão
aos princípios da Administração Pública. No caso, tipifica-se na própria Lei
12.846/13 um conjunto de atos atentatórios a princípios que presidem a Administração Pública, seja nacional, seja estrangeira. Daí a importância de se fixar o conceito de improbidade administrativa para aplicação da Lei 12.846/13.
Segundo sustentamos,
[...] o conceito de “improbidade administrativa” está ligado a dois
pilares fundamentais da ética pública na pós-modernidade: as noções
de grave ineficiência funcional e grave desonestidade. Na raiz etimológica da expressão, reside a proteção da honra institucional no setor
público, sendo que os fenômenos de má gestão pública remontam à
Antiga Roma. De qualquer sorte, é na formação do Estado moderno
que se consolidam pressupostos mais específicos relacionados à responsabilidade dos governantes, cujos vínculos com a sociedade demandam prestações de contas (como algo inerente à confiança).8

A Lei 12.846/13 concentra seu foco nos atos de corrupção.
Art. 336, caput, da Lei 4.737/65.
Art. 36, § 3º, art. 37, § 1º, art. 39, § 5º e § 8º, art. 40, art. 41-A, art. 43, § 2º, da Lei 9.504/97.
7
Art. 36, III, da Lei 9.096/95.
8
MEDINA OSÓRIO, Fábio. Conceito e tipologia dos atos de improbidade administrativa. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 50, out. 2012. Disponível em: <http://www.
revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao050/Fabio_Osorio.html>. Acesso em: 28 maio 2014.
5
6
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Diz a lei, em seu art. 4º, que subsiste a responsabilidade das pessoas jurídicas, uma vez praticados atos atentatórios à Administração Pública,
mesmo nas hipóteses em que houver “alteração contratual, transformação,
incorporação, fusão ou cisão societária”, dispondo, em seu § 1º, que,
[...] nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação
integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não
lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes
de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação,
exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

A lei também estabelece, em seu art. 4º, § 2º, que
[...] as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito
do respectivo contrato, consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

As sociedades consorciadas serão alcançadas pela lei, o que significa
dizer que, no âmbito dos respectivos contratos de consórcios, será necessário fixar mecanismos de compliance.
O conceito de consórcios públicos deve ser compreendido como:
[...] um contrato associativo sem personalidade jurídica. Está previsto no art. 278 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e é
a forma pela qual diversas empresas podem se associar mutuamente
para assumir um determinado empreendimento ou ainda atividades
e encargos que isoladamente não teriam força econômica, técnica ou
financeira para executar.9

Natureza jurídica da Lei 12.846/13
Um dos mais importantes tópicos que se deve debater sobre uma lei, ou
sobre um conjunto de normas jurídicas, quando entra em vigor, é o da sua natureza jurídica, ou, melhor dizendo, de seu enquadramento na dogmática do Direito,
para fins de compreensão das regras e dos princípios aplicáveis no plano científico.
O Direito Administrativo consiste no ramo jurídico que, pertencendo
ao Direito Público, tutela
[...] os princípios, os preceitos e os institutos que regem as atividades
9

Ibd 3, p. 84.
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jurídicas do Estado e de seus delegados, as relações de subordinação
e de coordenação delas derivadas e os instrumentos garantidores da
limitação e do controle de sua legalidade, legitimidade e moralidade,
ao atuarem concreta, direta e imediatamente na prossecução dos interesses públicos, excluídas as atividades de criação da norma legal e
de sua aplicação judiciária contenciosa.10

Eduardo García de Enterría, com seu célebre conceito estatutário de
Direito Administrativo, sustenta que se trata da disciplina que regula o atuar
da Administração Pública e que, debaixo desse atuar, pode existir uma ampla gama de segmentos afetados, daí a razão pela qual considera esse ramo
jurídico um autêntico estatuto da Administração Pública.11
Tive oportunidade de anotar:
[...] daí por que o conceito e o objeto do Direito Administrativo exigem,
em sua delimitação, a análise de alguns tradicionais critérios utilizados pelos operadores jurídicos [...]. A base de toda a formação teórica do Direito
Administrativo é o conceito de interesse público, razão de ser dos poderes
administrativos, dos privilégios, das sujeições e, consequentemente, dos limites aos quais estão submetidas as Administrações Públicas. [...] O pilar
do interesse público é a base do Direito Administrativo. O próprio Estado
somente pode atuar, na vida de relações, por meio do ramo jurídico em
exame, quando amparado em um interesse público. [...] O Direito Administrativo, a par de estar indissoluvelmente ligado ao critério ou princípio do
interesse público, no qual resulta pressuposta uma relação interna de tendência à superioridade em relação aos interesses privados, nos processos
interpretativos dinâmicos, é um Direito essencialmente estatutário, ou seja,
um conjunto de valores, regras, princípios e postulados que incide diretamente sobre a ação administrativa, submete a Administração Pública, em
todas as esferas, ao seu regime jurídico. [...] Nem o interesse público, nem
a Administração Pública podem, por si sós, justificar a incidência do Direito
Administrativo em uma dada relação jurídica. Eis, então, o critério do serviço público, para justificar a aplicação do Direito Administrativo [...]. Serviço
público é aquele que exige a presença, direta ou indireta, do Estado em sua
prestação, além do necessário interesse geral do uso de poderes públicos,
tudo compondo um quadro normativo caracterizador dessa categoria.12

A Lei 12.846/13 tipifica, em sua essência, atos atentatórios à Adminis10
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória,
parte geral e parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 47.
11
ENTERRÍA, Eduardo Garcia de; FERNANDEZ, Tomás-Ramon. Curso de derecho administrativo. 4. ed. Madrid: Civitas, 1993.
12
MEDINA OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 61-69.
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tração Pública nacional ou estrangeira, consubstanciados a partir da violação
de deveres públicos estruturados nos tipos sancionadores ali previstos.
Como referi alhures, o Direito Administrativo, ao tipificar infrações e
cominar sanções, projeta-se como Direito Administrativo substancial.13
Nesse contexto, devo relembrar o conceito de sanção administrativa,
que introduzi no Brasil em 1999 e tem sido aceito nos Tribunais:
Consiste a sanção administrativa, portanto, em um mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance geral e potencialmente
pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente considerada, pelo Judiciário ou por corporações de direito público a um
administrado, jurisdicionado, agente público, pessoa física ou jurídica,
sujeito ou não a especiais relações de sujeição com o Estado, como
consequência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva,
com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação
formal e material do Direito Administrativo. A finalidade repressora,
ou punitiva, já inclui a disciplinar, mas não custa deixar clara essa inclusão, para não haver dúvidas.14

Nesse conceito de sanção administrativa, posso afirmar que a natureza jurídica das normas e dos princípios que presidem a Lei 12.846/13 é de
Direito Administrativo Sancionador.15
O Direito Administrativo Sancionador é o ramo que cuida das infrações e das sanções de Direito Administrativo, seja formal, seja materialmente considerado.
Não importa, aos efeitos desse conceito aqui vertido, que o órgão aplicador seja a Administração Pública ou o Judiciário. E tanto isso é verdade que,
no caso dessa Lei Anticorrupção, as sanções previstas no seu art. 6º podem,
nas hipóteses de omissão, vir a ser aplicadas pela via da ação civil pública.
Relembro o que já escrevi a esse propósito:
Não se olvide que as funções administrativas dos poderes e das instituições da República são igualmente tuteladas pelo Direito Administrativo. Cabe dizer, ainda, que também funções típicas do próprio Poder
Judiciário são enquadráveis no âmbito do Direito Administrativo, visto
que tais funções podem apresentar-se processualmente pelo ângulo judiciário e materialmente pelo ângulo administrativista, vale dizer, subIbd 9, p. 72-74.
Ibd 9, p. 95.
15
MEDINA OSÓRIO, Fábio. Lei Anticorrupção dá margem a conceitos perigosos. 20 set. 2013.
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-set-20/lei-anticorrupcao-observar-regimedireito-administrativo-sancionador>.
13
14
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metidas ao regime jurídico do Direito Administrativo. Há casos nítidos
em que o Judiciário pratica atos administrativos típicos, vale dizer, não
apenas no desempenho de funções disciplinares, mas de gestão de orçamento e de exercício da autonomia administrativa ou quando cuida
da promoção ou da remoção de seus membros. Todavia, há situações
em que, no bojo mesmo de processos judiciais, as normas e o regime jurídico aplicáveis são tipicamente de Direito Administrativo Sancionador,
como ocorre precisamente com a incidência da Lei 8.429/92.16

Ao identificarmos a natureza jurídica das infrações e das sanções tipificadas na Lei 12.846/13, torna-se possível trabalhar o espectro de garantias
constitucionais aplicáveis à matéria.17
A Lei 12.846/13 trata de improbidade administrativa das pessoas jurídicas, por isso posso chamá-la de Lei da Probidade Empresarial ou da Improbidade Empresarial, como se queira.
Sobre a evolução do Direito Sancionador na tutela da probidade administrativa, tive a oportunidade de aduzir o seguinte:
A improbidade é um ilícito do direito administrativo, o qual estabelece medidas punitivas – penas – a essa patologia social. O devido processo legal, em suas vertentes formal e substancial, abriga as regras e os
princípios do direito administrativo sancionador pátrio, o qual ainda reside em um universo extremamente lacunoso e carente de intervenções
legislativas, de tal sorte que também aqui encontraremos a fonte de garantias para os acusados de improbidade administrativa. O modelo brasileiro não abriga um conjunto explícito de garantias para os acusados
de ilícitos administrativos, mas tais garantias derivam do devido processo legal, fonte da dogmática do direito administrativo sancionador
e do tratamento constitucional dispensado à LGIA, como sustentamos
à saciedade. É certo que a cláusula constitucional em exame não apenas produz normas não contempladas na Magna Carta, mas rearticula
outras tantas para que produzam efeitos inovadores, gerando direitos
constitucionais aos acusados em geral, em detrimento do deserto de
proteção que se perceberia em uma leitura literal do sistema.
Quando situamos a improbidade administrativa no campo do direito
administrativo sancionador, estamos saindo de um terreno árido, desprovido de garantias, e entrando em um terreno que, embora deficiMEDINA OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 74.
17
MEDINA OSÓRIO, Fábio. Direitos imanentes ao devido processo legal sancionador na constituição de 1988. In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco (org.). Constituição Federal: avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008. p. 149-166.
16
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tário, principalmente quando comparado com o direito penal, ostenta
inegáveis evoluções científicas. O conjunto de garantias do direito administrativo sancionador emerge da cláusula do devido processo legal,
começando pela interdição da arbitrariedade dos Poderes Públicos.18

O STJ, em várias oportunidades, tem trilhado o caminho de assegurar
aos acusados em geral, nas ações de improbidade, as garantias inerentes ao
Direito Administrativo Sancionador.19 Entendo que na mesma trilha a jurisprudência deverá persistir ao operacionalizar a incidência da Lei 12.846/13.
Sanções administrativas
Eis as sanções administrativas previstas na Lei 12.846/13, em seu art. 6º:
• multa, no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto;
• multa de seis mil a sessenta milhões de reais, na hipótese de não
ser possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica;
• publicação extraordinária da decisão condenatória.
Essas sanções, não obstante, podem ser aplicadas também pela via da
ação civil pública, quando houver omissão das autoridades administrativas,
seja na regulamentação, seja na aplicação das sanções. Repito: não é porque
as sanções passam à esfera judicial que deixam de ostentar natureza de sanções administrativas.
Veja-se o que diz a lei:
Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser
aplicadas as sanções previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.

Quando há uma omissão da autoridade administrativa? Quando não
regulamenta ou quando não age nos prazos legais.
Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoMEDINA OSÓRIO, Fábio. Teoria da improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. p. 205-207.
19
Sobre o assunto, vide os seguintes julgados: STJ. REsp 1225426/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27.08.2013, DJe 11.09.2013 – STJ. AgRg
no AREsp 27704 RO 2011/0166812-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data
de julgamento: 15.12.2011, T1 – PRIMEIRA TURMA, data de publicação: DJe 08.02.2012 – STJ.
REsp 827445/SP, Rel. para acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 08.03.2010 – STJ. REsp 1038777/
SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.02.2011, DJe 16.03.2011 – STJ. AgRg
no Ag 1319558/RS, Min. BENEDITO GONÇALVES, 1ª TURMA, DJe 13.05.2011.
18
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ridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.
[...]
§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada
as sanções a serem aplicadas.

Quais são os órgãos habilitados a impor sanções administrativas?
Pelos decretos estaduais já editados no Tocantins20 e no Paraná,21 estão
habilitados a impor tais sanções os titulares de órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual e a Controladoria-Geral do Estado, concorrentemente.
Já pelo decreto estadual de São Paulo,22 no âmbito da Administração Direta, são competentes concorrentemente os secretários de Estado, em suas respectivas esferas, o procurador-geral do estado e o presidente da CorregedoriaGeral da Administração; e, no âmbito da Administração Indireta e Fundacional,
são competentes os chefes das unidades da Administração Pública Indireta.
O decreto municipal de Cubatão23 segue lógica semelhante à do decreto estadual de São Paulo, pois determina que são competentes concorrentemente para aplicar sanções administrativas, no âmbito da Administração
Direta, os secretários municipais, o procurador-geral do município e o chefe
da Corregedoria-Geral do Município, se houver; enquanto, no âmbito da Administração Indireta, determina competência ao dirigente máximo de cada
unidade. Por sua vez, pelo decreto municipal de São Paulo,24 é competente
para impor sanções a Controladoria-Geral do Município, tão somente.
Assim ocorre porque a Lei 12.846/13 determina que cada estado definirá a autoridade competente a impor sanções administrativas, da mesma forma
que competirá aos municípios fazê-lo. Trata-se de autonomia federativa.
No entanto, a mesma lei diz:
Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo
para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação,
observados o contraditório e a ampla defesa.
§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do procesDecreto nº 4.954/13 – TO.
Decreto nº 10.271/14 – PR.
22
Decreto nº 60.106/14 – SP.
23
Decreto nº 10.168/14 – Cubatão/SP.
24
Decreto nº 55.106/14 – São Paulo/SP.
20
21
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so administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica
poderá ser delegada, vedada a subdelegação.

Trata-se de uma situação curiosa, pois o legislador federal adentrou o
terreno da regulamentação do próprio processo administrativo sancionador
stricto sensu dos estados e dos municípios, exigindo que a competência fosse
reservada à autoridade máxima de cada órgão ou entidade, admitindo apenas uma delegação, não a subdelegação.
Não havendo regulamentação, repito, as sanções administrativas podem vir a ser aplicadas na seara judicial. E se a regulamentação não outorgar
competências às autoridades máximas? Poder-se-á discutir vício de legalidade quanto ao tema da competência.
Sanções judiciais
Essas sanções, embora sejam aplicadas pela via judicial, podem ser
consideradas dentro da disciplina do Direito Administrativo Sancionador, tal
como ocorre hodiernamente com as sanções da Lei 8.429/92, circunstância
que atrai uma série de garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal punitivo. A Lei 12.846/13 tipifica da seguinte forma as sanções
passíveis de aplicação apenas pela via judicial:
• perdimento dos bens, dos direitos ou dos valores que representem
vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
• suspensão ou interdição parcial das atividades;
• dissolução compulsória da pessoa jurídica;
• proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições
financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos;
• reparação integral do dano causado.
As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
Porém, algumas dessas medidas não são consideradas sanções e podem ficar sujeitas à tese da imprescritibilidade.
É o que ocorre com o dever de reparação integral do dano, medida
que, por sua natureza, não guarda pertinência com o conceito de sanção,
mas sim com o de restituição ao estágio anterior.25
25
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO
DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
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A propósito da reparação do erário, já tive oportunidade de escrever
o seguinte:
O ressarcimento ao erário se aproxima mais da teoria da responsabilidade civil do que da penal ou das sanções administrativas, pelo que
não se submete ao conceito de sanção administrativa nos mesmos termos em que ocorre com outras medidas, até porque a obrigação de
ressarcir é uma restituição ao estado anterior. Fora de dúvida, não se
trata de uma sanção administrativa, mesmo que assim venha denominada na legislação pertinente.
De fato, medidas ressarcitórias, ainda que dotadas de finalidades
intimidatórias, não podem, pura e simplesmente, ser tratadas como
sanções administrativas. Tal é o caso, por exemplo, de medidas fiscais
gravosas e de tantas outras que eventualmente ostentem apenas a
aparência sancionatória, carecendo, sempre, de algum de seus pressupostos, entre os quais assume vulto o elemento finalístico ou teleológico. O que importa ressaltar, nesse contexto, é que as medidas de
cunho ressarcitório não se integram no conceito de sanção administrativa, pois não assumem efeito aflitivo ou disciplinar, não ambicionam a repressão, mas sim a reparação do dano, assumindo conteúdo
restituitório, reparatório, submetendo-se, nesse passo, a princípios
próprios, específicos, mais próximos, naturalmente, do Direito Civil.
Não obstante, o Direito da responsabilidade civil, progressivamente, vem assumindo proporções importantes na esfera dos direitos
fundamentais. O direito de propriedade tem lugar de destaque no rol
dos direitos fundamentais, e é sabido que os processos civis causam
efeitos aflitivos importantes e suprimem esferas de cidadania, como
créditos e participação das pessoas em instâncias relevantes do convívio social. Desse modo, é imperioso notar que os direitos são também
observados, com vigor, nessa esfera. Vale observar que as instâncias
punitivas e não punitivas têm se aproximado em termos de garantias
dos direitos individuais, essa é uma tendência notória. O impacto das
medidas ressarcitórias sobre direitos patrimoniais pode ser de tal ordem que se verifica violência a direitos fundamentais abrigados constitucionalmente. Daí a importância do devido processo legal.26
I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público não pode
alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas
do órgão provedor. II – Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV
– Segurança denegada. (STF. Mandado de Segurança nº 26.210/DF. Plenário. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. DJe: 10.10.2008)
26
MEDINA OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 101-103.
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Já a medida de perdimento de bens, direitos ou valores oriundos do
ato ilícito também pode ser considerada dentro das medidas restituitórias.27
Infrações administrativas gerais
A lei classifica duas grandes espécies de infrações: as gerais e as contratuais.
As infrações ditas gerais podem ser arroladas da seguinte forma:
• prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
• comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer
modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei;
• comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade
dos beneficiários dos atos praticados;
• dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive
no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do
sistema financeiro nacional.
Pode haver uma discussão quanto ao alcance dessa cláusula geral, assim redigida:
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional
ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos [...].

Entendo que, não obstante a lei remeta a uma definição, resulta perfeitamente possível abrir uma controvérsia em torno do alcance e do impacto dessa cláusula geral, daí a importância, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica, de se dizer algo a respeito.
Exige-se violação ao patrimônio público, seja nacional, seja estrangeiro,
o que pode supor lesão ao erário. Exige-se, ainda, violação a princípios da Administração Pública, tal como referido, por exemplo, no art. 11 da Lei 8.429/92,
o que pode dar ensejo à improbidade empresarial por violação a princípios.
Curiosamente, no entanto, agrega o legislador: “os atos estarão assim definidos”. Na sequência, parte para um rol exaustivo de tipos sancionadores. Essa restrição, contida na própria lei, à luz do princípio democrático,
deve ser respeitada. O que se depreende daí?
O perdimento de bens é uma medida prevista pela Constituição Federal como sanção autônoma (art. 5º, XLVI, b, CF). Pode possuir natureza cível, penal ou administrativa.
27
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Deve-se compreender que as infrações estão definidas na lei, e a cláusula geral apenas complementa os atos ilícitos descritos de modo exauriente
pelo legislador. Isso significa dizer que, para além do preenchimento formal
dos elementos constantes dos tipos legais, é necessário que os atos atentem
contra o patrimônio, contra princípios ou contra compromissos internacionais.
Ao fixar um rol exaustivo de infrações, terá a Lei 12.846/13 optado por
não absorver as infrações da Lei 8.429/92? Se essas infrações não couberem
nos limites semânticos dos tipos da Lei 12.846/13, certamente será imperiosa a interpretação restritiva.
Apenas para relembrar a cláusula geral da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92):
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III – doar a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas,
verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, a permuta ou a locação de
bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no
art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por
preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem
ou serviço por preço superior ao de mercado;

Em todas essas hipóteses, uma pessoa jurídica privada, na outra ponta
da relação, não estaria também exposta às sanções da Lei 12.846/13? Falo
da condição de beneficiária do ato. Confira-se a Lei 8.429/92:
Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
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O que ocorre é que a Lei da Improbidade Administrativa contempla
responsabilidade subjetiva, enquanto a Lei da Probidade Empresarial, responsabilidade objetiva. Porém, em uma interpretação conforme à Constituição, entendemos que também essa última há de ajustar-se aos ditames da
responsabilidade subjetiva.
Infrações administrativas contratuais
As infrações contratuais estão assim redigidas:
• frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório
público;
• impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
• afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
• fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
• criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
• obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
• manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
Em relação às infrações dessa espécie, é forçoso recordar a Lei
8.429/92, em seu art. 10:
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
XIII – permitir que se utilizem, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto
a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem
observar as formalidades previstas na lei;
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades
previstas na lei.
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Dosimetria das sanções
É princípio constitucional o da individualização das penas.28 Cuida-se
de garantia constitucional. No caso, a lei estabelece vetores para as autoridades fundamentarem seus posicionamentos:
• a gravidade da infração;
• a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
• a consumação ou não da infração;
• o grau de lesão ou perigo de lesão;
• o efeito negativo produzido pela infração;
• a situação econômica do infrator;
• a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
• a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a
“Resulta evidente que a lei deve regular a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), sendo que
esse último direito se desdobraria em três etapas distintas, a saber: a legislativa, a judicial e a executória. Essas observações se aplicam inteiramente ao Direito Administrativo Sancionatório, com as
diferenciações cabíveis.” (MEDINA OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p 373) No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. TESE DE DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. LEI DE IMPROBIDADE
QUE NÃO SERVIU DE AMPARO À DEMISSÃO DO SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES CONTIDOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
04/90 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE
AMPLO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. [...] 3. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo que
impôs sanção disciplinar de demissão ao servidor, porquanto os atos administrativos comportam
controle jurisdicional amplo. Nesses casos, o controle não se limita aos aspectos legais e formais
do procedimento. Deve o Poder Judiciário examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do
ato, bem como a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade
e da individualização da sanção. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, constata-se que o Tribunal
de origem se distanciou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, pois, a despeito de
consignar ser possível a modificação da pena de demissão por outra mais branda, em face das peculiaridades do caso concreto – devolução dos valores e confissão espontânea do recorrente –, assim não procedeu, por entender que a revisão pelo Judiciário do ato administrativo disciplinar está
adstrita ao exame da legalidade do procedimento disciplinar, e do cabimento e da regularidade
formal da penalidade, sendo inviável, portanto, a análise do mérito administrativo. 5. Outrossim,
não estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
é medida que se impõe a cassação do acórdão recorrido quanto a esse aspecto, devendo os autos
serem devolvidos ao Tribunal de origem para que seja realizado o exame da proporcionalidade da
aplicação da pena de demissão em face da conduta perpetrada pelo impetrante, ora recorrente.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido” (STJ. RMS 17.735/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12.11.2013, DJe 25.11.2013).
28
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aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da
pessoa jurídica;
• o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou
entidade pública lesados.
Se não houver análise exaustiva de cada um dos vetores elencados na
lei, será nula a decisão condenatória, por violação a dispositivos legais29 e
constitucionais30 referentes ao princípio da motivação das decisões. Esses vetores devem ser observados tanto na seara judicial quanto na administrativa.
Desconsideração da personalidade jurídica
Outro ponto que merece destaque se refere à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica (ou a chamada disregard doctrine),
prevista expressamente no art. 14 da Lei 12.846. Veja-se:
Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar
confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.

Em aparente reprodução, o art. 14 da Lei 12.846 remete ao art. 50 do
Código Civil, que assim prevê:
Lei 12.846/13, art. 6º, § 1º: “As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou
cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e a
natureza das infrações”.
Lei 9.784/99, art. 50: “Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II
– imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo
licitatório; V – decidam recursos administrativos; VI – decorram de reexame de ofício; VII –
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais; VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2º Na solução
de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. §
3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará
da respectiva ata ou de termo escrito”.
30
Art. 93, IX, CF: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
29
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Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Portanto, a desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de ignorar a personalidade jurídica autônoma de entidade sempre que
essa venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para
os quais foi constituída. Quando houver abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, caberá a aplicação do referido instituto.31
A desconsideração da personalidade jurídica destina-se, essencialmente, a atingir o patrimônio dos sócios e/ou acionistas de determinada sociedade.
A doutrina costuma delinear a aplicabilidade da desconsideração da
personalidade jurídica em quatro hipóteses: i) fraude, ii) abuso de direito, iii)
abuso de personalidade jurídica e iv) excesso de poder.
A fraude resume-se ao artifício malicioso com a finalidade de prejudicar terceiros, ou seja, a utilização da sociedade, mesmo que por meio de atos
lícitos, para fins ilícitos.
Já o abuso de direito ocorre nas situações em que alguém extrapola os
limites permitidos pelo ordenamento para o exercício de direitos subjetivos,
já que nenhum direito é absoluto ou ilimitado. Há abuso de direito quando a
conduta contraria os fins econômicos e sociais da norma jurídica. O art. 187
do novo Código Civil estabelece que é ato ilícito o exercício manifestamente
excessivo de direitos além dos limites impostos pelos fins econômicos ou
sociais, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Em relação ao abuso da personalidade jurídica, é verificada quando
a pessoa jurídica é criada para finalidades que não são condizentes com a
função jurídica a ela determinada (no caso de uma sociedade, é a de exercer
atividade econômica). Situação do “negócio indireto”: alguém não pode praticar determinado ato em nome próprio, por impedimento legal ou contratual, e decide criar uma pessoa jurídica para praticar esse ato. Também ocorre
o abuso da personalidade ou desvio de função quando, embora criada legitimamente, a pessoa jurídica é utilizada pelos sócios ou pelos administradores
para finalidades outras, que não as devidas. Nessa modalidade de abuso da
31

STJ. REsp nº 715.231-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09.02.2010.
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personalidade jurídica, os atos também são praticados para benefício puro e
simples dos sócios, dos associados ou dos administradores, como blindagem
patrimonial pessoal, por exemplo.
Ao lado do abuso da personalidade jurídica, o Código Civil e a Lei
12.846 previram a confusão patrimonial, que se originou da teoria da concepção objetiva da desconsideração, elaborada por Fábio Konder Comparato, que assim leciona:
A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada
é, portanto, o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica externa corporis. E compreende-se, facilmente, que
assim seja, pois a pessoa jurídica nada mais é, afinal, do que uma técnica de separação patrimonial. Se o controlador, que é o maior interessado na manutenção desse princípio, descumpre-o na prática, não
se vê bem por que os juízes haveriam de respeitá-lo, transformando-o,
dessarte, em uma regra puramente unilateral.32

Quanto ao excesso de poder, ocorre quando os sócios deliberarem em
sentido contrário à lei ou ao contrato social.
Na hipótese de a comissão processante, instaurada para apurar a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra
a Administração Pública, constatar suposta ocorrência de uma das situações
previstas no artigo 14 da Lei Federal 12.846, deverá dar ciência à pessoa jurídica e citar os administradores e os sócios com poderes de administração,
informando-os sobre a possibilidade de a eles serem estendidos os efeitos
das sanções que porventura venham a ser aplicadas àquela, a fim de que
exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ainda, deverá ser prevista a possibilidade de apresentação de defesa escrita e alegações finais pelos sócios/administradores, a fim de que se manifestem acerca da desconsideração e do redirecionamento da responsabilidade.
No mesmo sentido, os sócios/administradores deverão ter a oportunidade de interpor recurso da decisão que declarar a desconsideração da
personalidade jurídica.
Acordo de leniência
O sistema brasileiro já conhece mecanismos de leniência. A Lei
12.529/11 (Lei de Defesa da Concorrência, ou Lei Antitruste) contempla,
no art. 86, a figura do acordo de leniência, regulamentado pela Resolução
COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1979. p. 333.
32
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46/2007 do Cade.33
A Lei 12.846/13 também prevê a possibilidade de firmar acordo de
leniência, permitindo ao infrator denunciar a prática às autoridades fiscalizadoras e cooperar com as investigações, de maneira a receber, por isso,
redução das penalidades aplicáveis.
Seguramente sua aplicação deve ser fraca, pois alcança apenas as pes33
“REQUISITOS
Nos termos da Lei de Defesa da Concorrência, os seguintes requisitos devem ser observados para
habilitação ao Programa de Leniência:
i. o proponente (empresa ou pessoa física) deve ser o primeiro a se apresentar à SDE e a confessar
sua participação na prática denunciada;
ii. o proponente deve cessar seu envolvimento na prática denunciada;
iii. o proponente não pode ter estado à frente da prática denunciada;
iv. o proponente deve concordar em cooperar plenamente com a investigação;
v. a cooperação deve resultar na identificação dos outros membros do cartel e na obtenção de
provas que demonstrem a prática denunciada;
vi. no momento da propositura do acordo, a SDE não pode dispor de provas suficientes para assegurar a condenação do proponente.
BENEFÍCIOS
O Programa de Leniência concede imunidade administrativa total ou parcial para as empresas e
pessoas físicas, dependendo de a SDE ter conhecimento prévio da conduta ilegal em questão. Se
a SDE não tinha conhecimento prévio sobre a existência do cartel, o beneficiário pode ter direito à
imunidade total. Se uma empresa se habilita para leniência segundo o item 2.1, todos os funcionários da empresa que admitirem seu envolvimento no cartel receberão o benefício da leniência da
mesma forma que a empresa, desde que assinem o mesmo acordo de leniência juntamente com a
empresa e concordem em colaborar com a SDE de forma plena durante as investigações.
Qualquer pessoa física que participe de prática de cartel pode se beneficiar do Programa de Leniência. As condições, os procedimentos e os benefícios são os mesmos que aqueles aplicáveis para
os funcionários da empresa (imunidade criminal e possibilidade de imunidade administrativa). Isso
é particularmente interessante para aquelas pessoas físicas que queiram se candidatar ao Programa de Leniência apesar de a sua empresa não estar disposta a tanto. Se a SDE estava previamente
ciente sobre o cartel, a penalidade aplicável pode ser reduzida de um a dois terços, dependendo
da efetividade da cooperação e da boa-fé da parte no cumprimento do Acordo de Leniência. No
Acordo de Leniência, a SDE declara se tinha conhecimento prévio da conduta, de modo a dar maior
previsibilidade à parte quanto aos benefícios esperados com o acordo. O Acordo de Leniência protege os dirigentes e administradores da empresa beneficiária tanto na esfera administrativa quanto
na criminal se essas pessoas físicas assinarem o Acordo de Leniência em conjunto com a empresa
e cumprirem os requisitos dispostos em lei. De acordo com a Lei de Defesa da Concorrência, a celebração do Acordo de Leniência determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o
oferecimento de denúncia criminal contra tais pessoas físicas. Ao julgar o caso, se o Cade verificar
que o Acordo de Leniência foi cumprido por mencionadas pessoas físicas, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes previstos na Lei de Crimes contra a Ordem Econômica (Lei nº
8.137/90). Ainda que não seja requisito previsto na Lei nº 8.884/94, havendo anuência da parte, a
SDE convida o Ministério Público Federal ou Estadual para atuar como interveniente/anuente do
acordo. É importante destacar que nenhum beneficiário de Acordo de Leniência enfrentou processo criminal, o que tem garantido o sucesso do programa.” (Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça. Programa de Leniência. Fevereiro de 2008)
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soas jurídicas na esfera administrativa, sem qualquer efeito de extinção da
punibilidade.
Requisitos:

Benefícios:

• a pessoa jurídica deve ser a
primeira a se manifestar sobre o seu interesse em colaborar;

• redução em até 2/3 da multa;

• cessão do seu envolvimento
na infração;
• colaboração efetiva com a investigação;
• admissão da prática do ato ilícito.

• isenção da publicação obrigatória;
• afastamento da proibição
de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos;
• não aplicação da declaração
de idoneidade.

Curioso é que a Lei 12.529/11 (Lei Antitruste) contempla outra espécie
de acordo de leniência, pois, nesse caso, há a possibilidade de extinção da
punibilidade.
O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar o
acordo de leniência, com extinção da ação punitiva da Administração Pública
ou redução da penalidade aplicável, em relação a pessoas físicas ou jurídicas autoras de infração à ordem econômica, caso haja colaboração efetiva
destas, resultando na identificação dos demais envolvidos e na obtenção de
informações e documentos que comprovem a infração sob investigação.
O acordo previsto na Lei Antitruste será celebrado com os requisitos
de a empresa ser a primeira a se qualificar relativamente à infração noticiada
ou sob investigação, cessar completamente o seu envolvimento na referida
infração, confessar a sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente com as investigações, até seu encerramento, e de a Superintendência-Geral não dispor de provas suficientes para assegurar a condenação
da empresa ou da pessoa física.
Já no mercado de capitais,
[...] verifica-se que o termo de compromisso pode ser celebrado
em qualquer fase do procedimento no âmbito da CVM. Nada obstante, e visando a imprimir as máximas efetividade e celeridade ao procedimento para a aplicação da regra legal em tela, a CVM, por meio da
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Deliberação CVM nº 390/2001, estabeleceu que o interessado deve
manifestar a sua intenção de celebrar termo de compromisso no máximo até o término do prazo para a apresentação da sua defesa, e sem
prejuízo do ônus de apresentação desta, sendo certo, ademais, que
a proposta completa de termo de compromisso deve ser entregue,
no máximo, até 30 (trinta) dias após a apresentação de defesa. Sem
prejuízo da regra geral enunciada e considerando a amplitude de possibilidades que foi conferida pela lei, a Deliberação CVM nº 390/2001
admite a apresentação de proposta de celebração de termos de compromisso ainda na fase de investigação preliminar. [...] Com efeito,
para que seja jurídica e legalmente viável a celebração do compromisso, faz-se mister que o investigado ou acusado se obrigue a (i) cessar a prática das atividades ou atos considerados ilícitos e (ii) corrigir
as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos. [...]
Hodiernamente, está sedimentado na CVM o jurídico entendimento
segundo o qual “as prestações em termos de compromisso não destinadas ao reembolso dos prejuízos devem consistir em pagamento de
valor suficiente para desestimular a prática de infrações semelhantes
pelos indiciados e por terceiros que estejam em posição similar à dos
indiciados”. Ainda quanto ao requisito previsto no inciso II do § 5º do
art. 11 da Lei nº 6.385/76, vale mencionar que a Deliberação CVM nº
390/2001 estabelece a possibilidade de notificação de investidores potencialmente lesados, para que forneçam mais informações a respeito
do valor dos prejuízos em tese sofridos (art. 10), inclusive por meio da
publicação de editais, às expensas do interessado no termo de compromisso, no caso de investidores prejudicados em número indeterminado e de identidade desconhecida (art. 11). Para a celebração do
termo de compromisso, o Colegiado da CVM considera, inclusive por
força do art. 9º da Deliberação CVM nº 390/2001, “a oportunidade e a
conveniência na celebração de compromisso, a natureza e a gravidade
das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a
efetiva possibilidade de punição, no caso concreto”.34

Em relação às repercussões nas esferas administrativa, civil e criminal:
[...] se entende ser juridicamente viável o aproveitamento de um
termo de compromisso celebrado com a CVM em outras esferas, não
só administrativas, como também cíveis e criminais. Note-se, por
oportuno, que não se está a afirmar que a solução consensual de um
litígio administrativo perante a CVM deva, necessariamente, obstar a
eventual atuação de outros órgãos ou entidades públicos em relação
SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; MEDINA OSÓRIO, Fábio; WELLISCH, Julya Sotto Mayor.
Mercado de capitais: regime sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 251-255.
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ao mesmo fato. O que se pretende, na verdade, é reconhecer que o
cidadão tem o legítimo direito de esperar que o Estado, embora atuando por meio de órgãos distintos, faça-o de maneira razoável e proporcional, comunicando-se entre si, entabulando estratégias conjuntas para chegar a um acordo e um resultado o mais comum possível.35

A delação premiada, por seu turno, pode ser aplicada nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a ordem tributária e econômica,
em casos de crime organizado, dentre outras previsões legais.36 O instituto
ganhou certa visibilidade com a Ação Penal 470, na qual os dois réus acusados de crimes de lavagem de dinheiro contra a Administração Pública receberam perdão judicial por colaborar com as investigações.
O que se percebe é que, embora haja semelhanças entre o acordo de
leniência e a delação premiada, os institutos não se confundem, pois, enquanto a delação premiada é, em regra, apenas redutora da penalidade, o
acordo de leniência oportuniza, ainda, a extinção da ação punitiva administrativa e da punibilidade no âmbito penal. Dessa forma, o acordo de leniência previsto na Lei 12.846/13 pode ser considerado como instituto atípico
dentre os demais acordos de leniência até hoje existentes, já que o referido
diploma legal não prevê, como consequência para os acordos por ele regulados, a possibilidade de extinção da punibilidade dos infratores.
Considerações finais
A Lei 12.846/13 não pode ser interpretada de forma literal, pois esta
seria uma maneira pobre de se aplicar instrumento republicano tão importante e proveitoso ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras. Seu
campo de alcance, conquanto largo, não pode ser desprovido de limites, de
modo a desmoralizar sua própria incidência, gerando uma hipertrofia do Poder Executivo sobre os demais poderes e instituições, inclusive em detrimenSANTOS, Alexandre Pinheiro dos; MEDINA OSÓRIO, Fábio; WELLISCH, Julya Sotto Mayor.
Mercado de capitais: regime sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 259.
36
O instituto da delação premiada tem previsão legal nos seguintes diplomas: Código Penal
(arts. 159, § 4º, e 288, parágrafo único), Lei do Crime Organizado – 9.034/05 (art. 6º), Lei dos
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – 7.492/86 (art. 25, § 2º), Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais – 9.613/88 (art. 1º, § 5º), Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica – 8.137/90 (art. 16, parágrafo único), Lei dos Crimes Hediondos – 8.072/90 (art. 8º, parágrafo único), Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas – 9.807/99 (art. 14), Nova Lei de Drogas
– 11.343/06 (art. 41), Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – 12.529/2011 (art.
86). Merece destaque a Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais, pela qual o instituto foi aplicado na AP 470, assim como as leis dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a
ordem tributária e econômica e contra a concorrência.
35
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to da separação de poderes e autonomias de instituições essenciais ao bom
funcionamento da Justiça.
Resulta evidente que tampouco parece ser o intuito do legislador simplesmente aniquilar as microempresas, as quais se encontram reguladas na
Lei Complementar 123/06, cujo conceito está no seu artigo 3º, sendo:
[...] a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I – no caso da
microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

Os custos inerentes à implantação de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo às denúncias, conforme dispõe
o art. 7º, VIII, da Lei 12.846/13, não são triviais e devem ser calculados na
perspectiva da obrigatoriedade de sua implantação, o que não se pode exigir
de microempresas.
Os partidos políticos não estão obrigados a adotar mecanismos de
compliance, mas sim a observar a legislação eleitoral em seu regular funcionamento, nos termos da Lei 4.737/65.
Nesse cenário, observe-se que, para além de tudo isso, não será qualquer ilegalidade, em meio às relações entabuladas por empresas e setor público, que ensejará a incidência da Lei 12.846/13, visto que será necessária a
ocorrência de ato atentatório aos princípios da Administração Pública, o que
requer a presença de pressupostos de um ato de improbidade administrativa.
O Brasil resulta inserido no contexto internacional, uma vez que a nova
lei atende ao clamor emanado da comunidade internacional, especialmente
depois do Foreign Corrupt Practice Act, da Convention on Combating Bribery
of Foreign Public Officials in International Business Transactions, organizada
pela OCDE, das leis da União Europeia, do UK Bribery Act e da Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Publicas – México, dentro de muitas outras
normativas legais espalhadas pelo mundo sobre o tema.
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“If the current modest recession
of democracy spirals into a
depression, it will be because
those of us in the established
democracies were our own worst
enemies.”
(Larry Diamond1)

I. Introdução: do modelo norteamericano ao caos centralizador
brasileiro
A ex per iênc i a r eg u l at ór ia
administrativadescentralizada no
Brasil, embora tenha apresentado
um tímido desenvolvimento na
década de 302, somentesobrelevou
as bar reiras teór ic as do
duradouro estamento jurídicoconceitualconstruído em torno de
um domínio do poder central, em
meados da década de 90.

Ambos os fenômenos, tanto
a centralização de poder com
conceitos jurídicos estanques e
tendentes a dar suporte ao modelo
de Estado Unitário, quanto o
árduo processo de aceitação
teórica do modelo de agências
reguladoras, com autonomia
técnica e pluralidade decisória,
1

foram, à sua maneira, tradução
do sistema político-econômico
de cada momento histórico e,
mais precisamente, da história
de formação do próprio Estado
brasileiro.
Uma comparação entre a genealogia
federativa do Estado norteamericano, cujo desenvolvimento
da regulação estatal por agências
independentes remonta ao início
do século passado, e genealogia
patrimonial do Estado brasileiro,
que incentivou efetivamente
a ex i s t ênc ia da r eg u laç ão
independente somente no final
do século passado, evidencia que
o estágio de sofisticação entre
os sistemas norte-americano
e brasileiro sofre distância
proporcional aos anos que os
separam.

antinomia Metrópole-Colônia
persistia, com novos quadros, na
nova antinomia Estado-Nação”
(FAORO, 2012, p. 196).

Isto se ref lete na regulação
estatal. Nos Estados Unidos, a
teoria da regulação independente
se estabelece, de forma gradual,
a partir da realidade fática do
mercado3, ganhando força e, por
via de consequência, legitimidade
social, como sistema de superação
das dificuldades decorrentes da
evolução da fixação de preços4.

A regulação estatal brasileira, por
sua vez, surge a fórceps, invadindo
uma seara conceitual rígida e
estaiada a uma matriz francesa
calcada na figura do Chefe do
Poder Executivo, já dissociada
completamente da realidade
econômica do final do século
Enquanto nos Estados Unidos, passado, que evidenciava a crise
logo após a independência do Estado-Administração5.
americana, a primeira reação à
influência colonial inglesa foi Aparece, portanto, intrusa a um
a aversão aos mecanismos da direito administrativo confortável
Coroa, em especial, ao controle com seus dogmas clássicos, ainda
rigoroso da economia, no Brasil, que inúteis para auxiliar no
o caminho foi inverso. Mesmo inexorável problema político de
após a independência, “a antiga se redefinir o tamanho e o papel

(DIAMOND, 2016, p. 98).

2. A doutrina norte-americana das publicutilities, com o poder regulamentar de certas atividades econômicas nas mãos de entidades descentralizadas
e especialidades — Commissions–, muito por conta da formação dos técnicos do antigo Departamento Administrativo do Serviço Público — DASP,
influenciou a chamada escola renovadora Administração Pública brasileira, dando contornos às regras regulatórias que iriam povoar o sistema
regulatório da época, em especial, o Código de Águas de 1934 e, inclusive, dispositivos da própria Constituição de 1934. Para um maior aprofundamento
do tema, sugerimos, por todos: TÁCITO, 1977.

3. Interessante notar que uma das primeiras agências estruturadas para a regulação nos Estados Unidos, criada em 1914, foi a Federal Trade Commission,
ressaltando uma preocupação antitruste da sociedade americana que surge desde os primórdios, com oSherman Act de 1890, e culmina com o Federal
Trade Commissionand Clayton Acts em 1914, quando a atribuição da função reguladora passa de um órgão do Poder Executivo (Bureau ofCorporations)
a uma agência independente. Sobre a criação da agência como um marco da política antitruste norte-americana, suas origens, contexto histórico e
político, por todos, citamos:SKLAR, 2004.

4 O direcionamento natural e voluntário a um modelo de regulaçãoindependentepode ser notadonaseguintepassagem do Presidente Woodrow
Wilson, no início do séculopassado: “(...) to provide tribunals which would distinctly determine what was fair and what was unfair competition; and
to supply the business community, not merely with lawyers in the Department of Justice who could cry, ‘Stop!’, but with men in such tribunals as the
Federal Trade Commission, who could say, ‘Go on’, who could warn where things were going wrong and assist instead of check.” (WILSON,1961, pp. 154).
5. “O Estado deixa de empreender e passa a regular e a garantir. Não é mais Estado-Empresário nem Estado-de-Bem-Estar, mas Estado-Regulador e/
ou Estado-de-Garantia.” (In MOREIRA, 2017, p. 168)
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do estado 6 , em um cenário de
crise fiscal, causado, em larga
medida, por um grau elevado de
ineficiência da máquina estatal7.

averso à intervenção estatal. De
outro, em uma cultura calcada
pela centralização e unidade da
“estrutura piramidal napoleônica”
(GUERR A, 2017, p. 127),para
Por ou t r o l a do, o d i r e t o superar conceitos que até então
administrativo anglo-saxão, eram defendidos com a paixão
que teve dificuldades de ser ideológica da imutabilidade.
considerado como disciplina
autônoma 8 , é construído em De uma forma ou de outra, a
função da própria necessidade superação de todas as dificuldades
prática da regulação estatal e, por conceit ua i s impos t a s pelo
patriarcado ideológico que se
algum tempo, a ela se limita9.
arrastava no Brasil desde o final
Nos caminhos opostos que da década de 1930, permitiu que
trilharam os Estados norte- a teoria do direito administrativo
americano e brasileiro na superação se aproximasse da realidade da
do período colonial, a teoria estrutura econômica brasileira do
clássica do direito administrativo final do século passado.
foi proporcionalmente aceita
por gravitar em função de uma Mais do que isto, permitiu, ainda
concepção francesa de Estado que com significativo atraso,
Unitário. Em ambos os contextos revisar conceitos teóricos, diante
teóricos, no entanto, a regulação dos novos limites e possibilidades
administrativa independente constitucionais sobre o papel do
Estado na economia. As novas
exerceu papel relevante.
ideias constitucionais desafiavam
De um lado, para se tornar a o direito administrativo a superar
própria justificativa de um direito o modelo de decisão estatal
administrativo nascente, em hierárquico, vertical e binário do
um ambiente intrinsecamente Estado Unitário.

O texto constitucional de 1988,
especialmente em relação às formas
de atuação do Estado na ordem
econômica, quase uma década
após sua publicação, encontrava na
teoria do direito administrativo, a
sustentação teórica de paradigmas
revisitados. Processo este que os
direitos e garantias fundamentais,
por exemplo, já haviam encontrado
no direito constitucional desde o
início10.

A habilidade estatal de encontrar
respostas rápidas e eficientes
diante da complexidade das
relações sociais, moldadas por
processos econômicos mais
sofisticados e novas tecnologias
disruptivas, através da regulação
independente, havia ganhado
escala principalmente após a
segunda guerra mundial (MOUNK,
2018, p. 100) e estimulava o
direito administrativo a encontrar
uma forma mais célere e técnica
para regular este feixe interativo
dinâmico, com novos atores e em
constante mutação. As respostas
não estavam mais em paixões e
apegos a dogmas construídos. Era
necessário inovar.

6. Luis Carlos Bresser Pereira, em texto publicado em 1998, observava exatamente esta contradição ente os dogmas jurídico-teóricos da época e a
necessidade de reforma ou reconstrução do Estado, diante dos contornos econômicos e sociais que se apresentavam, e a inoperância administrativa,
financeira e, até mesmo governamental e política, para fazer frente a estes novos desafios: “[a] grande tarefa política dos anos 90 é a reforma ou
reconstrução do Estado. (...) A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, podem ser distinguidos: (a) um problema
econômico-político — a delimitação do tamanho do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece tratamento especial — a
redefinação do papel regulador do Estado; (c) um econômico-administrativo — a recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa
de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; (d) um político — o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de
intermediar interesses, garantir legitimidade e governar”. (BRESSER-PEREIRA, 1998, pp. 49-50).
7. Sobre a relação entre crise fiscal e a ineficiência estatal na década de 90, por todos, vide: ALÉM; GIAMBIAGI, 1999, pp. 85 — 110.

8. No final do século XIX, início do século XX, o entendimento predominante era o de que o ruleoflaw era incompatível com a dualidade de jurisdição do
droitadministratif francês, muito por influência do professor da Universidade de Oxford, Albert VennDicey, cuja obra é considerada uma dos marcos do
constitucionalismo anglo-saxão: “Thisabsencefromourlanguageofanysatisfactoryequivalent for theexpressiondroitadministratifissignificant; thewantof
a namearisesatbottomfromour non-recognitionofthethingitself. In England, and in countries which, like the United States, derive their civilization from
English sources, the system of administrative law and the very principles on which it rests are in truth unknown”. (DICEY, 1915, p. 214).
9. “Administrative law is the study of the roles of government agencies in the U.S. legal system, including the relationships between agencies and the
other institutions of government — Congress, the Judiciary, and the President”. (PIERCE JR., 2008., p. 1). Esta visão, de certa forma simplista do alcance
da disciplina foi, aos poucos, ampliando-se para abarcar outras relações entre Estado e particulares, como, por exemplo, os contratos administrativos.
Sobre o tema, por todos, vide: DAVIS, 1951; PARKER, 1952; e ADAMS, 1957.
10. Sobre os malefícios entre o descompasso evolutivo do Direito Administrativo e do Direito Constitucional no Brasil, sugerimos, por todos: BAPTISTA;
CAPECCHI, 2016, pp.1938-1960: “Se o Direito Administrativo fica, o Direito Constitucional não passa: perspectivas do direito público contemporâneo
sobre uma velha questão”.
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concentração de poder pela
elite, e de afastar a participação
popular em processos decisórios
importantes, sob o argumento de
serem complexos e técnicos.

maior ou menor desenvoltura, a
depender do subsistema regulado,
atuado nas últimas duas décadas,
ult rapassando as barreiras
teóricas iniciais e sobrevivido a,
pelo menos, uma grande mudança
Porém, por mais que haja, no plano de orientação política desde o
teórico, um constante movimento seu surgimento, agora se vêem
pendular em considerar graus diante de dois grandes desafios
mais elevados ou não de eficiência em sua relação com o poder
da regulação independente, as central: separar a legítimaescolha
recaídas centralizadoras ainda “Política” de mudança de rumo
Já nos Estados Unidos, apesar são pontuais e dependentes do n a a t i v i d a d e r e g u l a d a , d a
de consolidado há mais de um momento político, mas vistas indesejávelinterferência “política”
século, por lá também sofre como exceção13. Ainda é distante na regulação técnica.
contestação. E contestações se pensar em uma defesa da
fortes. Em especial, no campo da cent r a l i z aç ão absolut a no Esta questão se torna mais
ciência política,e agudamente em Estados Unidos. E, mais ainda, há agudana problemática fronteira
momentos depressão popular, em um forte movimento liberal de entre regulação e políticas
que começa ser culpada de toda parte expressiva do pensamento públicas, em que a relação da
a sorte de problemas genéricos acadêmico norte-americano14, que regulação independente com
como, por exemplo, as falhas do reputa como maléfica qualquer o poder central encontra uma
sistema político, as formas de forma estruturada de regulação, zona cinzenta perigosa e propícia
captura pelos interesses de quem mesmo que descentralizada e à interferência “política” na
deveria regular e as decisões independente, por conta da captura regulação técnica.
econômicas equivocadas11 . A do regulador e da consequente
regulação independente passa diminuição da competitividade. O pr e s ent e a r t i g o v i s a a
a ser encarada, principalmente Em momento algum, no entanto, mergulhar um pouco nas razões
através de lentes populistas, sequer se imaginou a centralização e consequências desta crise,
especialmenteporque, em última
como um elemento doliberalismo de poder como solução.
análise, envolve a própria crise
antidemocrático, que afastaria
a vontade popular das políticas No Brasil, muito por conta da nossa das instituições democráticas.
públicas relevantes12. O que era forte tradição de verticalização do Quanto maior os problemas,
aceito como elo indiscutível Poder15, o modelo de regulação sejam econômicos ou políticos,
da democracia liberal enfrenta administrativa está em crise. As maior a tentação de centralização
as crít icas de per pet uar a agência reguladoras, tais como que, ao largo de ser democrática,
concebidas e que haviam, com reflete uma crise de identidade
O Estado Regulador, portanto,
surge no Brasil, busc ando
estruturar formas de se lidar com
as imposições de uma realidade
econômica e social heterogênea
e enredada, não raro, em uma
progressão não linear e instável.
É relativamente recente, e foi
conquistando espaço através de
uma ruptura dolorosa de modelos
teóricos até então dogmáticos.

11. Sobre as críticas ao sistema de regulação independente norte-americano, por todos, vide: (McCRAW, 1984, pp. 300-309).

12. “The rise of populists who champion illiberal democracy may, in turn, reflect popular dissatisfaction with preexisting systems that suffered from
the inverse defect: undemocratic liberalism. Such systems are liberal, yet fail to live up to democracy’s promise to let the people rule. Although they
(mostly) respect the rule of law and (largely) protect the rights of minorities, they fail to translate popular preferences into public policy”. (MOUNK,
2018, p. 100)

13. Como é o caso, de forma exemplificativa, no campo doutrinário, da non-delegationdoctrine, utilizada pela Suprema Corte Americana até meados
da década de 1930, e, no campo prático, da ExecutiveOrder nº 12.291, de 17 de fevereiro de 1981, editada no início do Governo Reagan, que passou para
um órgão central, oOffice of Management and Budget, o controle do custo-benefício de decisões de agências com custo superior a US$ 100 milhões.

14. A chamada teoria econômica da regulação, cuja origem foi o pensamento liberal da Escola de Chicago, inaugurada por por George Joseph Stigler em
1971 e mais adiante desenvolvida por Peltzman, Becker e outros expoentes. Para um aprofundamento maior sobre o tema, vide: (MAJONE, 2013, p. 11-43).

15. “O povo brasileiro, como nação ou nas camadas mais politizadas, não conheceu, nunca, o governo autônomo. […] O self-government não estava
nos hábitos e nos costumes, mas nas doutrinas e nas teorias. A tradição fizera-se no regime centralizador, com a herança da monarquia portuguesa,
muitas vezes secular. A ordem liberal, com o autonomismo, aparecia como um corpo estranho, trazido pela revolução, importado.” (FAORO, 2012, p. 65)
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que tensiona permanente as
instit uições, numadinâmica
perigosa entre o paradoxal
movimento dedescentralizar
centralizando.

as influências da conformação
do desenho institucional da
Administração Públicabrasileira,
situando o papel das agências
reguladoras em nosso modelo de
Estado Administrativo.

II. A const ante tensão
institucional entre regulação Na evolução político-institucional
e políticas públicas no Estado brasileira, “podemos afirmar que
a ideia de Estado Administrativo
brasileiro policêntrico
foi criada com o intuito de
O novo perfil de intervenção restringir e vigiar os poderes
do Estado no Brasil que exigiu públicos”(MOREIRA, 2017, p. 155),
uma forma mais rápida para em contraposição ao modelo do
regular complexas relações Executivo Unitário, com regime
sociais e econômicas estressou hierárquico entre os órgãos
sobremaneira as capacidades executivos, e protagonizando
institucionais dos organismos do uma máquina administrativa
Estado, da forma como concebidas caracterizada pela centralização
pela visão tradicional da separação e unidade.Com uma estrutura
funcional de poderes.
burocrática “piramidal,
napoleônica, isto é, centralizada
Nesse cont ex t o i nt er at ivo na figura do Chefe do Poder
dinâmico16, a acepção histórica da Executivo (Executivo Unitário)
clássica divisão tripartite do poder sob a teoria tripartite da separação
não mais dá conta de delimitar as de poderes (Legislativo, Executivo
funções e o alcance dos poderes e Judiciário)”(GUERRRA, 2017, p.
do Estado17.
127), o Estado brasileiro unitário
viveu o seu apogeu.
Para melhor compreensão do atual
cenário brasileiro quanto à relação Nesse sent ido, aos poucos
da regulação, por agências estatais se construiu um “modelo de
independentes, principalmente governança que denominouno plexo das políticas públicas, se E s t ado Ad m i n i s t r at i vo
é importante investigar quais (AdministrativeState)”(GUERRRA,

2017, p. 128), com forte influência
norte-americana, em contraponto
ao modelo francês do Executivo
Unitário18.

Em um ambiente econômico de
desestatização, ao longo da década
de 90, o Estado Administrativo
prospera no Brasil principalmente
com a adoção do modelo de
reg ulaç ão descent ra lizada,
através de agências reguladoras,
autarquias ditas especiais. As
agências reguladoras aparecem,
portanto, como necessidade de
um Estado-Administração em crise.
“O Estado deixa de empreender
e passa a regular e a garantir.
Não é mais Estado-Empresário
nem Estado-de-Bem-Estar, mas
Estado-Regulador e/ou Estado-deGarantia.” (MOREIRA, 2017, p. 168).
E também como necessidade de
evitar a concentração de poder
no Chefe do Executivo19, como
consequência das interações
sociais dinâmicas para “tecnicizar,
diferenciar e autonomizar ”
(ARAGÃO, 2000, p. 133) as decisões
que impactam as atividades
reguladas.

A e x i s t ênc i a de a g ênc i a s
r e g u l ador a s c om p o der e s

16. Como afirma Alexandre Aragão, “[d]evemos ter em vista que foi ultrapassada a separação absoluta que outrora se fazia entre Estado e sociedade.
Há, outrossim, uma interpenetração entre ambos. O Estado é um instrumento de organização da sociedade, cujo bem-estar é o seu objetivo. Sendo
assim, a tecnicização, diferenciação e autonomização dos vários subsistemas sociais fez com que as esferas decisórias estatais passassem a se revestir
das mesmas características. Ou seja, sem se tecnicizar, diferenciar e autonomizar internamente o Estado se distanciaria da sociedade a que incumbe
regular. (ARAGÃO, 2002. p. 133).
17. A acepção histórica da divisão de poderes já vem sendo questionado há tempos na academia norte-americana. Como afirma Bruce Ackerman:
“[a]pesar de sua grandeza, Montesquieu não tinha nenhuma noção sobre partidos políticos, política democrática, desenhos constitucionais modernos,
técnicas burocráticas contemporâneas e as ambições específicas do moderno Estado regulatório” (ACKERMAN, 2014, p. 14). Sobre o tema, vide, ainda:
ACKERMAN, 2000, pp. 633-725.
18. E conclui: “o modelo de estado administrativo surgiu pela inadequação da forma tripartide clássica de exercício do poder do Estado (Legislativo,
Executivo e Judiciário), para lidar com os complexos problemas modernos, a exemplo, como visto, do sistema de trusts”. Nesse sentido, haveria “uma
nova função estatal, denominada ‘administrativa’ ou ‘regulatória’, diferente das demais funções previstas no texto constitucional (legislativa, executiva
e judicial)”.(GUERRRA, 2017, pp. 135-136).

19. Como afirma Gustavo Binenbojm, o modelo de concentração de poder no Chefe do Executivo “entra em crise com a importação para o Brasil, da
figura da independentregulatoryagency (agência reguladora independente).” (BINENBOJM, 2014; p. 258)
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normativos20 no ordenamento
jurídico pátrio está em linha
com a concepção de Estado
Policêntrico21, no atual cenário
da estrutura administrativa
brasileira, ou seja, sem uma
unidade orgânica e centralizada.

Por outro lado, as escolhas no campo
das políticas públicas envolvem
um desafio teórico não só adstrito
à ciência política. O engajamento
do direito22, da economia23 e de
outros ramos das ciências sociais
têm apresentado resultado notáveis
para ambos os lados, ou seja, tanto
para a ampliação do universo
teórico das ciências sociais, como
para a concepção e execução das
políticas públicas24.

e a d m i s s ã o d a s a g ênc i a s
reg uladoras, no Est ado
Administrativo brasileiro, o
problema, principalmente no
campo da tensão institucional
em aspec tos referentes às
políticas públicas, tais como
def i n iç ão, i mplement aç ão,
custeio e fiscalização, concentrase em saber em qual polo situar
as agências reguladoras nestas
funções e em quais pontos afastar
suas decisões independentes para
seguir uma diretriz imposta pelo
Poder Central. Em outras palavras:
“até que ponto vai a autonomia das
agências reguladoras, sobretudo a
autonomia normativa? (MARQUES
NETO, 2011, p. 428)

públicas? Ou ainda: pode a
autoridade reguladora substituir
o legitimado democrático para
tomar decisões políticas pelo
fato de ser dotada de expertise
técnica25?

A estas questões, com foco na tensão
entre escolhas administrativas
regulatórias e escolhas Políticas
no campo das políticas públicas,
nos dedicaremos no tópico que
se alinha.

III — A crise de identidade
d a r e g u l aç ão no B r a s i l:
descentralização na forma,
centralização na essência

A s e s c ol h a s r e g u l a t ór i a s ,
E mais: esta autonomia pode pr i nc ip a l ment e n a e s f er a
Estabelecidas em linhas gerais ir de encontro a diretrizes normativa, devem não só respeito
as premissas de introdução estabelecidas para as políticas às escolhas políticas normativas,

20. Parte significativa da doutrina sustenta a autonomia normativa das agências reguladoras, com base em construção doutrinária da Europa continental
deslegalizaçãoou deslegificação. “[T]udo concorre para que, pouco a pouco, substitua-se um monopólio legislativo ineficiente por um sistema de comandos
normativos descentralizado e polivalente, remanescendo, todavia, com as casas legislativas nacionais, apenas o monopólio da política legislativa, que
vem a ser a competência para firmar princípios e baixar as normas gerais, a serem observadas pelas demais fontes intraestatais” (MOREIRA NETO,
2008, p. 117). Sobre a recepção do fenômeno da deslegalização no ordenamento jurídico nacional, vide: ADI 4568 (salário mínimo) e AC n° 1193 QO-MC/
RJ (Decreto de Licitação da Petrobras). Contra, por todos, vide: BINENBOJM, 2014, pp. 292-310, e a polêmica doutrinária em torno da decisão do STF na
ADI n° 1193 (Dispositivo da Lei Geral de Telecomunicações que confere à ANATEL poderes para dispor sobre o regime das licitações aplicável ao setor).
21. “A superação da oposição público/privado se conjuga com a ‘despolitização’ de uma série de funções estatais, levando ao que Jacques CHEVALLIER
denomina de ‘ruptura do monolitismo de urna Administração que evolui para a adoção de um modelo policêntrico, caracterizado pela coexistência de
vários centros de decisão e de responsabilidade’” . (ARAGÃO, 2000. p. 134).

22. Carlos Ari Sundfeld e André Rosilho defendem categoricamente que há razões muitas para se afirmar o valor do Direito nas políticas públicas,
de forma que “[o] sucesso da ação governamental — talvez outro nome para política pública —, tanto no plano normativo como no fático, depende,
intrinsecamente, do Direito e de variáveis a ele ligadas”. Em primeiro lugar, porque “o DNA das políticas públicas é escrito em códigos jurídicos”. Em
segundo lugar, porque, “[o] Direito, além de fornecer a estrutura básica das políticas públicas, também condiciona seu método de definição — ou seja,
os trâmites processuais e os requisitos procedimentais que guiarão sua execução”. Ademais, as normas jurídicas também atribuem a organizações
específicas a tarefa de implementá-las, no todo ou em parte.” Por último, apontam os autores como fator de destaque do Direito no debate das políticas
públicas o fato de o controle exercido ser de caráter eminentemente jurídico. (SUNDFELD, 2014, pp.47-49).

23. Como afirma Gustavo Binenbojm, baseado em conceitos de behavioraleconomics: “Uma das vantagens do método econômico é o uso de dados
empíricos e da linguagem matemática, o que torna mais objetivas as discussões e refutáveis as teses defendidas. Assim, além de orientar a política
regulatória no sentido da maximização dos resultados pretendidos pela deliberação democrática, a análise econômica presta também a diagnosticar
as falhas de regulação, assim entendidas aquelas medidas inaptas a alcançar os resultados pretendidos ou cujos efeitos — desejados ou não — sejam
contrários a eles”. (BINENBOJM, 2016, pp. 240-241)
24. Um exemplo interessante é o do prêmio Nobel de economia concedido, em 1986, ao economista norte-americano, James McGill Buchanan Jr., pelos
avanços no tema da escolha pública, dando início inclusive a uma teoria econômica da escolha pública, medindo os graus de politização da escolha
econômica e seu reflexo nas execuções das políticas públicas. Vide: BUCHANAN JR.; TULLOCK, 2018.

25 A expertise técnica absoluta como forma de subclassificação da discricionariedade administrativa não é bem aceita por parte da doutrina. Sérgio
Guerra, por exemplo, refuta a ideia de que o exercício de uma expertise técnico-científica das agências seja apta a ensejar uma subespécie específica
da discricionariedade administrativa a ser denominada de discricionariedade técnica Para o autor: “O termo discricionariedade técnica visa apenas
uma limitação jurisdicional do controle do seu exercício, no sentido de evitar que as escolhas técnicas da Administração não sejam substituídas pelas
opções técnicas realizadas pelo juiz. Não se identifica no ordenamento nenhum instituto juridicamente aplicável à discricionariedade técnica como
uma pseudoespécie da discricionariedade administrativa”. (GUERRA, 2005, p. 207).
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da qual inclusive sua delegação tira
seu fundamento de validade, como
também servem para ratificar e
proteger estas escolhas políticas,
valendo-se da técnica 26 para
afastar arbítrios casuísticos27. A
atividade regulatória, portanto,
visa a proteger o ambiente
sistêmico na qual está inserida.

A regulação administrativa
brasileira, entretanto surgiu com
ambições maiores.Não bastou
limitar-se a uma atitude passiva
garantista da lógica sistêmica
posta, herdada das origens norteamericanas. Ao revés, perseguiu
desde os seus primórdios “objetivos
de interesse público, traduzidos em
inputs extra-sistêmicos que são a
um só tempo impostos pelo poder
público (via políticas públicas) e
filtrados e absorvidos por ele (via
atividade regulatória)” (MARQUES
NETO, 2005, p.4).

Este é um ponto fundamental na
diferenciação entre a regulação
administrativa norte-americana,
pr imor dialment e 2 8 p a s s i v a
e garant ist a, da reg ulação
ad m i n i s t r at i v a br a s i lei r a ,
ativa no sentido de, além da
fiscalização, auxiliar na função
de implementaçãodas políticas
públicas29.

funções, estabelecer oslimites
de atuação é fundamental para a
própria existência da regulação
administrativa.Inclusive porque,
por conta da nossa herança
hierárquic a e ver t ic a l, em
momentos de choque institucional,
o impu lso cent ra lizador é
muito presente, com o risco de
a descentralização regulatória
ser mitigada por uma tendência
Este, de certo modo,ativismo lógico-histórica30 de centralização
regulatóriobrasileiro, apesar de de poder.
ser, em determinados subsistemas
reg ulados, saudável para a S e , d e u m l a d o , o t e x t o
nossa realidade econômica e constitucional não comporta
social,tensiona ainda mais os abertura semântica que permita
limites entre as funções de ao Estado-agente, normativo
definição, política por excelência,da e r eg u l ador, d a at iv id ade
função de implementação, que econômica 31 a possibilidade
convive com escolhas políticas e de subst it uir o leg it imado
escolhas regulatórias.
democraticamente ungido para
tomar decisões políticas 32 , de
D i a n t e d e s t e c e n á r i o d e outro,os limites da atuação desta
sobr epos iç ão ap a r ent e de regulação ativa,diante de uma

26 Floriano de Azevedo Marques Neto encontra o fundamento de existência das agências na independência e na expertise técnica, mas com balizamento
do marco legal e das políticas públicas, verbis: “Uma das razões pelas quais são instituídos órgãos reguladores dotados de independência (ou autonomia
reforçada) é a necessidade de se alocar expertises técnicas num órgão imune às ingerências e interesses, atribuindo-lhe uma margem de liberdade para, em
cada situação concreta, decidir — ao lume dos marcos legais e das políticas públicas — qual a solução mais adequada e conformada ao equilíbrio do sistema
regulado.” (MARQUES NETO, 2011, p. 428). No mesmo sentido, e citado, inclusive, pela decisão do Min. Fux na ACO 2865, vide: JUSTEN FILHO, 2002, p. 364.
27. Neste sentido, discorre Sérgio Guerra: “No âmbito desta procedimentalização da concretização das políticas públicas estatais, a previsibilidade
técnica, como parâmetro mitigador dos riscos do arbítrio, é importante remédio contra as decisões casuísticas”. (GUERRA, 2013, p. 344)

28. A expressão primordialmente se justifica, porque, como vimos há exemplos de atitudes mais ativas da regulação perante o subsistema econômico
regulado, como é o caso, por exemplo, da EO nº 12.291, de 17 de fevereiro de 1981.

29 Vejamos alguns exemplos, em subsistemas regulatórios de atividades econômicas de alta relevância e complexidade e que antes eram monopólio
do Estado: (i) a lei nº 9.478/97, com modificação introduzida em 2005, pela Lei nº 11.097, destaca como uma das funções precípuas atribuídas à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves— ANP a de “implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás natural
e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de
petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a
preço, qualidade e oferta dos produtos” (art. 8, inciso I. Grifos nossos); (ii) a Lei nº 9.427, através de modificação instituída pela Lei n° 10.848/2004,
estabelece para a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL atribuição semelhante: “I — implementar as políticas e diretrizes do governo federal
para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento
das normas estabelecidas pela Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995” (;e (iii)a Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, por sua vez, criada
pela Lei nº 9472, possui a atribuição legal de “I — implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações” (art. 19, inciso I).

30 Uma das vertentes mais interessantes do movimento lógico-histórico, defendida pelo filósofo russo PávelKopnin, reside na compreensão de que
totalidade do objeto está nos pares dialéticos: todo conhecimento contém visões entre o passado e o futuro, recheadas deangústias, medos, aflições, ousadias,
avanços e retrocessos. A compreensão do objeto é mutável de acordo com as necessidades sociais, ao contrário das leis da física: “o mundo objetivo e suas
leis interessam ao homem, não porsi mesmos, mas enquanto meio de satisfação de determinadas necessidadessociais”. (KOPNIN, 1978, p. 61).

31 Cf. Artigo 174 da Constituição da República: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.

32. Como afirma o saudoso Marcos Juruena Villela Souto, “[o] princípio democrático exige que somente as autoridades eleitas e legitimadas pelo povo
sejam as responsáveis pela formulação de políticas públicas. Toda a vez que o regulador pretender assumir tal tarefa estará violando tal princípio”.
(SOUTO, 2011, p. 97).
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moldura histórica centralizadora,
g a n h a u m a c omple x id a de
prática, passível de gerar graus
de insegurança jurídica, com
notórios e péssimos resultados
econômicos e sociais.

em tese do poder normativo das
agências reguladoras33, mas sua
atuação em concreto pode gerar
falhas que se contrapõem ao
princípio democrático.

O problema pode ser resumido
na seguinte indagação:após a
definição de regras e critérios de
implementação pelo regulador,
com base estrita nas definições
políticas, até que ponto pode o
Os atos do Estado-agente regulador, poder centralsubverter estas
normativos ou não, devem se regras episodicamente?
basear em critérios técnicos,
mas com o objetivo precípuo de A análise de casos levados
efetivar e defender as decisões a recentemente ao Supremo Tribunal
ele imputadas por àqueles a quem Federal que enfrentam essa
cabe democraticamente exercer problemática, como a relevância
as escolhas determinantes para federativa e econômica de se definir
a implantação de determinada o preço mínimo de referência do
petróleo34, ou a contraposição
política pública.
entre a normatividade legal e
Isto não importa afirmar que há a normatividade regulatória,
déficit democrático na concepção
A reg ulação brasileira,
descent r a li z ada na for ma,
ainda guarda fortes resquícios
centralizadores na sua essência.

em um caso de apelo
popular emidiático, como a
fosfoetanolamina (a conhecida
“pílula do câncer”)35,demonstram
a modernidade do tema.

Mais, ainda, o papel errático e
invasivo do Tribunal de Contas
da União em relação à regulação
independente no Brasil, buscando
um protagonismo técnicoque vai
de encontro aos objetivos legais
do próprio tribunal e das agências
reguladoras36 . Até porque, na
análise da relação regulatória,
a sua atuação é sempre parcial
por imposição constitucional e
legal, denotando uma captura da
regulação pelo poder concedente.
Não se pode pretender que a
maior autonomia das agências
reguladoras sempre prevaleça
em campos teóricos complexos.

33. Sobre o tema, por todos, vide, entre os que defendem a legitimação pelo procedimento como forma de superar o déficit democrático: SOUTO, 2002,
p. 235; BINENBOJM, 2014, p. 310. Em sentido contrário, negando a legitimação pelo procedimento mas sustentando não haver déficit democrático,
vide: JUSTEN FILHO, 2011, pp. 227-250.

34 A definição de critérios para a fixação do preço mínimo do petróleo contrapôs recentemente uma resolução válida e recém editada pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis — ANP, a um ato posterior e episódico do Conselho Nacional de Políticas Energéticas — CNPE.
Ao longo da Ação Civil Originária nº 2.865, o Estado do Rio de Janeiro sustentou a defasagem dos atuais “critérios para a fixação do preço mínimo do
petróleo, produzido mensalmente em cada campo, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais”, estabelecidos na Portaria ANP
nº 206/2000. Para revisão desses critérios, foi instaurado processo administrativo , junto à ANP. O processo estava em regular tramitação no interior
da agência, em fase de designação de audiência pública, que seria realizada em 10/03/2016. Antes da realização da audiência e posterior deliberação
da referida agência, foi editada a Resolução n° 01, de 20/01/2016 do Conselho Nacional de Políticas Energéticas — CNPE, órgão vinculado ao Ministério
de Minas e Energias (MME), determinando que a ANP “mantenha a atual sistemática de apuração dos preços mínimos do petróleo, considerados para
o efeito do cálculo dos valores a serem pagos a título de royalties ou de Participação Especial”. O Ministro Luiz Fux, relator do caso, proferiu decisão
em pedido de tutela antecipada, concluindo que o ato emitido pela CNPE constituiu “indevida intromissão na autonomia e independência funcional da
agência reguladora”.
35. O caso deu ensejo à propositura da ADI 5501 MC / DF pela Associação Médica Brasileira — AMB, com pedido de liminar, buscando adeclaração
de inconstitucionalidade da Lei nº 13.269/2016, que, em breve síntese, autorizava o uso do medicamento fosfoetanolaminasintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna, adespeito da inexistência de estudos conclusivos no tocante aosefeitos colaterais em seres humanos, e, portanto,
sem a autorização da ANVISA. O Ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, enfatizando o papel técnico da agência reguladora, como corolário do princípio
da separação de poderes: “Vislumbro, na publicação do diploma combatido, ofensa ao postulado da separação de Poderes. A Constituição incumbiu
o Estado, aí incluídos todos os respectivos Poderes, do dever de zelar pela saúde da população. No entanto, considerada a descentralização técnica
necessária para a fiscalização de atividades sensíveis, foi criada, nos termos do artigo 37, inciso XIX, do Diploma Maior, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária — ANVISA, à qual compete, enquanto autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, autorizar a distribuição de substâncias químicas (...)”.
36 Um exemplo esclarecedor desta situação pode ser encontrado no caso da delimitação entre os regimes público e privado dos portos, em um ambiente
normativo então novo — Lei nº12.815/2013- que, em última análise, contrapôs o TCU à ANTAQ, em uma questão fundamental para a infraestrutura
nacional. O Acórdão TCU nº 989/17 foi resultado de uma Auditoria de Conformidade realizada pelo Tribunal com o objetivo de examinar e avaliar os atos
e procedimentos adotados pela extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq) e pelas Autoridades Portuárias para a prorrogação antecipada dos contratos de arrendamentos portuários. Ao longo da fundamentação e das
determinações fica clara a intenção da Corte de impor sua própria metodologia de avaliação da matriz de planejamento e de fiscalização, a despeito da
existência de normativas da agência reguladora, com delegação legislativa e especialização técnica para decidir questões acerca do cálculo de eficiência
dos modais portuários (Resolução ANTAQ nº 3.220/2014 e ResoluçãoANTAQ nº 4.877/2016).
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Há, por certo, que se analisar
as circunstâncias de cada caso
concreto. Vale dizer, não é possível
afirmar de forma abstrata e
absoluta que a competência
regulatória das agências deva
sempre preva lecer sobre
quaisquer interferências externas
nos eventuais embates com os
poderes políticos.

Podemos afirmar, entretanto, que,
em termos de regulação das políticas
públicas, subverter casuisticamente
a s deleg ações nor mat iv a s
conferidas por lei às agências
reguladoras, cria uma ambiência
regulatória de insegurança jurídica,
a não recomendar, a priori, que haja
derrogações de suas competências
para atender a interesses políticos
transitórios e arbitrários —
interferência “política” na regulação
técnica.
Por outro lado, admitir que, em
nível regulatório, haja definições
da Política da atividade regulada,
reflete um déficit democrático
insuperável, ao ret irar do
ator político, legitimamente
responsável, o papel decisório
que a Constituição lhe atribui —
decisão “Política” de mudança de
rumo na atividade regulada.
Não raro o critério da necessidade
de expertise técnica é usado
para justificar um maior grau
de autonomia das agências
reguladoras. Diante da dificuldade
em se delimitar o conteúdo jurídico
de políticas públicas, entretanto,
abre-se um leque — maior do que o
desejável — de possibilidades para
o controle político da regulação
pelo órgão ao qual a agência
reguladora se vincula(KLEIN,
MARQUES NETO, 2014, p. 662).

A discussão apresenta
ref lexosex t ra-sistêmicos.No
campo do controle externo da
atividade regulatória, por exemplo,
em especial o realizado pelo Poder
Judiciário, cabe-lhe, resguardar o
seu regular exercício, como forma
de se efetivar as políticas públicas
e contra o casuísmo e o arbítrio,
em prol da segurança jurídica.

jogo de poder entre centralização
e descentralização, apresenta
resultados nefastos para setores
importantes da infraestrutura
nacional, como o setor energético,
o setor de transportes e o setor de
telecomunicações. Os múltiplos
c ent r o s de p o der t r a z em
insegurança jurídica a setores
que precisam do maior grau de
previsibilidade possível para
E, em sentido diverso, limitar mitigar o risco regulatório em
as eventuais ultrapassagens uma matrizde investimento de
dos limites legais da autonomia longo prazo.
das agências, em busca de
uma estabilidade regulatória No campo das políticas públicas,
fundamental para dar certeza, em que se admite uma postura mais
segurança e previsibilidade ativa da regulação administrativa,
nor mat iva s em um c a mpo em especial, na f unção de
dom i n ado p or v u lt os os e implementação, esta zona de
estratégicos investimentos, tanto aparente sobreposição das esferas
públicos como privados.
central e setorial apresenta-se
mais aguda. Em épocas de crise
IV — Conclusão
institucional então, o impulso
da solução centralizadora surge
A regulação administrativa no como uma tendência lógicoBrasil, descentralizada na forma, histórica da genealogia do estado
ainda guarda, em sua essência, patrimonialista.
fortes resquícios centralizadores.
A crise regulatória brasileira,
A matriz norte-americana, que p o r t a n t o , d e c o r r e d e s t a
sem dúvida alguma foi exemplo ambivalência regulatória, com
para o avanço da regulação ímpeto centralizador. E, acima
brasileira da década de 1990, de tudo, decorre da interferência
apesar de ter influenciado um novo “política” na regulação técnica, de
modelo teórico descentralizado, forma casuística e tendenciosa.
dialógico, célere e técnico de
regular atividades econômicas Mudar velhos hábitos reivindica
de alta complexidade, em campos um processo aflitivo. Pressupõe
dotados de alta especialização e reviver o passado, duvidar de
necessidade de investimentos, certezas e, acima de tudo, apostar
encontra hoje barreiras históricas nas incer tezas de um novo
cunhadas na própriagenealogia do cenário. Porém, sem este processo
estado brasileiro: patrimonialista, dinâmico, os erros inerciais
centralizador, hierárquico e tendem a perpetuar estruturas
vertical.
teóricas complet amente
dissonantes de uma sociedade
A crise de identidade regulatória, plural, heterogênea e disruptiva.
muito mais do que um simples
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A despeito de todas as reformas
realizadas na Constituição e no
arcabouço legal desde meados da
década de 90 do século passado,
não se pode negar que o Poder
Público continua a desempenhar
um papel decisivo na economia
brasileira.
E isso se dá não apenas pelo
aspecto da carga tributária — o
Estado brasileiro continua sendo,
nessa primeira década do século
XXI, o principal agente econômico
atuante país.

Isso sig nif ic a dizer que o
mercado de compras, serviços e
obras adquiridas e contratadas
pelo Poder Público representa
parcela considerável da economia
nacional, gerando receitas para
empresas e empregos de uma
maneira geral.

Essa circunstância é suficiente
p a r a que s e r e c on he ç a a
necessidade de o país contar
com uma legislação adequada
nesse setor, legislação esta que
permita que o Estado, em seus
vários níveis federativos, possa
Para se ter uma ideia da força fazer suas compras, assim como
do Estado enquanto agente contratar serviços e obras, com
econômico, é suficiente considerar eficiência e transparência.
que, segundo dados de junho
de 2016, o conjunto de obras O problema é que, de uma maneira
públicas paradas, de norte a sul geral, o legislador não se preocupa
do país, alcança o valor de R$ 15 com os contratos firmados pelo
bilhões1. Em termos de compras Poder Público, os chamados
de materiais de informática e contratos administrativos. Se
comunicação, somente a União tomarmos como exemplo os mais
gastou mais de R$ 6 bilhões, significativos desses contratos
de acordo com as informações — os contratos de obra pública
— vamos ver que o legislador
disponíveis2.
dá pouca atenção à formatação

desses contratos, em especial
aos seus respectivos regimes de
execução.

A afirmativa parece
contraintuitiva, mas a verdade é
que há toda uma complexa rede
de variáveis presentes nas mais
diversas contratações do Poder
Público que não são abarcadas pelo
limitado, e por vezes simplório,
tratamento legal que a matéria
recebe em nossas leis.
O legislador se preocupa muito
mais em estabelecer regras
minuciosas e pormenorizadas a
respeito do processo de seleção
daquele que irá contratar com
a Administração Pública do que
com a contratação em si, e, mais
do que isso, com a execução desse
contrato que é onde se manifesta
de maneira mais palpável o
interesse público.

Há um grande desequilíbrio entre
o tratamento legal dos processos
seletivos e o dos regimes de
execução contratual na esfera

1. Brasil tem cerca de 5 mil obras paradas — Economia. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-cerca-de-5-milobras-paradas,1887811>. Acesso em: 15 dez 2016.

2. BRASIL, Portal. Compras públicas movimentam R$ 6,03 bilhões em 2014. Notícia. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/03/
compras-publicas-movimentam-r-6-03-bilhoes-em-2014>. Acesso em: 15 dez 2016.
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das contratações públicas. No
primeiro caso, existem normas em
profusão tratando da matéria; no
segundo, os regimes previstos são
poucos e não recebem a atenção
devida.

Além da falta de atenção com o
tratamento legal dos contratos
administrativos, especialmente
os de obras públicas, há também
um desleixo crônico do gestor
público no momento de optar por
um ou outro regime de execução.
Não se avalia com o devido
cuidado, com base em critérios
técnicos, se tal empreendimento
será melhor executado, com mais
eficiência, segundo tal ou qual
regime de contratação. Há falta
de planejamento, falta de atenção
e automatismo por parte do gestor
público — faz-se assim porque
sempre foi feito assim.
É o pior dos mundos: de um
lado, o tratamento insuficiente
e precário que os contratos
administrativos, em geral, e os
de obras públicas, em particular,
recebem do legislador; e, de outro,
a crônica falta de planejamento
e atenção do gestor público que

faz a escolha por um determinado
regime de execução às escuras,
sem pensar na razão da escolha,
sem motivar tecnicamente a
escolha, tudo com base numa boa
dose de comodismo, ignorância e
imprevidência.

contrato administrativo não é um
dado da natureza.

Muito se discutiu a respeito
da ex is t ênc ia do cont r at o
administrativo, especialmente
sobre a circunstância se de fato
haveria a possibilidade de uma
contratação, nos moldes do direito
Nas próximas seções, esse problema
privado, entre a Administração
será explorado, realçando alguns
Pública e o particular3.
aspectos que nos parecem mais
importantes, de modo a contribuir Seja como for, a discussão tem
com os atuais debates em torno do apenas interesse histórico, haja
projeto de lei nº 6.814/2017, que vista que nem os estudiosos, nem
tramita atualmente na Câmara os tribunais, discutem a respeito
dos Deputados, e que num futuro da possibilidade de existência de
próximo poderá vir a substituir o um contrato de direito público ou
atual diploma básico das licitações contrato administrativo4.
e contratações públicas, a Lei nº
O contrato administrativo, e,
8.666/93.
em especial, o contrato de obra
1. Do Contrato Administrativo pública, não surgiu ex nihilo,
aparecendo no cenário jurídico
de Obra Pública
como um deus ex machina. Houve
A primeira pergunta que se um longo processo por meio do
coloca ao se tratar da questão qual o legislador, com apoio no
dos contratos públicos, ou, trabalho dos doutrinadores e
estudiosos do direito público, foi
mais especificamente aqui, dos
paulatinamente construindo uma
contratos de obras públicas, é a
disciplina própria do contrato de
da sua própria existência.
obra pública, que, como se sabe, é
o resultado de um descolamento
Porque o caso é que não se trata
do tradicionalíssimo contrato
duma inevitabilidade histórica; o

3. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello expõe a questão: “tema que tem dado margem a grande discussão entre os juristas, sem que se hajam ainda
harmonizadas as posições, é o do contrato de direito público. Essa discussão, entretanto, restringe-se aos contratos levados a efeito entre a Administração
Pública e os administrados. Realmente, aceitam-se de modo pacífico no direito público os acordos de vontades entre os Estados, denominados tratados,
para resolverem os problemas de ordem internacional e, mesmo, de interesses nacionais. Outrossim, entre pessoas de direito público interno — por
exemplo, entre União e Estado Federado, ou entre Municípios —, na consecução dos seus objetivos de interesse coletivo, chamados convênios e consórcios.
Portanto, em última análise, o debate limita-se aos pretendidos contratos da Administração com os administrados. Enquanto na França domina a
orientação favorável, na doutrina e jurisprudência, a respeito desses contratos, lá denominados de contratos administrativos, na Alemanha e na Itália
a matéria tem suscitado séria divergência. Esta circunscreve-se a três questões fundamentais: (a) sobre a possibilidade de contrato entre pessoas de
situação jurídica distinta, dada a posição de supremacia da Administração Pública dos administrados; (b) sobre o objeto do contrato, uma vez que
as obras e serviços públicos e os bens a que ele se refere estão fora do comércio; (c) sobre a natureza do contrato, que exige autonomia da vontade e
vinculação entre as partes com referência às suas cláusulas, e, por isso, fazem lei entre elas, e a impossibilidade de a obra pública ou o serviço público e
os bens público ficarem presos, por prazos predeterminados, a certo regime jurídico uma vez se venha a verificar a permanência nesse regime jurídico
estaria contrária ao interesse público, a exigir sua alteração” (MELLO, 2007), p. 670-671.

4. Ainda assim, para Jean Rivero, “não existe qualquer critério formal que permita reconhecer à primeira vista o contrato administrativo. Em presença
de um contrato celebrado pela Administração (...) podemos pois hesitar, à primeira vista sobre o caráter civil ou administrativo do contrato (...). Em
certos casos os textos resolvem expressamente a questão; atribuem à competência administrativa (...) uma certa categoria de contratos. São os contratos
administrativos por determinação da lei (...). Mas, para além dos contratos administrativos por determinação da lei, foi a jurisprudência que teve de
resolver o problema e definir os critérios dos contratos administrativos por natureza” (RIVERO, 1975), p. 132-133.
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de empreitada previsto desde particulares. Como visto, a única
sempre nos mais diversos códigos regra legislativa existente era a de
prévia realização de concorrência
civis, inclusive no brasileiro5.
nos casos em que o valor do
O primeiro texto legal a tratar empreendimento fosse igual ou
especificamente do contrato de superasse os dez contos de réis.
obra pública — da empreitada Fora isso, não havia limite para a
de obra pública — é o Decreto atuação do gestor público nessa
nº 4.536/1922, que estabeleceu seara.
o “Código de Contabilidade da
União”6.
A sit uação se alteraria
dramaticamente com o advento
A disciplina era lacônica e se do regime militar na década de
limitava a fazer menção a um 60. Na tentativa de modernizar o
“contrato de obra pública”. O texto estado brasileiro, numerosas leis
tinha a seguinte redação:
foram editadas, tanto no campo
do direito privado, quanto no
“Art. 49. Ao empenho da despesa direito público. Aqui buscavadeverá preceder cont racto, se organizar e sistematizar a
mediante concurrencia publica:
atuação da Administração Pública,
dotando-a de maior racionalidade,
a) para fornecimentos, embora profissionalismo e eficiência.
parcellados, custeados por
credito superiores a 5:000$000;
b) para execução de quaesquer
obras publicas de valor superior
a 10:000$000”7.

No rastro dessas ideias, temos o
surgimento, em 1967, do DecretoLei nº 200, verdadeiro marco no
direito público, em especial no
direito administrativo. No entanto,
Ou seja, sabe-se que havia um
especificamente com relação aos
“cont rato de obra pública”
contratos administrativos, em
para a “execução de quaesquer
geral, e aos contratos de obra
obras publicas”, que deveria
pública, em particular, o diploma
ser precedido de “concurrencia
não trouxe qualquer disciplina ou
publica” na hipótese de seu valor
mesmo simples menção.
ser igual ou superior a dez contos
de réis.
Somente quase vinte anos depois,
em 1986, é que o direito público
Esse estado de vácuo legislativo
brasileiro passa a contar com uma
perdurou por décadas, o que
disciplina exaustiva do contrato
resultou que o gestor público
de obra pública. É o Decreto-Lei nº
gozasse de ampla margem de
2.300/1986, editado no primeiro
liberdade para cont rat ar a
ano do governo civil eleito
execução de obras públicas com
indiretamente em fins de 1985,

que inaugura um tratamento
legislativo sistemático sobre a
contratação pública em geral.

A nova era inaugurada por esse
diploma se mostra claramente
desde o art. 1º:

“art. 1º Este decreto-lei institui
o estatuto jurídico das licitações
e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços,
compras e alienações, no âmbito da
Administração Federal centralizada
e autárquica”.
Portanto, o legislador pôs um
fim à liberdade de atuação e
conformação do gestor público.
Se antes a Administração Pública
podia se movimentar com franca
discricionariedade, exercendo
ao má x imo seus juízos de
conveniência e oportunidade, a
partir da edição do Decreto-Lei nº
2.300/1986 esse cenário mudou
drasticamente. Um simples passar
d’olhos pelo diploma mostra que o
objetivo do legislador foi realmente
o de pôr um freio à atuação do
gestor público na condução das
contratações de obras públicas.
E o contexto histórico do país
naquele momento justificava —
ao que tudo indica — esse curso
de ação.
É preciso recordar que em 1986
o país passava por uma grave
crise econômica, sendo assolado
pelo fenômeno — de triste
memória — da hiperinflação. O

5. Doutrina que, no caso brasileiro, foi grosso modo constituída à luz dos grandes tratadistas franceses, em especial Hauriou, Duguit e Gaston Jèze. A
exceção na lista gaulesa é a presença tedesca de Otto Mayer. V., a esse respeito, o testemunho de Themístocles Brandão Cavalcanti (CAVALCANTI, 1938).
6. É interessante notar que até o advento do “Código de Contabilidade da União”, não existia qualquer disciplina com relação aos contratos públicos.
Na verdade, até advento do Código Civil de 1916, os contratos em geral encontravam sua disciplina básica, salvo legislação esparsa, nas Ordenações
Filipinas do século XVII.
7. Mantivemos a ortografia original.
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Governo Sarney, tentando por
fim ao descontrole inflacionário,
patrocinou a implantação do
“Plano Cruzado”8. O Decreto-Lei
nº 2.300/1986 representava o
esforço de dotar a Administração
Pública de um processo racional e
eficiente de contratação de obras
públicas, na linha das ideias já
apresentadas de modo geral no
Decreto-Lei nº 200/1967. Mas,
dada a situação então vivida
pelo país, essa racionalidade e
eficiência se materializavam
fundamentalmente na necessidade
de controlar os custos das obras
contratadas pela Administração
Pública. Em suma, o objetivo
do legislador era o de baratear,
na maior medida do possível, a
realização de obras pelo Poder
Público.

Disso se pode concluir que
a d isc iplina sis t emát ic a e
pormenorizada — séria, diríamos
— da contratação de obras
públicas no Brasil nasce sob o
signo do menor preço. A meta a ser
alcançada era a concretização de
obras públicas pelo menor custo
possível para o erário, de maneira
a contribuir no esforço geral de
combate aos crescentes déficits
orçamentários9.

É certo que ao lado do critério
de julgamento10 de menor preço,
o Decreto-Lei nº 2.300/1986
também previa os critérios de
técnica e técnica e preço. Mas esse
leque de alternativas sempre foi
enganoso: a esmagadora maioria
das obras públicas sempre foi
licitada com base no critério de
menor preço, ainda mais pelo fato

de que esse era o mais fácil de ser
apurado na prática11.

Com o passar do tempo, outras
necessidades, que não a da
economia de recursos, tomaram
vulto. A Administração Pública
não se satisfaz mais apenas
com o critério do menor preço a
todo o custo, buscando celebrar
contratos de obras públicas que
contemplem outras prioridades,
como, por exemplo, a melhor na
técnica executiva empregada.

É com a Lei nº 8.666/1993 — Lei
Geral de Licitações e Contratos
Públicos (“LGL”), que substituiu
o Decreto-Lei nº 2.300/1986,
que essas outras necessidades
ganham corpo e alguma atenção
por parte do legislador12.

8. “O governo Sarney implementou, em 28 de fevereiro de 1986, um plano de combate à inflação que ficou conhecido como Plano Cruzado, o nome
da nova moeda brasileira que substituiu o cruzeiro. Este plano surgiu como uma esperança para a população brasileira que, na época, se defrontava
com uma trajetória ascendente da inflação, que atingiu uma taxa anual de 517% nos meses de janeiro e fevereiro de 1986, de acordo com o índice geral
de preços da Fundação Getúlio Vargas. Nove meses depois, o Plano Cruzado fracassou, pois, a inflação voltou, e no primeiro bimestre de 1987 a taxa
anual de inflação já estava em 337%”. BRASIL, CPDOC-Centro de Pesquisa e Documentação História Contemporânea Do. Plano Cruzado. Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-cruzado>. Acesso em: 5 jun 2018.
9. ”O tradicional contrato de obras pública foi originalmente elaborado com o fim específico de obtenção do menor preço na licitação. A ideia diz respeito
a um projeto acabado que deveria ser levado ao certame, cujo orçamento seria público, sendo objeto de disputa pelos interessados em um mesmo nível
de conhecimento, em tese total, de modo que a concorrência seria perfeita, tal como com a aquisição de um simples bem, sem outros custos envolvidos
para a obtenção de informações, posto que supostamente desnecessárias para a fiel execução do pactuado” (URYN, 2016), p. 72
10.

Que o legislador sempre chamou errôneamente de “tipo de licitação”.

11. Além disso, o próprio tratamento legal dos tipos de licitação ou critério de julgamento era lacônico, o legislador do Decreto-Lei 2.300/1986 não
se preocupando em detalhar a aplicação do rol ali estipulado.

12. Ilustrativo, a esse respeito, a disciplina prevista nos art. 46 da LGL: “art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização,
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos
e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) § 1º Nas licitações do tipo “melhor técnica”
será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se
propõe a pagar: I — serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a
avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no
instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia,
organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua
execução; II — uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a
valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com
base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor
preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima; III — no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado,
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação; IV — as propostas de preços
serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a
proposta técnica. § 2º Nas licitações do tipo “técnica e preço” será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento
claramente explicitado no instrumento convocatório: I — será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos
preestabelecidos no instrumento convocatório; II — a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. § 3º Excepcionalmente, os tipos de licitação
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Por t a nt o, n ão s oment e o
preço, mas também a técnica
executiva passou a ser levada
em consideração quando da
contratação pública. De qualquer
modo, no caso específico das obras
públicas, o critério predominante,
majoritário, continuou sendo o do
menor preço, isto é, o do menor
encargo para a Administração
Pública13.

2. Das Espécies de Contrato de
Obra Pública
É com a Lei nº 8.666/1993 (“LGL”)
que se atinge um primeiro estágio
de maturidade no tratamento
legislativo dos contratos de obra
pública.
Essa pr imeir a mat u r idade
se ref letiu na consolidação
de determinados regimes de
execução de obra pública —
regimes de execução quer dizer
modos ou formas de execução do
contrato de obra pública.

regimes de execução dos contratos
administrativos, em geral, e dos
de obra pública, em particular.
Há uma preocupação excessiva
com o procedimento seletivo em
contraposição ao tratamento
por vezes superficial, até mesmo
simplório, da execução contratual
em si mesmo.

Alie-se a isso o acomodamento e
falta de conhecimento do gestor
público que, no mais das vezes, não
sabe justificar a razão de escolha
de tal ou qual regime de execução
para aquele determinado projeto.
Regra geral, a escolha por um
específico regime de execução
é feita de maneira inepta, sem
maiores considerações a respeito
da especificidade do projeto
e sobre qual regime melhor a
atenderia.

certo com o empreiteiro pela
execução da obra de acordo com
determinados padrões e critérios
técnicos de qualidade. Via de regra,
não há previsão de pagamentos
adicionais, mas, no caso de não
atendimento dos padrões técnicos
pré-estabelecidos, o empreiteiro
pode vir a ser penalizado.

Esse modelo, tal como se pode
perceber, transfere o risco para
o empreiteiro. Cabe a ele, e não
ao dono da obra, suportar todos
os custos decorrentes de eventos
imprevistos ou imprevisíveis
que, de um modo ou de outro,
retardem ou onerem a execução
do empreendimento segundo seu
planejamento original15.

O modelo de reembolso, por sua
vez, é aquele no qual o empreiteiro
é reembolsado de todos os custos
De um modo geral, os regimes de incor r idos na execução do
contratação de obra pública giram projeto, desde que, é claro, esses
em torno de três modelos básicos. custos estejam devidamente
São eles: (i) o de preço fixo; (ii) o de document ados. O problema
reembolso; e (iii) o de incentivo14. desse modelo é a inexistência de
Como mencionado na seção I
incentivos para que o empreiteiro
deste artigo, o legislador dá pouca O de preço fixo é aquele no qual tome medidas no sentido de
atenção à configuração legal dos o dono da obra ajusta um preço reduzir custos e despesas.

previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração
promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente
dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em
que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade,
rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios
objetivamente fixados no ato convocatório. § 4º (Vetado). Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)”.

13. Com relação à aplicação do critério de “melhor técnica” ou “técnica e preço” para a contratação de obras, dizem Egon Bockmann e Fernando Vernalha
que “os tipos técnica e técnica e preço terão cabimento restrito. Apenas serviços de natureza predominantemente intelectual (como a elaboração de projetos
complexos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral) ou objetos de grande vulto ou de alta complexidade
técnica poderão ser processados sob este tipo. (...) Para estes objetos específicos, de grande vulto e tecnicamente sofisticados, a LGL exigiu autorização
expressa e justificativa exarada da maior autoridade da Administração responsável pela licitação. Caberá à Administração apresentar laudo técnico
que demonstre satisfatoriamente que o objeto se afigura dependente de tecnologias específicas e sofisticadas e que o incremento qualitativo, a partir,
inclusive, do cotejo entre tecnologias ou soluções técnicas diversas, produzirá benefícios à Administração” (MOREIRA e GUIMARÃES, 2015), p. 135-136.
14. ”A prática de contratos distingue três grandes categorias de contratos: preço fixo, reembolso de custo ou cost-plus, e contratos de incentivo (as
formas mais usadas são os preços e contratos de incentivo fixo). Muitos contratos são de fato uma combinação das três grandes categorias, especificando
incentivos em alguns aspectos e preços fixos sobre outros, e combinando tipos de contrato, a fim de adaptar o contrato com a circunstância específica
enfrentada pelo comprador” (ALBANO e colab., 2006), p. 87 e segs.

15. Distribuir riscos é uma das tarefas primordiais, senão a primordial, de todo e qualquer contrato. Gian Luigi Albano e outros afirmam que “economists
and practioners would agree on considering contract flexibility, the incentives for quality and cost reduction, and the allocation of procurement risk as the
most important dimensions influencing the buyer’s choice of the procurement contract” (ALBANO e colab., 2006), p. 82.
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O terceiro modelo, por fim, é o
dos incentivos. Aqui busca-se
um meio termo, uma solução de
compromisso entre o modelo
do preço fixo e o do reembolso.
Os riscos não são assumidos
exclusivamente pelo empreiteiro,
cabendo ao dono da obra, dentro de
certos limites, suportá-los também.
Para além do preço da obra, fixase uma margem que incorpora os
riscos que o empreiteiro estaria
disposto a assumir. Essa margem
pode ser superada pelo desconto
que o empreiteiro vencedor do
certame venha a conceder, o que
demonstra que ele estaria disposto
a assumir mais riscos do que a
Administração Pública.
Mais ainda: esse tipo de modelo, no
geral das vezes, prevê a existência
de remuneração variável, de
acordo com critérios objetivos de
desempenho do empreiteiro16.

Como mencionado no início desta
seção II, a Lei nº 8.666/93 (“LGL”)
representou, de fato, frente ao
regime anterior, um avanço
no tratamento da questão dos
regimes de execução dos contratos
de obra pública.

16. V., a respeito, (URYN, 2006), p. 230-231.
17.

Entretanto, com o passar dos anos,
essa disciplina legal se mostrou
insuficiente e inadequada. Mais
uma vez o contexto histórico foi
decisivo17: o país acabara de sair
de um momento tormentoso
com o impeachment do primeiro
Presidente da República
democraticamente eleito em quase
trinta anos. Os desvios de verbas
públicas, as acusações de corrupção
e malversação, bem como as
imagens de obras inacabadas,
tudo contribuiu para que, ao lado
da sempre presente necessidade
de economia de recursos, a nova lei
de licitações e contratos públicos
pesasse a mão nas idéias de
controle e formalidade18.

de antemão, o preço total da
obra. Não há possibilidade, no
normal das vezes, de pagamentos
extraordinários ao empreiteiro:
o valor a ser recebido por esse
último dos cofres públicos é aquele
que foi previamente ajustado,
aconteça o que acontecer. Ou seja,
o risco da execução é transferido
na sua quase tot alidade ao
empreiteiro.

Decorre daí a necessidade de que as
partes tenham um conhecimento
prof undo e det a l hado da s
características e especificidades
técnicas do empreendimento. É
absolutamente indispensável
que os projetos sejam sólidos,
consistentes e exaustivos. E,
como os projetos, especialmente o
A LGL admitiu quatro regimes básico, são de responsabilidade da
de execução contratual de obra Administração Pública, cabe a esta
pública. São eles: (i) a empreitada o risco pela completude e exatidão
por preço global; (ii) a empreitada dos quantitativos estipulados19.
por preço unit ár io; (iii ) a
empreitada integral; e (iv) a tarefa. Como no normal dos casos a
Administração Pública não possui,
Alguns comentários sobre esses em seus quadros, expertise
regimes.
adequada para a realização de
projetos de engenharia adequados
No caso da empreitada por e completos20, esse regime de
preço global, a Administração execução é pouco usado, uma vez
Pública e o empreiteiro ajustam, que se mostra preferível transferir,

Como diz o saudoso justice Antonin Scalia, “context is everything”.

18. Egon Bockmann e Fernando Vernalha caracterizam com precisão aquele momento: “como todos os diplomas normativos, a Lei nº 8.666/1993
(doravante LGL) é retrato fiel do seu tempo. Foi originalmente promulgada depois de período conturbado da História brasileira. Menos de um ano
antes, havia se dado a exposição pública de vários casos de corrupção, culminando no impeachment do Presidente da República — que representou um
teste de força da Constituição e instituições brasileiras. (...) À época, era notório que parte das licitações e contratos administrativos envolvia desvios
de verbas públicas. Talvez daí advenha a aridez do tratamento legislativo de alguns temas, que resultou em críticas negativas: a LGL tida como rígida,
supérflua e enigmática — a aumentar os custos, públicos e privados, naquelas que representam algumas das mais importantes contratações brasileiras”
(MOREIRA e GUIMARÃES, 2015), p. 25.

19. Nesse sentido, o art. 47 da LGL define como dever da Administração Pública, no regime de empreitada por preço global, “fornecer obrigatoriamente,
junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo
conhecimento do objeto da licitação”.
20. É preciso notar aqui que a realização de um projeto de engenharia completo e minucioso envolve custos que não podem ser desconsiderados. São
os chamados “custos de transação” que foram definidos por Robert Coase da seguinte maneira: “para que alguém realize uma transação, é necessário
descobrir quem é a outra parte com a qual deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para negociar, bem como quanto às condições sob
as quais deseja fazê-lo, conduzir as negociações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de inspeção para se assegurar que os
termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente para evitar
a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sistema de preços funcionasse sem custos”. Tradução livre do original em
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projeto básico deficitário, que vão
desde a falta de competitividade
na fase de licitação, passando
pela possibilidade de
A empreitada por preço unitário superfaturamento durante a
enfrenta o problema dos custos execução contratual e até mesmo
de transação de um projeto de de paralisação da obra. Segundo
engenharia completo e exaustivo. Flávio Amaral Garcia23:
S er ve ju s t a ment e pa r a a s
hipóteses nas quais esses custos Considerando esse quadro normativo,
se mostram excessivos, não qual vem sendo a prática nas obras
existindo possibilidade prática públicas brasileiras? Projetos básicos
de se conhecer de antemão todos imprecisos, vagos e subjetivos,
os detalhes e especificidades elaborados com a urgência do tempo
do empreendimento. Portanto, político e não do amadurecimento
os quantitativos dos itens da técnico, aliado a delegação do
planilha são definidos de maneira encargo de elaboração do projeto
estimativa. O importante é que os executivo para o contratado
preços unitários dos itens sejam desenvolvê-lo concomitantemente à
execução da obra, o que lhe confere
fixados de forma rigorosa21.
um poder de direção técnica da obra
Esse é o regime mais utilizado na que, se utilizado para fins ilícitos,
Administração Pública brasileira. permite a manipulação de preços e
Para a sua contratação, impõe o insumos, naquilo que se convencionou
art. 7º, § 2º da Lei nº 8.666/93 a denominar de jogo de planilhas. O
elaboração de um projeto básico resultado é que o objeto da licitação
de engenharia22.
não reflete o objeto do contrato. Em
outras palavras, licita-se uma coisa
Ocor re que mu it a s são a s e executa-se outra completamente
consequências negativas de um
ou ao menos compartilhar, o risco
das inexatidões e erros de projeto
para o empreiteiro.

distinta, criando-se a indesejável
indústria dos termos aditivos para
os acertamentos daquilo que não
foi projetado, concebido ou mesmo
sequer cogitado no planejamento
inicial.
Por isso, ao longo dos últimos
anos, os órgãos de controle,
notadamente o Tribunal de Contas
da União, vêm tentando impor a
licitação para a empreitada por
preço unitário a partir de um
projeto praticamente completo,
denominado “executivo” — ou
muito próximo a ele. Entende-se
que, assim, não haveria erros ou
omissões que proporcionassem ao
gestor a possibilidade de desvios
causadores de dano ao Erário,
bem como seriam resguardados
os princípios que sustentam a
regra da licitação24.
A empreitada integral, de quase
inexistente aplicação, é espécie
de empreitada por preço global,
apenas que aqui o empreiteiro
se compromete a entregar a

inglês: “in order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it is that one wishes to deal with, to inform people that one wishes to deal
and on what terms, to conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to make sure that the terms
of the contract are being observed, and so on. These operations are often extremely costly, sufficiently costly at any rate to prevent many transactions that
would be carried out in a world in which the pricing system worked without cost” (COASE, 1960).
21. ”A empreitada por preço unitário tem lugar nos casos em que não for possível definir com exatidão as quantidades demandáveis ao longo da
execução do contrato. (...) A empreitada por preços unitários é própria para obras em que é impossível — seja devido a exigências técnicas, seja
devido a altos custos — prever com exatidão o volume de trabalhos e materiais. Inexistindo condições fáticas que permitam dimensionar com
exatidão as quantidades que serão demandadas pela Administração por conta da execução contratual. Por isso que as quantidades lançadas no
projeto são meramente indicativas e, em contrapartida, exige-se a definição rigorosa dos preços unitários. Sendo possível a prévia quantificação
dos trabalhos, o regime obrigatoriamente incidente terá de ser a empreitada por preço global (ou a empreitada integral)” (MOREIRA e GUIMARÃES,
2015), p. 198-199.
22. A Lei nº 8.666/93 permite a celebração do contrato de obra pública a partir de um projeto inacabado, suficiente para a caracterização do que se
quer contratar, mas ainda sem as definições necessárias para a execução completa da obra e que não pode ser elaborado pelo seu executor.

23. http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garcia/chegou-a-hora-uma-necessaria-mudanca-na-execucao-de-obras-publicasno-brasil (acesso em 07 de junho de 2018).

24. São muitas as decisões do TCU. Segue a noticiada no Informativo de Licitações e Contratos nº 239/15: “A aprovação de projeto básico inadequado,
com grandes implicações nos custos e prazos de execução do empreendimento, reveste-se de gravidade suficiente para justificar a apenação pecuniária
do gestor responsável e a sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal”
(Acórdão nº 915/15 de 22/04/15).
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obra pronta e acabada, isto é, em
plenas condições de imediato
funcionamento25. Diante disso, é
de se imaginar que na empreitada
integral os projetos devam ser ainda
mais minuciosos e detalhados que
no caso da empreitada por preço
global, circunstância esta que
aumentaria ainda mais os custos
de transação envolvidos.
No caso da tarefa, o que está em
jogo é a realização de pequenos
ser v iços, quando, ent ão, a
Administração Pública contrata
o fornecimento de mão-de-obra26.

Mas a disciplina prevista pela
LGL não se manteve incólume por
muito tempo. Pouco a pouco, sua
proeminência enquanto diploma
fundamental da contratação
pública no Brasil foi sendo
corroída por leis esparsas que
tinham por objetivo atender a
necessidade de maior agilidade
e menos formalismo. Tratava-se
de superar, ou ao menos mitigar,
o martírio de todos aqueles que
tinham de lidar cotidianamente
com os meandros da LGL27.
O legislador resolveu legislar com
um martelo — fazendo tabula rasa
o “sistema” da Lei nº 8.666/93.

O primeiro abalo veio pela figura
do pregão que, em grande medida,
esvaziou a LGL. O rito mais
moderno, flexível e ágil tornou
obsoleto o da Lei nº 8.666/1993.

projetos de engenharia, tanto
o básico quanto o executivo,
cabendo à Administração Pública
a for mulaç ão de um mero
anteprojeto de engenharia.

Outra diferença que merece ser
notada é que, na contratação
integrada, o risco é precificado,
isto é, o empreiteiro assumirá
sim os riscos relacionados com
a elaboração dos respectivos
projetos de engenharia, mas
esses riscos serão devidamente
O R DC, incluído no direito incorporados no preço final a
brasileiro pela Lei nº 12.462/2011, ser cobrado da Administração
previu a figura da contratação Pública28.
integrada. Essa nova modalidade
de execução atende à velha Mas as inovações não pararam
carência da Administração Pública aí. Recentemente, por meio da
de falta de pessoal qualificado Lei nº 13.303/2016 — Estatuto
para a elaboração de projetos das Estatais, novo regime de
de engenharia minimamente execução de contrato de obra
adequados e coerentes com pública foi introduzido em nosso
padrões técnicos de qualidade.
direito. Trata-se, na espécie, da
contratação semi-integrada.
Na contratação integrada, o Nesta modalidade, a estatal
risco relacionado aos projetos de responsabiliza-se apenas e tãoengenharia, e mesmo à concepção somente pela elaboração do
do empreendimento, é transferido projeto básico29, cabendo ao
ao empreiteiro. A diferença para empreiteiro a elaboração do
a antiga empreitada integral projeto executivo e todas as
é que, no caso da contratação demais etapas necessárias para
integrada, é o próprio empreiteiro a entrega do objeto em plena e
que elabora e confecciona os imediata condição de operação.
O segundo abalo foi mais profundo
ainda, na medida em que instituiu,
dentre outras novidades, novo
regime de execução contratual.
Fa l a mos aqu i do “ Reg i me
Diferenciado de Contratação —
RDC”.

25. É de se perguntar se, na hipótese do regime de empreitada por preço global, o empreiteiro também não estaria obrigado a entrega uma obra pronta
e acabada em condições de imediato funcionamento. A não ser assim, de que serviria a execução da obra para a Administração Pública? Seria o caso se
imaginar, então, que, na empreitada por preço global, poderia haver o fracionamento do objeto, enquanto que no caso da empreitada integral isso não
seria admissível em nenhuma hipótese: o mesmo empreiteiro ficaria necessariamente responsável, na construção de uma edificação, por exemplo, pela
terraplanagem, fundações, estruturas e acabamento.
26. Diz Lucas Rocha Furtado que “o tarefeiro é um fornecedor de mão-de-obra, ficando sob encargo da Administração a aquisição de todo o material
necessário à execução da obra ou serviço” (FURTADO, [S.d.]), p. 649 apud (MOREIRA e GUIMARÃES, 2015), p. 199.
27. A frase é do Prof. Carlos Ari Sundfeld: “um martírio para os milhares de profissionais obrigados a cumpri-la cotidianamente” (SUNDFELD, [S.d.]),
p. 11 apud (MOREIRA e GUIMARÃES, 2015), p. 25.

28. ”Diversamente do que ocorre na empreitada por preço global, os riscos aqui não são repassados automaticamente ao empreiteiro. Na realidade, na
contratação integrada, os riscos são precificados, isto é, o empreiteiro assume sim os riscos, mas estes são devidamente remunerados pela Administração
Pública” (URYN, 2006).

29. ”A grande característica da contratação semi-integrada, que a diferencia da integrada, é justamente o fato dela contar com um projeto básico, o
que não ocorre com essa última. Em razão disso, entende-se que a contratação semi-integrada pode ser um instrumento assaz eficiente na alocação de
riscos para empreiteiro, sem, contudo, elevar sobremaneira os custos do empreendimento, tal como ocorre com a contratação integrada” (URYN, 2006).
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Há o esforço, portanto, de dotar
a Administração Pública de
instrumento mais modernos
e flexíveis para a execução de
obras públicas. Não existe mais
a limitação aos modelos da
empreitada por preço global e da
empreitada por preço unitário. E,
mesmo no caso dessas últimas,
existe atualmente em curso uma
profunda mudança interpretativa
a respeito da natureza desses
regimes de execução30.

Incorporou-se à contratação
pública brasileira a figura da
matriz de riscos, figura esta que
nada mais é do que a tentativa de se
identificar os riscos mais comuns,
na execução de obra pública, e
atribuí-los a quem melhor puder
lidar com eles.
3. Da Necessidade de Alteração
Legislat iva para que a
Administração Exerça a Melhor
Escolha

— empreitada por preço unitário;
II — empreitada por preço global;
III — empreitada integral; IV
— contratação por tarefa; V
— contratação integrada; VI —
contratação semi-integrada; VII
— fornecimento e prestação de
serviço associado”.
Nos parágrafos seguintes, o projeto
de lei traz uma série de disposições
sobre os vários regimes de
execução contratual, estipulando,
dentre outras coisas, a vedação
quanto à execução de qualquer
obra sem prévio projeto executivo.
As mudanças parecem inevitáveis.
A legislação avança no sentido de
regimes de execução de obras
públicas mais flexíveis e ágeis,
mais condizentes com a realidade
concreta vivida pela Administração
Pública e empreiteiros.

Mas isso ev identemente
não é suf iciente. A lém dos
instrumentos legislativos postos
à disposição, é preciso que o
O projeto de lei nº 6.814/2017, gestor público saia de sua zona
atualmente em tramitação da de conforto e realmente leve a
Câmara dos Deputados, e que sério a escolha, em determinada
pretende substituir a atual sit uaç ão, por det er minado
LGL, incorpora essas novidades reg ime de execução. Nesse
quanto aos regimes de execução sentido, o projeto de lei nº
contratual de obras públicas 6.814/2017 traz importante
surgidos nos últimos anos.
inovação no sentido de que a
eleição de alguns determinados
A atual redação do art. 41 do regimes de execução deverá ser
projeto de lei deixa isso claro:
motivada pelo gestor público31.

regime comumente adotado pela
Administração Pública, na qual
os riscos são assumidos pelo ente
público. A partir do projeto de
lei, deve ser verificada a melhor
espécie contratual para o caso
concreto32. Com isso, verifica-se
uma primeira ruptura.

Muito mais importante do que
a discussão sobre a completude
do projeto básico, deve buscarse o melhor regime de execução
de contrato de obra pública para
a construção do bem pretendido
pela Administração a fim de
satisfazer o interesse público.

É possível fazer mais. É necessário
avançar ainda rumo a uma
segunda ruptura: é imperioso fugir
da neurose licitatória. Embora o
certame seja decisivo à escolha de
particular apto a adimplir o objeto
contratual de modo satisfatório,
não é condição suficiente para
debelar todas as mazelas que
afligem o sistema de contratações
públicas. Imprescindível que
seja investido esforço também
na gestão contratual, com a
a mpliaç ão dos reg imes de
execução disponibilizados ao
gestor público.

Somente assim será possível
a r e a l i z a ç ã o de e s c ol h a s
inteligentes, que levem em
consideração as particularidades
da situação concreta, de modo que
“art. 41. Na execução indireta de R o m p e - s e c o m i s s o o a contratação da obra pública se
obras e serviços de engenharia, são “totalitarismo” de acomodação faça da maneira mais eficiente e
admitidos os seguintes regimes: I da empreitada por preço unitário, adequada possíveis.
30. Para maiores considerações a respeito, remetemos o leitor às judiciosas considerações de André Uryn em “A modelagem do contrato de obra
pública como instrumento de combate à corrupção”. Revista Síntese Direito Administrativo, v. 1, Jan 2006.

31. Trata-se do § 1º, do art. 41 do projeto de lei: “art. 41 (...) § 1º A adoção dos regimes discriminados nos incisos I, IV, V, VI e VII deverá ser justificada
nos autos do processo licitatório”.
32. Cada projeto de obra é singular e deve ser elaborado para a superação dos custos de transação existentes no caso concreto.
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Assistência
à saúde no SUS e a nova lei
Constitucional
de defesa dos direitos do usuários dos
serviços públicos (Lei n. 13.460/17)
Fernando Borges Mânica

ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE NO SUS E A NOVA LEI DE DEFESA DOS DIREITOS
DO USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS (LEI N. 13.460/17)
Fernando Borges Mânica 1

SUMÁRIO. 1. Introdução. 2. Serviços público no ordenamento brasileiro: a assistência à
saúde na Lei n. 13.460/17. 3. Princípios gerais dos serviços públicos e direitos dos
usuários do SUS na Lei 13.460/17. 4. Dos princípios constitucionais dos serviços públicos
de saúde aos direitos dos usuários. 5. Considerações finais.
Palavras-chave: Assistência à saúde. Serviço público. Lei n. 13.460/17. Direitos do
usuário.
1. Introdução
Recentemente foi editada a Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, que
estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário
dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela Administração Pública. O
novo diploma normativorelaciona osdireitos e os deveres básicos dos usuários dos
serviços públicos, prevê mecanismos para a sua manifestação, inclusive por meio de
ouvidorias e conselhos de usuários, e impõe o dever de avaliação continuada dos
serviços pela própria Administração Pública.O novo marco legal colmata uma lacuna
normativa existente há quase 20 (vinte) anos, desde a promulgação da Emenda
Constitucional n. 19/98, que deu nova redação ao parágrafo 3º do artigo 37 da

1 Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito do Estado pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-graduado em Direito do Terceiro Setor pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV-SP). Coordenador da Pós-graduação em Direito da Universidade Positivo – PR.
Professor Titular de Direito Administrativo da Universidade Positivo (UP), com regime de 40 horas e
integrante do Centro de Pesquisa Jurídica e Social - CPJUS. Membro do Núcleo de Pesquisa sobre
Sustentabilidade, responsabilidade e novos modelos econômicos (UP). Professor Convidado de diversos
programas de Pós-graduação em Direito no Brasil e no exterior. Coordenador Científico da Revista
Brasileira de Direito da Saúde – RBDS. Coordenador de Ensino do Instituto ADVCOM –
Estado/Empresa/Terceiro Setor. Procurador do Estado do Paraná, palestrante e consultor.
www.fernandomanica.com.br.
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Constituição Federal, atribuindo à legislação ordinária a função de disciplinar a
participação dos usuários na Administração Pública direta e indireta. 2
No que tange ao setor de saúde, deve-se notar que grande parte dos preceitos
veiculados pela Lei n. 13.460/17, em especial os direitos e deveres dos usuários do
SUS, já constava de diplomas normativos setoriais que tratam da saúde pública. Nesse
sentido, o próprio texto constitucional e a Lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde –
LOS) preveem os princípios do SUS, dos quais decorrem direitos aos usuários de seus
serviços. De outro lado, a Lei n. 8.987/95 (Lei das Concessões de Serviços Públicos) já
previa, em relação aos serviços delegados à iniciativa privada, uma série de princípios a
serem observados na prestação de serviços públicos, bem como um conjunto de direitos
e deveres de seus usuários. 3 Além disso, já há algum tempo encontra-se vigente a
Portaria n. 1.820/09, do Ministério da Saúde, que traz de modo bastante detalhado o rol
de direitos e deveres dos usuários do sistema único de saúde – SUS.
Nesse cenário, o presente artigo objetiva discutir em que medida os
dispositivos da Lei n. 13.460/17 alteram o regime jurídico da prestação de serviços de
assistência à saúde ofertados tanto pela Administração Pública, quanto pela iniciativa
privada complementar aoSUS. A partir dessa análise, busca-se sistematizar a legislação
vigente, a fim de definir o regime jurídico dos serviços públicos de saúde no Brasil, com
foco noconteúdo do direito de seus usuários.
A relevância do trabalho decorre da necessidade de delimitação dos deveres do
Estado no setor de saúde pública, tanto para balizar a imposição de ordens judiciais para
fornecimento de medicamentos e realização de procedimentos médicos, quanto para
fundamentar ações de indenização pela omissão na oferta de tais prestações pelo Poder
Público. Revela-se pertinente, nesse contexto, buscar no direito positivopátrio

2 Art. 37 (...) § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta
e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação
contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
3 A Lei n. 8.987/95 regulamentou o artigo 175, parágrafo único da Constituição Federal, que assim
prescreve: Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá
sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial
de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter
serviço adequado.
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elementos que indiquem os limites do dever estatal na oferta de serviços assistenciais de
saúde.
O conhecimento, estudo e sistematização do direito postoconfiguram, nessa
medida, premissas para a compreensão e eventual aperfeiçoamento de um quadro
normativo que é costumeiramente ignorado por decisões judiciais que impõem deveres
à Administração Pública à margem da lei. 4 De outro flanco, a presente análise pode
colaborar com o (re)conhecimento por toda a sociedade dos direitos que o Poder
Público tem o dever de garantir a todos – e não apenas àquela parcela de cidadãos que
se socorre do Poder Judiciário para obter serviços de saúde.
A missão de delimitar o conjunto de preceitos normativos que incidem sobre os
serviços de assistência à saúde prestados no âmbito do SUS e que, portanto, integram
seu regime jurídico, principia pela própria análise da qualificação dos serviços de
assistência à saúde como ‘serviços públicos’, o que será feito no item subsequente a esta
introdução. Na sequência serão tratados osdireitos e deveres dos usuários dos serviços
públicos previstos pela Lei dos Usuários dos Serviços Públicos (Lei n. 13.460/17).
Depois disso, no tópico seguinte, buscar-se-á delimitar os direitos e deveres decorrentes
dos princípios do SUS, previstos pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/90 e
detalhados na normatização infralegal do SUS. Ao cabo, serão tecidas algumas
conclusões.
Para o cumprimento do objetivo proposto, o presente estudo adota o método
dedutivo, apresentando suas conclusões a partir dos preceitos veiculados pelo texto
constitucional e pela legislação vigente.
2. Serviços público no ordenamento brasileiro: aassistência à saúde na Lei n.
13.460/17
Serviço público não constitui um conceito lógico-jurídico, mas uma noção cujo
conteúdo é passível de ser extraído da Constituição e da realidade histórica.5É por isso que
4 Sobre a judicialização da saúde, conferir: SCHULZE, Clenio; GEBRAN NETO, João Pedro. Direito à
saúde: análise à luz da judicialização. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2015; e AVANZA, Clenir S.;
FRANCO, Fabiana C.; SCHULMAN, Gabriel; GEBRAN NETO, João Pedro; GENTILLI, Raquel de
Matos L. (orgs.) Direito da Saúde em Perspectiva: judicialização, gestão e acesso. Vitória: Editora
Emescam, 2016.
5 Não se trata da busca inalcançável de uma geometria jurídica, referida por Genaro R. CARRIÓ ao tratar
da imprecisão e nebulosidade de grande parte dos conceitos jurídicos (CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre
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Marçal JUSTEN FILHO afirma ser “impossível formular um conceito genérico de
serviço público com aspiração a uma validade universal”, já que “cada conceito reflete
as características de um ordenamento jurídico, num determinado momento histórico”. 6
É também por conta disso que, ao importar conceitos advindos de ordenamentos
estrangeiros, deve-se sempre fazê-los passar pelo filtro constitucional, de modo a
buscar, ao máximo possível, um “serviço público à brasileira”. 7
Nessa perspectiva, deve-se ressaltar a maleabilidade da noção de serviço
público, que pode assumir acepção mais ou menos ampla, a depender do contexto em
que utilizada. Em um sentido amplíssimo, serviço público corresponde a toda e qualquer
atividade exercida pelo Estado, incluindo tarefas legislativas e jurisdicionais. Em
sentido menos amplo, serviço público é entendido como aquele conjunto de prestações
estatais exercidas pelo Poder Executivo, incluindo as atividades ordenadoras, como as
atividades de fiscalização, vigilância e controle. Já em sentido estrito, serviço público
diz respeito ao conjunto de atividades prestacionais em relação às quais o Estado
assume responsabilidade pela garantia de sua oferta em favor da sociedade, podendo ser
exercidas diretamente pela Administração Pública ou por entes privados, sob um regime
jurídico que garanta sua estabilidade, continuidade, eficiência e adequação. Para o
Direito, o sentido estrito de serviço público é que possui maior utilidade, pois
corresponde a um determinado conjunto de leis que formam seu regime jurídico.
Traçada tal distinção, é possível perceber que o texto constitucional brasileiro
utiliza a expressão serviço público ora em sentido amplíssimo supracitado, parase referir a
toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado,8 ora em seu sentido amplo, para se
derecho y lenguage. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994);e tampouco de definir essências, mas de
buscar indicadores que viabilizem a aplicação de normas jurídicas, como assinalou Eros GRAU (GRAU,
Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 75).
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geraldas concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003,
p. 17. No mesmo passo, afirma Jèze que “para saber se existe serviço público propriamente dito é
necessário averiguar se essa foi a intenção dos governantes, e esta vontade se aprecia não por uma
característica particular essencial, senão por um conjunto de sinais” (JÈZE, Gaston. Princípios generales
del Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires: Depalma, 1948,p. 292).
7 Expressão extraída de: COUTO E SILVA, Almiro do. Privatização no Brasil e o novo exercício de
funções públicas por particulares. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord). Uma avaliação
das tendências contemporâneas do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 479.
8 Tal sentido é encontrado, dentre outros, no artigo 20, IV; artigo 37, XIII; artigo 39, § 7.o; artigo 40, §
1.o, III e § 16 da Constituição Federal. Essa noção ampla de serviços públicos, relacionada ao conjunto de
atividades estatais, é típica da teoria francesa de serviço público, de acordo com a qual: "A idéia de
serviço público é ligada a uma concepção ampla de missões do Estado e da Administração em geral, que
além de manter a ordem pública, devem organizar a vida econômica, social, cultural fornecendo e
gerando os bens e serviços úteis à coletividade." (MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Cours de Droit
Administratif. 7. ed. Paris: Montchrestien, 2001. p. 17).
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referir às atividades desenvolvidas pela Administração Pública,9 e ora em sentido estrito,
com referência a uma determinada modalidade de atividade administrativa prestacional
em relação à qual o Estado assume a responsabilidade por sua oferta. 10
A nova Lei n. 13.460/17 adota oconceito amplo de serviço público, definindo de
modo expresso serviço público como a “atividade administrativa ou de prestação direta
ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da
administração pública”. 11 Tal conceito abrange, como se pode perceber, toda e qualquer
atuação do Poder Executivo que envolva o desempenho de uma atividade ou o
fornecimento de um bem ou serviço aos cidadãos. Nessa medida, podem ser entendidos
como serviços públicos o exercício do poder de polícia, a atividade de fomento, a
regulação econômica, a exploração de atividade econômica e a prestação de serviços
públicos em sentido estrito.
Importante destacar que tal conceito amplo – ao referir-se também à “prestação
de bens”– englobaa assistência farmacêutica, tida como a oferta de medicamentos em
âmbito hospitalar, ambulatorial ou mesmo domiciliar. Nessa medida, o dever de
fornecimento de medicamentos a pacientes do SUS submete-se, também, ao disposto na
Lei n. 13.460/17.
Deve-se rememorar, neste ponto, que o direito à saúde é garantido por uma
série de prestações estatais, sintetizadas no artigo 200 da Constituição Federal e no
artigo 6º da Lei n. 8.080/90. Tais atividades, em seu conjunto, são denominadas de
atenção à saúde, noção que corresponde ao conceito de serviço público adotado pela
Lei n, 13.460/17. Já o atendimento a pacientes, por meio da prestação de serviços em
âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, é comumente denominado de assistência
à saúde. 12Esta noção, como se pode perceber, corresponde ao conceito estrito de serviço
público, também alcançado pela Lei 13.460/17.

9 Como prevê o artigo 37, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal de 1988.
10 Tal sentido é adotado, por exemplo, no artigo 30, inciso V; no artigo 35, inciso III; no artigo 37,
parágrafo 6º; no artigo 145, inciso II; no artigo 175, parágrafo 1º, inciso I; e no artigo 198 da Constituição
Federal.
11 É o que dispõe o artigo 2º, inciso II da lei sob análise.
12 Nesse sentido, a Norma Operacional Básica do SUS n.o 01/96, veiculada pela Portaria GM/MS n.o
2.203, de 05 de novembro de 2006, estabelece que a atenção à saúde compreende três campos: (i)
assistência à saúde, prestada, individual ou coletivamente, em especial no âmbito hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar; (ii) intervenções ambientais, em sentido amplo, incluindo condições sanitárias
no ambiente de vida e de trabalho, controle de vetores e hospedeiros, e saneamento ambiental; e (iii)
políticas externas ao setor de saúde, que congregam todos os demais fatores externos que incidem sobre a
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Nesse passo, enquanto a atenção à saúde pode ser reconduzida à noção ampla
de serviço público, a assistência à saúde pode ser reconduzida à sua noção estrita. Podese dizer, portanto, que os serviços públicos de saúdeem sentido estrito correspondem
àsatividades assistenciais prestadas em caráter permanente com o objetivo de promover,
proteger e recuperar a saúde das pessoas, as quais são assumidas pelo Estado como sua
responsabilidade e sujeitas a uma série de regras e princípios que conformam seu
regime jurídico. 13Todas as demais atividades da Administração Pública voltadas à
defesa do direito à saúde, denominadas de atenção à saúde, correspondem à noção de
serviços públicos em sentido amplo, adotada pela Lei n. 13.460/17.
No que tange aos serviços de assistência à saúde, objeto deste estudo, deve-se
fazer uma breve digressão acerca da dicotomia entre os assim denominados serviços
públicos econômicos ou industriais e os serviços públicos sociais.
Segundo entendimentocomungado porparte da doutrina jurídica brasileira, os
serviços públicos econômicos ou industriaiscorrespondem ao conjunto de atividades
econômicas em relação às quais a Constituição de 1988 atribuiu competência estatal
para prestação direta ou indireta, sob um regime jurídico específico. 14 Tais serviços
públicos são qualificados como econômicos justamente por terem como objeto uma
atividade econômica, entendida como a organização dos fatores de produção, voltada ao
atendimento de uma necessidade humana, com vistas à obtenção de lucro. Característica
importante de tais serviços públicos refere-se à interdição de sua exploração pela
iniciativa privada independente do Estado, razão pela qual tais serviços são ditos
detitularidade estatal. 15 Disso decorre que apenas por meio de vínculos concessórios é
possível sua prestação pela iniciativa privada.
saúde das pessoas, como as relativas a políticas macro-econômicas, emprego, habitação, educação, lazer e
qualidade dos alimentos.
13 Afinal, como se observou acima, não existe um regime jurídico comum aos serviços públicos. Nesse
sentido, Dinorá Adelaide M. Grotti enfatiza que em cada serviço público, variam os objetivos visados, a
competência para prestação, as formas de organização e de gestão, a natureza jurídica da remuneração, a
aplicação dos princípios de direito público e de direito privado (GROTTI, Dinorá Adelaide. M. O serviço
público e a constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p.89).
14 Os serviços públicos econômicos podem ser também denominados serviços públicosde primeira
geração, porque foram instituídos durante o Estado Liberal, em decorrência da consagração dos direitos
fundamentais de primeira geração, instituídos a fim de possibilitar a exploração privada, pela via
concessória, de atividades voltadas à criação e gestão de infraestruturas, como gás, ferrovias e
eletricidade.
15Sobre as esferas de titularidade de atuação estatal, privada e compartilhada, conferir: MÂNICA,
Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. Teoria Jurídica da Privatização: fundamentos, limites e
técnicas de interação público-privada no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 13 e
ss.
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Já os serviços públicos sociais são atividades prestacionais voltadas à
materialização dos direitos fundamentais sociais, inseridas na esfera de titularidade
compartilhada ente o Poder Público e a sociedade. Assim sendo, os serviços públicos
sociais podem serprestados(i) pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob o regime
jurídico específico que garanta sua estabilidade, continuidade e universalidade de oferta
a todos que dele necessitem (ii) ou pela iniciativa privada com fins lucrativos ou sem
fins

lucrativos

de

modo

autônomo

do

Estado,

sob

um

regime

jurídico

predominantemente de direito privado.
Deve-se atentar, contudo, que do ponto de vista econômico, os serviços públicos
sociais possuem a mesma natureza dos serviços públicos econômicos, já que sua
prestação envolve a organização dos fatores de produção com vistas ao atendimento de
necessidades humanas. Nesse ponto, a própria distinção entre os aspectos econômico e
social deve ser levada em conta com a devida cautela. 16Do mesmo modo, também do
ponto de vista jurídico, os serviços públicos sociais se assemelham aos serviços
públicos econômicos, já que em relação a ambos existe a responsabilidade estatal por
sua prestação e a vinculação direta ou indireta aos direitos fundamentais.Nesse prisma, a
principal diferença entre ambos reside no fato de que a titularidade sobre as atividades
qualificáveis como serviços públicos sociais é compartilhada entre o Estado e a
iniciativa privada, enquanto nos serviços públicos econômicos, a titularidade é privativa
da Administração Pública.
Isso quer dizer que as atividades qualificadas como serviços públicos sociais
podem ser prestadas pelos particulares independente de vínculo com o Estado, enquanto
os serviços públicos econômicos apenas podem ser explorados pelo particular sob o

16 Como ressalta Jacques Chevallier, a correlação entre o econômico e o social é lógica, de modo que
ambos não constituem domínios separados, mas duas faces de uma mesma realidade: enquanto a
economia diz respeito a um conjunto de processos de produção, circulação, troca e distribuição de bens e
serviços, o social recobre toda e qualquer ordem relativa à vida e às relações de indivíduos e de grupos
(CHEVALLIER, Jacques. Science administrative. 3.ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2002, p.
169). Conforme Fabio Nusdeo, a própria distinção padece de base científica, já que toda atividade
reconhecida como social, geralmente associada ao atendimento de necessidades em relação às quais não
há possibilidade de obtenção de lucro, é também econômica, na medida em que se refere à aplicação de
recursos escassos para suprimento de necessidade humanas (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia:
introdução ao direito econômico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 96). Assim, por óbvio,
as ações e dos serviços de saúde podem ser classificados como bens econômicos, na medida em que
envolvem uma conduta pessoal e, normalmente, bens materiais, ambos dotados de escassez, para
atendimento de uma necessidade humana.
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regime de concessão,permissão ou autorizaçãode serviço público. 17Tal distinção ocorre
porque, segundo entendimento acolhido pelo constituinte originário, quanto maior a
oferta de serviços públicos sociais, maior o grau de satisfação dos respectivos direitos
por eles materializados, correspondentes aos direitos fundamentais de segunda geração
conhecidos como direitos sociais. Daí a inexistência de reserva de titularidade estatal
sobre as atividades qualificáveis como serviços públicos sociais,a qual é compartilhada
entre Estado e setor privado.
No entanto, a questão fundamental a ser levada em conta consiste no fato de que
o regime jurídico dos serviços públicos – econômicos ou sociais – é o mesmo, já que,
respeitadas as especificidades de cada atuação material, os princípios incidentes sobre
sua prestação são idênticos. Nesse ponto a Lei n. 13.460/17 veio afastar qualquer
objeção, pois trata dos mesmos princípios e dos mesmos direitos dos usuários em
relação aos serviços públicos econômicos e aos serviços públicos sociais.
Deve-se atentar, portanto, que a titularidade estatal (compartilhada ou privativa)
sobre as atividades qualificáveis como serviços públicos implica sua responsabilidade
pela garantia da respectiva prestação, a ser conformada nos termos da lei que
regulamenta o setor de atividades. Trata-se de uma garantia pública pela prestação de
determinadas atividades. 18 Como expressou Maria Cristina DOURADO: "(...) a
titularidade do serviço público resulta para o Estado o inafastável dever de realizá-lo de
forma adequada ao pleno atendimento das necessidades dos cidadãos". 19 Nesse mesmo
sentido, segundo Juan Carlos CASSAGNE, a criação de um serviço público apenas
expressa a decisão estatal de que determinada atividade sujeite-se às potestades
administrativas mediante um regime especial, 20 definido pela lei como o mais apto a
garantir a efetiva prestação do serviço.
No caso da saúde, havendo decisão estatal de prestação direta ou indireta (por
meio de parcerias) de serviços de assistência à saúde, tal prestação será qualificada
17 Sobre o tema: MENEGAT, Fernando. Autorizações Administrativas Regulatórias: a evolução do
Direito Administrativo e a mutação das autorizações nos setores de infraestrutura. 352 fls. Dissertação
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
18 CAÑADA, Isabel Maria V. Público y privado en la gestión de la seguridad social en Espana.
Dimensión Jurídica. Granada: Comares, 2007. p. 21.
19 DOURADO, Maria Cristina. O repensar do conceito de serviço público. Revista Interesse Público,
n. 9, p. 95, 2001.
20 CASSAGNE, Juan Carlos. El resurgimiento del servicio público y su adaptación en los sistemas de
economía de mercado (hacia una nova concepción).Revista de Administración Pública, n. 140, p. 103,
maio/ago. 1996.
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como serviço público e sobre ela incidirão os princípios do SUS e também os princípios
previstos na Lei 13.460/17. Qualquer tentativa de afastar a incidência da Lei n.
13.460/17 dos serviços públicos de assistência à saúde esbarra, assim, em inolvidável
vício de legalidade e constitucionalidade.
Portanto, seja pela adoção do conceito amplo de serviços públicos pela Lei n.
13.460/17, seja pela correspondência da noção de serviços de assistência à saúde à noção
de serviços públicos em sentido estrito, não restam dúvidas da incidência de seus ditames
aos serviços de assistência à saúde. Além disso, ao trazer previsão expressa de que seus
preceitos incidem subsidiariamente também sobre serviços públicos prestados pelo
particular, 21 não restam dúvidas de que o regime jurídico imposto à prestação de
serviços de assistência à saúde pelo Estado incide também sobre os serviços
assistenciais prestados pela iniciativa privada complementar ao SUS.
3. Princípios gerais dos serviços públicos de assistência à saúde e direitos dos
usuários do SUS na Lei 13.460/17
A Lei n. 13.460/17, como acima mencionado, tem incidência sobre todos os
serviços públicos prestados pelo Estado e, subsidiariamente, por entes privados
delegatários ou parceiros do Poder Público. Ao relacionar uma série de princípios que
devem guiar a atuação estatal e privada no provimento de serviços públicos, a legislação
pátria consagrou entendimento doutrinário segundo o qual os serviços públicos são
assumidos como tarefa estatal exatamente por demandarem a observância de
determinadas diretrizes. Tais diretrizes têm origem nos assim denominados princípios
gerais dos serviços públicos, construídos pela jurisprudência do Conselho de Estado
francês, tornados clássicos a partir da obra de Louis ROLLAND e difundidos
amplamente na doutrina administrativista pátria. 22

21 Art. 1º (...) § 3º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por
particular.
22 Segundo tal teoria, são princípios dos serviços públicos a continuidade – a qual já fora ressaltada por
León DUGUIT e decorre da própria natureza da atuação estatal; a mutabilidade – que deve ser compreendida
como a possibilidade de alteração da forma de prestação dos serviços e mesmo da qualificação de
determinada atividade como serviço público; e igualdade – que consiste no oferecimento de condições de
acesso a determinado serviço a todos, levando em conta para isso a possibilidade de discriminação
fundamentada na Constituição e voltada à consecução de um direito fundamental. DUGUIT há muito
tempo sustentou que o fundamento de todos os serviços públicos consiste em uma obrigação jurídica
imposta ao Estado de assegurar ininterruptamente determinadas atividades consideradas de importância
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Tal compreensão restouconsagrada pelo Direito positivo brasileiro, que
acolheu em sede normativa uma ampla gama de princípios a serem observados na
prestação dos serviços públicos, os quais, em seu conjunto, fazem resultar naquilo que a
legislação pátria denomina de serviço adequado. Nesse caminho, a Lei n. 8.987/95,
conhecida como Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, estabelece que
os serviços prestados por entidades privadas delegatárias devem obedecer os seguintes
requisitos:
Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.

Recentemente, a Lei n. 13.460/17 estendeu tal exigência a todos os serviços
públicos, prestados direta ou indiretamente pela Administração Pública, com a seguinte
prescrição:
Art. 4º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de
forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade,
efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.

Como se pode perceber, os enunciados normativos acima colacionados trazem
um elenco muito similar acerca dos princípios cuja observância é condição para a
prestação de um serviço adequado. Portanto, do ponto de vista dos princípios dos
serviços públicos, não se verificam grandes inovações na Lei n.13.460/17,
especialmente porque aqueles princípios veiculados pela Lei 8.987/95 já incidiam,
segundo parte da doutrina, sobre todos os serviços públicos. 23 Nesse ponto, pode-se
afirmar que a inovação legal trazamplia a segurança jurídica, afastando qualquer
margem de dúvida quanto à incidência dos princípios gerais dos serviços públicos tanto
sobre a prestação estatal quanto sobre a prestação privada. Nesse passo, não restam
dúvidas quanto à incidência sobre os serviços públicos de assistência à saúde de todos
capital para a vida social (DUGUIT, León. Traité de Droit Constitucionnel. 2.ed. Paris: Ancienne
Librairie Fontemoing, 1923. Tomo II. p.55).
23 Nesse sentido, este autor já consignou que: “Ainda que os serviços de assistência à saúde não se
submetam ao modelo concessório previsto pela lei em referência, não restam dúvidas de que sua
prestação deve ocorrer com a observância de uma série de exigências que conformam o conceito legal de
'serviço adequado'.” MÂNICA, Fernando Borges. Prestação de serviços de saúde pelos Municípios.
Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 36.
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os princípios relacionados pela Lei n. 13.460/17, os quais já foram objeto de intensa
produção doutrinária no âmbito do Direito Administrativo pátrio. 24
De outro giro, relevante inovação trazida pela Lei 13.460/17 refere-se à
densificação de tais princípios, com a previsão de uma série de regras que descrevem
condutas a serem tomadas pelos prestadores de serviços públicos no trato com os
usuários. 25 Dentre tais condutas, merecem destaque aquelas relacionadas no artigo 5º da
lei em referência, que assim prescreve:
Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos
serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos
observar as seguintes diretrizes:
I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos
usuários;
II - presunção de boa-fé do usuário;
III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e
aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as
prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às
lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;
IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências,
obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;
V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de
discriminação;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis
com o bom atendimento ao usuário;
VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos
usuários;
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos
originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento
de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;
X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e
adequadas ao serviço e ao atendimento;
XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou
social seja superior ao risco envolvido;
XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias
categorias de agentes públicos;
XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e
procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições
para o compartilhamento das informações;
XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de
siglas, jargões e estrangeirismos; e
XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em
documentação válida apresentada.

24 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição 1988. São Paulo. Malheiros,
2003, p. 254-317.
25 Sobre a distinção entre normas do tipo ‘regra’ e normas do tipo ‘princípio’, conferir: MÂNICA,
Fernando Borges. Princípios jurídicos e sistema do direito positivo. Artigo. In: Tuiuti: Ciência e
Cultura, n. 30 / FCJ 04 – Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2002, p. 37-63.

12

260

Além disso, a Lei n. 13.460/17 trouxe inovação pontual e importante, ao
relacionar a transparência dentre os princípios dos serviços públicos. Tal previsão,
inexistente na Lei n. 8.987/95, soma-se aos ditames veiculados pela a Lei n. 12.527/11,
conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, impondo uma série de exigências
na divulgação de informações acerca da prestação dos serviços públicos. Indo além, o
novo diploma normativo veicula em dispositivo específico um conjunto de regras
voltadas à garantia da transparência nos serviços públicos. Trata-se do artigo 6º da Lei
n. 13.460/17, que assim dispõe:
Art. 6º São direitos básicos do usuário:
I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos
serviços;
II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os
meios oferecidos e sem discriminação;
III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de
registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X do caput do
art. 5º da Constituição Federal e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011;
IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de
18 de novembro de 2011;
V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e
documentos comprobatórios de regularidade; e
VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de
prestação do serviço, assim como sua disponibilização na internet,
especialmente sobre:
a) horário de funcionamento das unidades administrativas;
b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a
indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;
c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber
manifestações;
d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como
interessado; e
e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo
informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado.

Essas regras, relativas à prestação de um serviço adequado e à transparência,
especificam um conjunto mínimo de deveres materiais a serem observados pela
Administração Pública e pelos entes privados prestadores de serviços públicos
complementares ao SUS no atendimento aos usuários dos serviços de assistência à
saúde. Considerando que o período de vacatio legis previsto pela Lei 13.460/17 varia de
trezentos e sessenta dias a setecentos e vinte dias, dependendo do número de habitantes
de cada ente federativo, há tempo suficiente à adoção de providências administrativas
voltadas à observância dos novos comandos legais.
Para isso, no que toca à prestação estatal dos serviços, devem ser readequadas
leis e atos normativos que disciplinam internamente o tema. Já nos modelos de
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prestação privada, devem ser celebrados termos aditivos que incluam novos deveres aos
entes privados parceiros, com eventual readequação do equilíbrio econômico-financeiro,
a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados, como exigem a legislação
contratual pátria e o artigo 26 da Lei Orgânica da Saúde. 26
Além disso, a Lei n. 13.460/17 prevê expressamente que os órgãos e entidades
abrangidos pela lei divulgarão uma Carta de Serviços ao Usuário. Segundo o artigo 7º
da lei em referência, a Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo “informar o
usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses
serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público”. No
setor de saúde, tais informações constam de Portaria publicada pelo Ministério da Saúde
– a Portaria n. 1.820/09, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde,
contendo uma série bastante ampla de direitos dos pacientes. Ainda que editada em
momento anterior à Lei n. 13.460/17, referido ato atende ao disposto no artigo 7º da
nova lei e deve ser seguida por todos os órgãos e entidades que prestam serviços
públicos de assistência à saúde.
Por fim, deve-se mencionar que a relação jurídica travada entre o usuário e o
provedor dos serviços públicos de assistência à saúde não configura relação de consumo e
não se submete aos preceitos veiculados na Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor.Afinal, conforme analisado no Item 2 deste estudo, se um serviço público é
assumido como atividade prestacional a ter seu fornecimento garantido pelo Estado, é
evidente que a relação entre o usuário e o prestador de um serviço público deve ser
entendida na perspectiva de um sujeito detentor de direitos nos termos da lei que regula
sua prestação.Não se trata, pois da prestação de um serviço mediante remuneração,
conforme definição dada pelalei em referência. 27Nos casos em que o serviço é prestado
26 Eis o que dispõe o artigo 26 da Lei n. 8.080/90: Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. § 1° Na fixação dos critérios, valores,
formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. § 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às
normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido
o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
27 Nos termos da Lei n. 8.078/90: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
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de forma gratuita, como na saúde pública, a prestação deve submeter-se apenas ao que
dispõe o artigo 22 do CDC, o qual repete alguns dos princípios que incidem sobre a
prestação dos serviços públicos. 28Nesse condão, ainda que a nova Lei n. 13.460/17
preveja a incidência do CDC sobre a prestação de serviços públicos que configurem
relação de consumo, este não é o caso da assistência à saúde no âmbito do SUS.
4. Dos princípios constitucionais dos serviços públicos de saúde aos direitos dos
usuários
Além da submissão aos princípios gerais dos serviços púbicos, a prestação de
serviços públicos de assistência à saúde deve observar uma série de diretrizes ou
princípios previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde. Dentre eles,
destacam-se a universalidade e igualdade de acesso, a integralidade e, também, a
gratuidade.
Por universalidade e igualdade do acesso deve ser entendida a responsabilidade
estatal pela oferta de serviços de saúde a todas as pessoas que deles necessitarem, sem
qualquer tipo de discriminação. O tema foi tratado recentemente pelo Supremo Tribunal
Federal, que julgou inconstitucional a possibilidade de diferença de classe entre os
usuários do SUS, por meio de um tratamento diferenciado para determinadas pessoas. 29
Além dos ditames da nova Lei dos Usuários dos Serviços Públicos, na
disciplina infralegal do SUS constam balizamentos delimitam a incidência de tais
princípios na prestação dos serviços de saúde à população. Dentre tais balizamentos,
pode-se destacar os preceitos veiculados pelo Decreto n. 7.508/11, que “dispõe sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa” e a já citada Portaria do Ministério da Saúde n.
1.820/09, que “dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, compondo a

serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
28 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 581.488/RS. Tribunal Pleno,
Relator Min. Dias Toffoli. Diário de Justiça da União, 8 abr. 2016.
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Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”. 30Este último ato normativo, como já dito,
amolda-se ao disposto no artigo 7º da Lei n. 13.460/17, que prevê a edição por cada
órgão ou entidade prestador de serviços públicos, de uma Carta de Serviços ao Usuário.
Nesse plano, conforme o Decreto n. 7.508/11, para a garantia do acesso
universal, igualitário e ordenado às ações de serviços de saúde do SUS, os entes
federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões
Intergestores, devem (i) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso
às ações e aos serviços de saúde; (ii) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde; (iii) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e (iv)
ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Além disso, segundo o decreto, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica exige que (i) o usuário esteja
assistido por ações e serviços de saúde do SUS; (ii) o medicamento seja prescrito por
profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS; (iii) a prescrição
esteja em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal
de medicamentos; e(iv) a dispensação ocorra em unidades indicadas pela direção do
SUS.
Já a Portaria MS n. 1.820/09, após prever que“toda pessoa tem direito ao
acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde”, estabelece o fluxo de
atendimento, nos seguintes termos:
(i) acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados
por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e
unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa;
(ii) nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve
receber e cuidar da pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no
caso de necessidade;
(iii) em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a
remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras para um serviço
de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema;
(iv) o encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção
Básica, será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação
clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas
centrais de regulação;
30 Art. 9º Os direitos e deveres dispostos nesta Portaria constitui em a Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde.
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(v) quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas é
da responsabilidade da direção e da equipe do serviço, acolher, dar
informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégios.

Além disso, a Portaria MS n. 1.820/09 também consagra a noção de serviço
adequado, prevendo expressamente o direito da pessoa ter umatendimento adequado,
mediante: (i) qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento,
detalhando uma série de garantias ao usuário, tais como atendimento ágil, com
tecnologia apropriada; (ii) recebimento, quando prescritos, dos medicamentos que
compõem a farmácia básica e, nos casos de necessidade de medicamentos de alto custo,
deve ser garantido o acesso conforme protocolos e normas do Ministério da Saúde; e
(iii) o acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente. Tal ato
normativo prescreve também o direito a um atendimento humanizado, acolhedor, livre
de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia,
religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais,
estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, prevendo para tanto uma série
de garantias ao cidadão, com respeito, inclusive, a seus valores e a sua cultura. Por fim,
a Portaria n. 1.820/09 faz referência ao direito de não interrupção do tratamento, ao
direito de acesso à informação e aos mecanismos de participação no SUS.
Como se percebe, há numerosos e bastante detalhados direitos dos usuários do
SUS decorrentes dos princípios da universalidade e igualdade de acesso, os quais devem
ser garantidos, inclusive mediante intervenção jurisdicional, a todos os cidadãos.
De outro bordo, ao lado da universalidade e da igualdade de acesso, o princípio
da integralidade também é consagrado no texto constitucional e na Lei Orgânica do
SUS. Segundo definição legal, a integralidade deve ser entendida como o “conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”,
conforme dispõe o artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080/90.
Trata-se, pois, da necessidade de articulação entre as ações e serviços,
preventivos e curativos, individuais e coletivos,31 ou da indissociação entreprevenção e

31 SILVA, José P. Vicente da; PINHEIRO, Roseni; MACHADO, Felipe R. S. Necessidades, demanda e
oferta: algumas contribuições sobre os sentidos, significados e valores na construção da integralidade na
reforma do Setor de Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.27, n.65, p.235, set./dez. 2003.
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atenção curativa.32 Assim, da mesma forma que os demais princípios do SUS, a
aplicação do princípio da integralidade não se volta diretamente à prestação de cada
serviço de saúde em si, mas à organização de todo o sistema público de saúde, que deve
garantir prestações interligadas, voltadas tanto à prevenção quanto à cura de doenças. 33
Nessa medida, a concretização do princípio da integralidade, sob diversos prismas,pode
confundir-se com a concretização dos princípios da universalidade e da igualdade de
acesso, conforme os parâmetros acima elencados, em especial no que tange à
organização dos serviços e ao fluxo de atendimento.
Ao tratar do tema sob a perspectiva da organização do SUS, o Decreto n.
7.508/11 estabelece expressamente que a integralidade da assistência à saúde se inicia e
se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede
regional e interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores. Segundo o
decreto, devem ser instituídas regiões ou regionais de saúde pelos Estados, em
articulação com os municípios, as quais devem contar, no mínimo, com: (i) ações e
serviços de atenção primária; (ii) urgência e emergência; (iii) atenção psicossocial; (iv)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e (v) vigilância em saúde. Além disso, o
ato normativo ora tratado prevê que todas as ações e serviços que o SUS oferece ao
usuário, para atendimento da integralidade da assistência à saúde, devem constar da
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES, consolidada e atualizada
pelo Ministério da Saúde a cada dois anos. No âmbito da assistência farmacêutica, o
decreto prevê que a cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as
atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, que
compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
Nesse prisma, os direitos do usuário, nos termos da normatização do SUS,
decorrentes do princípio da integralidade, consistem na estruturação das regionais de
saúde, dotadas dos serviços nelas previstos, bem como da edição, atualização de
32 RODRIGUEZ NETO, Eleutério. Saúde: promessas e limites da constituição. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 2003. p.143.
33 Essa perspectiva sistêmica reflete-se tanto na organização e funcionamento do próprio sistema quanto
no respeito às pessoas que com ele colaboram. Nesse sentido, tem razão Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, para quem: "(...) o bem ou o serviço entregue à sociedade deve necessariamente garantir uma
utilização eficiente por parte de seus destinatários, tal como razoavelmente estaria nas expectativas de
todos os que para tanto contribuíram com seus recursos." (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.
Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno: legitimidade, finalidade, eficiência,
resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.135-136).
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disponibilização das ações, serviços e medicamentos previstos na RENASES e na
RENAME. Deve-se atentar, nessa medida que são considerados ações e serviços de
saúde todo o rol de operações elencado pelo artigo 3º da Lei Complementar n. 141/12,
que trata do financiamento da saúde pública. Dentro desse rol, compete ao Poder
Público delimitar as ações e serviços de saúde que garantam a integralidade da
assistência à saúde, conforme prevê o já mencionado artigo 7º, inciso II, da Lei
8.080/90.Na assistência terapêutica, inclusive farmacêutica, do ponto de vista
normativo, o direito dos usuários é balizado pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas, disciplinado pelo artigo 19-M e seguintes da Lei n. 8.080/90. 34
Nesse ponto, é de alta relevância o papel da CONITEC – Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias, órgão de assessoramento do Ministério da Saúde,
competente para manifestar-se sobre a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS
de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de Protocolo Clínico e de Diretriz Terapêutica. Note-se, nesse plano, que tal
documento estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o
tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados (como
órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos), quando couber; as
posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a
verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Do
ponto de vista normativo, o direito de obter determinado tratamento vincula-se à sua
previsão nos Protocolos Clínicos e de Diretrizes Terapêuticas, conforme decisão de
alteração ou incorporação tomadas a partir dos relatórios da CONITEC.
Por fim, deve-se mencionar o princípio da gratuidade dos serviços de saúde,
que não consta como princípio expresso na Constituição Federal, mas foi acolhido pelo
ordenamento pátrio como princípio constitucional implícito. 35 A rigor, sua previsão
consta implicitamente no artigo 43 da Lei Orgânica da Saúde, que assim dispõe: “Art.
43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com
as entidades privadas”. Trata-se, portanto, de uma diretriz a ser observada na prestação
34 Tal dispositivo foi incluído na Lei n. 8.080/90 pela Lei n. 12.401/11.
35 Assinale-se que algumas Constituições estaduais preveem a gratuidade dos serviços de saúde, como,
por exemplo, os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que assim estabeleceram em seus textos
constitucionais: Constituição do Estado de São Paulo – Artigo 222, V; Constituição do Estado de Minas
Gerais – Art. 186, III Constituição do Estado da Bahia – Art. 235, VI.
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de serviços públicos de saúde por prestadores privados contratados pelo Poder Público.
Como dito, a gratuidade foi incorporada ao ordenamento constitucional da saúde, tanto
em sua prestação estatal quanto em sua prestação privada, de modo que não se admite
qualquer outra interpretação da Constituição, senão a da prestação gratuita de todas as
ações e serviços públicos de saúde. Trata-se, portanto, de um direito do usuário dos
serviços de assistência à saúde.
5. Considerações finais
É grande o desafio estatal de garantir saúde às pessoas. Sua superação passa,
por óbvio, pela premissa de se definir a própria extensão do direito à saúde. 36Nesse
contexto, o discurso do direito à saúde não pode ser mantido exclusivamente no plano da
abstração, pois é no plano da atuação concreta que a questão se torna especialmente
complexa. 37Afinal, o Direito hoje não considera, como já o fez outrora, o ser humano
como um ente abstrato, sendo que a garantia de seus direitos também não se resolve
meramente no plano das generalizações e, muito menos, da aplicação isolada de
preceitos constitucionais abertos, 38 como aquele que aduz ser a saúde um direito de
todos e dever do Estado. 39
É importante que a comunidade jurídica, os órgãos de controle e fiscalização, o
Poder Judiciário e a própria sociedade conheçam a disciplina jurídica dos serviços
públicos de assistência à saúde, de modo a buscar soluções à margem da lei, com
supedâneo diretamente no texto constitucional, apenas nos casos em que a legislação
efetiva e comprovadamente discipline de modo inadequado o direto fundamental à
saúde. Inadequações normativas e ausência de previsão legal acerca de bens e serviços a
36 MÂNICA, Fernando Borges. O Setor Privado nos Serviços Públicos de Saúde. Belo Horizonte:
Fórum, 2010.
37 Nesse sentido é a crítica de Gomes Canotilho ao discurso constitucionalista: "A teoria da constituição
revela dificuldades em compreender as lógicas da materialização do direito. Continua a considerar o
direito constitucional como 'lugar do supradiscurso social' a partir de uma concepção unilateralmente
racionalizada e piramidal da ordem jurídica. Isso justifica a opacidade que alguns autores atribuem a este
direito: 'alheia-se' da mudança e da inovação jurídicas, desconhece a 'localização de materialização' em
áreas periféricas do ordenamento ou em ordenamentos periféricos." (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito
constitucional e teoria da constituição.7.ed. Coimbra: Almedina, [s.d.]. p.1350).
38 Conforme Norberto Bobbio, com o surgimento dos direitos sociais, dentre os quais direito à saúde, ao
lado do homem abstrato ou genérico, surgiram novos personagens concretos como sujeitos de direito,
como a mulher, a criança, o velho, o doente e o demente (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.
Carlos Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.72).
39 Conforme prevê a parte inicial do artigo 196 da Constituição Federal.
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serem prestados aos usuários dos serviços públicos de saúde devem ser combatidas em
perspectiva sistêmica, por meio do cumprimento dos deveres estatais previstos em lei e
por meio da redefinição – inclusive mediante intervenção jurisdicional – do conjunto de
serviços a serem disponibilizados a todos os usuários do SUS.
A Lei n. 13.460/17 traz importantes balizas no que tange aos direitos dos
usuários dos serviços públicos. De um lado, reforça a incidência dos princípios gerais
dos serviços púbicos ao setor de saúde, incluindo dentre eles o princípio da
transparência; de outro, especifica condutas a serem realizadas com vistas à
concretização de tais princípios. Além disso, a nova lei redobra a importância de
respeito aos direitos previstos na Carta de Direitos dos Usuários do SUS, veiculada em
ato normativo do Ministério da Saúde e de observância por todos os órgãos e entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços de assistência pública de saúde.
O conteúdo jurídico do direito à saúde é dado, além dos contornos trazidos pela
nova lei, pelos princípios estruturantes do SUS, dos quais destacam-se a universalidade
e igualdade de acesso, integralidade e gratuidade. Tais diretrizes devem, assim como o
próprio direito à saúde, ser interpretadas à luz da Constituição Federal, mas com base na
construção normativa levada a cabo nas últimas décadas no Brasil. Quiçá o
conhecimento, o apego e, mesmo, a transformação na disciplina legal do SUS
conduzam a caminhos que gerem maior grau de justiça e equidade na satisfação do
direito à saúde no Brasil.
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1. Introdução
A expressão direito administrativo como controle é utilizada neste texto para
referir a um enfoquedo direito administrativo como técnica de controle da atividade
administrativa, com vistas a assegurar o seu atendimento a padrões de conduta
adequados e eticamente aceitáveis.O direito administrativo como controle compreende
tanto um controle que se poderia denominarpreventivo, materializado na
procedimentalização da atividade administrativa, como um controle reativo, que
envolve um arcabouço de normas voltadas ao sancionamento de agentes públicos e
privados pela prática de ilícitos. Contém-se nesta expressão, ainda, a disciplina do
funcionamento dos órgão e entidades de controles interno e externo às Administrações.
A disciplina jurídica do processo e da contratação administrativa, por exemplo,
está aparelhada por padrões jurídico-burocráticos cuja finalidade volta-se, em alguma
medida, à contenção de desvios de ética e de finalidade, servindo também ao objetivo
de prevenir a corrupção. Da mesma forma, há diversos sistemas normativos integrados
no direito administrativo voltados preponderantemente à punição de agentes públicos e
privados pela prática de atos de corrupção e de outros ilícitos no âmbito de relações
jurídico-administrativas. Assim se passa especialmente com o capítulo de sanções da
Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93), com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992) e com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013). Além disso, o direto
administrativo como controle também se preocupa com as estruturas de controle, que
abrangem as controladorias internas das Administrações e os órgãos e as entidades
externos vocacionados ao controle.
Todoesse arcabouço legislativoe normativo, assim como as estruturas que lhe
dão efetividade, estão a serviço da prevenção e do combate aos desvios. Um aparelho de
controle eficaz e efetivo será aquele que consegue inibir ou eliminar o risco de práticas
reprováveis associadas ao funcionamento das Administrações. Mas é evidente que o
controle, a depender de sua intensidade ou qualidade,será apto a gerar efeitos deletérios
à sociedade e às instituições. De uma perspectiva econômica, há custos diretos e
indiretos que derivam do funcionamento dos sistemas de controle. De um prisma
jurídico, as estruturas de controle sobre a atividade administrativa não podem ir a ponto
de interferir na alocação de funções estatais desenhada pela Constituição.
Logo, refletir sobre os sistemas e as estruturas de controle importa considerar
não apenas a sua efetividade, mas ainda as externalidades que derivam de seu
funcionamento. É preciso enxergar criticamente os sistemas de controle com as lentes
do pragmatismo e do realismo, com vistas a compreende-lo como um aparelho
calibrado para produzir os melhores resultados para a sociedade, a partir de uma
análiseque considere a sua relação decusto-benefício.A capacidade institucional para
Artigo publicado originariamente no livro O Direito Administrativo na Atualidade - Estudos em
Homenagem a Hely Lopes Meirelles(coord. Arnoldo Wald, Marçal Justen Filho e Cesar A. Guimarães
Pereira). São Paulo: Malheiros, 2017.
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desempenhá-lo, assim como os efeitos diretos e indiretos que derivam de seu
funcionamento são aspectos que necessariamente devem ser considerados para um
diagnóstico crítico acerca do nosso sistema de controle.
O tema do direito administrativo como controle vem adquirindo maior
visibilidade e relevância nos últimos meses e anos, particularmente em decorrência da
revelação de escândalos de corrupção no seio das Administrações. Boa parte desses
episódios esteve relacionado com equipamentos de controle próprios do direito
administrativo, como o sistema de contratação administrativa. A revelação de uma
enormegama de atos gravíssimosde corrupção, propiciada pelo advento da operação
lava-jato, despertou não apenas o interesse no aprofundamento do debate crítico sobre o
perfil do ferramental jurídico de que dispomos para a prevenção e o combate da
corrupção, mas a percepção de que o direito administrativo como controle não tem sido
eficaz o suficientepara a dissuasão do comportamento infrator. Neste ambiente, sempre
florescem orientações restritivas e tendencialmente formalistas para a revisão e reforma
do aparelho jurídico anticorrupção. O sistema de contratação pública, por exemplo, que
esteve no centro dos escândalos de corrupção, é uma das primeiras preocupações dos
reformistas, que não raramente sustentam a necessidade de densificação de seu
equipamento burocrático.
Por outro lado, é perceptível um descontentamento histórico com
asineficiênciasoriundas do direito administrativo como controle.São cada vez mais
comunsreivindicações da doutrina quantoao aprimoramento dos sistemas de controle,
com vistas a dotá-los de maior equilíbrio e eficiência.Afinal, problemas relacionados à
multiplicidade de estruturas de sistemas de controle e àsua descoordenação
institucional;ao cunho excessivamente formalista de algumas estruturas, como o regime
de contratação pública; ao cacoete das instâncias de controle em prestigiar
interpretações reducionistas da discricionariedade dos agentes públicos e
excessivamente ampliativas da responsabilização dos agentes públicos e privados
etc.sãofrequentemente percebidos como patologias do sistema de controle.
Esse diagnóstico propõea reflexãosobre o perfil dos equipamentos de controle de
que dispõe o direito administrativo, assim como acerca da interpretação que lhe tem
sido aplicada pelas instâncias de controle.Não seria excessivo dizer que tanto a criação
de leis, assim como sua interpretação pelas instâncias próprias, tem padecido da falta de
uma visão pragmática e realista sobre o funcionamento dos sistemas e estruturas
jurídicas de controle.A formação e a aplicação do direito, neste particular, está muito
mais associada a pressupostos teóricos e racionais do que às consequências práticas
derivadas. E isso tem concorrido para ensejar um controleque, de um ângulo prático,
tem se revelado ineficiente e pouco funcional.
É relevante, por isso, tecer um diagnóstico realista e crítico sobre os problemas
que afetam o funcionamento das estruturas de controle, com vistas a buscar ajustes
legislativos e jurisprudenciais que favoreçam o seu aperfeiçoamento. Com esse
objetivo, o presente texto pretende oferecer alguma contribuição sobre o assunto.
2.A formação casuística e descoordenada da legislação de direito administrativo
sobre o controle
É necessário perceber, inicialmente, que a formação da legislação sobre o
controle não raramente tem sido orientada por casuísmos e tem carecido de uma
integração sistêmica.
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Leis importantes, como a Lei 12.846/201(lei anticorrupção) 2e a Lei 8.429/1992
(lei de improbidade) 3 surgiram embaladas pela comoção em torno de denúncias de
corrupção. Mais recentemente, o avanço da operação lava-jato ensejou a tramitação de
projeto legislativo visando ao combate da corrupção (Projeto de Lei 4.850/2016), com
propostas de alteração na legislação penal e administrativa. Assim tem se passado com
diversas legislações voltadas ao controle de desvios éticos e de finalidade,
caracterizando aquilo que se poderia denominar de legislação reativa (para usar aqui a
expressão de Floriano Marques Neto e Juliana B. de Palma). 4
O problema é que essas iniciativas, inclusive pelo casuísmo que as tem
originado, estão via de regraorientadas pela percepção seletiva dos casos mais sensíveis,
além decarecerem de uma compreensão sistêmica do direito do controle. Como
resultado, produzem-se leis que não raro pecam pelo excesso na dosimetria do controle
e pela ausência de coerência e integração com outras leis que versam sobre temas
equivalentes.
Essas leis acabam surgindo de modo esparso e dirigidas a atacar problemas
específicos, sem uma avaliação acerca dos seus efeitos colateraisrelativamente a outras
legislações. Não se avalia o impacto sistêmico de certa inovação legislativa, inclusive
para o fim de desonerar o controle para outros fins.
Assim, por exemplo, o surgimento de uma lei que imponha um forte incremento
no grau das penas aplicáveis às práticas de corrupção associadas à contratação
administrativa, ao reforçar o incentivo para a dissuasão do comportamento infrator pela
perspectiva da retribuição (controle reativo), pode provocar a conveniência em se
reduzir as amarras procedimentais para a produção das decisões relativas à contratação
pública (controle preventivo). Trata-se de uma abordagem compensatória do controle,
que persegue uma formatação eficiente do sistema como um todo. Mas uma análise
desta naturezasó se viabiliza a partir de uma compreensão plena do direito do controle,
submetendo as propostas legislativas ao contraste com leis já existentes, no âmbito de

A chamada lei anticorrupção originou-se do Projeto de Lei 6.826/2010, encaminhado ao Congresso
ainda em 2010 pelo então Ministro da Justiça Tarso Genro. Esse projeto acabou estacionado na Câmara
dos Deputados até o advento dos protestos populares ocorridos em junho de 2013 - e que ficaram
conhecidos como manifestações dos 20 centavos ou jornadas de junho -, quando sua tramitação ganhou
velocidade impressionante, vindoa ser sancionada a Lei 12.846 já no dia 1o. de agosto do mesmo ano.
Aliás, neste mesmo dia, ainda fruto da comoção popular em torno dos escândalos de corrupção que
começavam a se descortinar, a então Presidente da República Dilma Roussef viria a sancionar um pacote
de leis contra a corrupção, incluindo a Lei 12.850/2013, que tratava, dentre outros assuntos, do instituto
da colaboração premiada.
2

Nos termos da exposição de motivos da Lei 8.429/92, que se originou do Projeto de Lei 1.446/1991,
encaminhado pelo ex-Presidente Fernando Collor, o então Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho,
salientava que: “A medida, a todos os títulos da maior relevância política e administrativa, insere-se no
marco do processo de modernização do País, que Vossa Excelência vem perseguindo com obestinação e
sem desfalecimentos, em ordem a resgatar, perante a sociedade, os mais gratos compromissos de
campanha que, por decisão majoritária do povo brasileiro, transforam-se em plano de governo. Sabendo
Vossa Excelência que uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o País, é a prática
desenfreada e impune de atos de corrupção, no trato com os dinheiros públicos, e que a sua repressão,
para ser legítima, depende de procedimento legal adequado - o devido processo legal - impõe-se criar
meios próprios à consecução daquele objetivo sem, no entanto, suprimir as garantias constitucionais
pertinentes, caracterizadoras do estado de Direito” (Diário do Congresso Nacional - Seção 1 - 17/8/1991,
Página 14124 (Exposição de Motivos).
3

MARQUES NETO, Floriano. PALMA Juliana B. De. “Os sete impasses do controle da administração
pública no Brasil”, In controle da administração pública (coord. Marcos Augusto Perez e Rodrigo
Pagani de Souza). Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 22
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uma avaliação pragmática que considere os efeitos das novas leis dentro do
funcionamento dos regimes de controle.
A ausência desta integração e harmonização entre os regimes dedicados ao
controletem contribuído paraensejar não apenas a superposição de competências e de
estruturas encarregadas do exercício do controle, ampliando o risco de conflito entre os
controladores e propiciando insegurança jurídica e instabilidade institucional, mas
ineficiências diversas no funcionamento do controle.
3. Diagnóstico crítico acerca do perfil excessivamente burocrático do controle de
índole preventiva
Há uma percepção aparentemente generalizada acerca das ineficiências que
derivam da densidade burocrática do nosso sistema de controle. Mas esse
reconhecimento não necessariamente conduz à aceitação de soluções radicalmente
desburocratizantes, pois a burocracia tem um papel fundamental para a garantia da
correção e da retidão ética da ação administrativa. Ela é um mal necessário, ainda que se
possa discutir a qualidade e a quantidade da burocracia estatal. A questão está em
examinar propostas para atenuar os efeitos negativos que derivam da burocracia, sem
prejudicar a sua eficácia para assegurar minimamente o atendimento a padrões éticos na
manipulação do interesse coletivo.
As propostas para a desburocratização da atividade administrativa relacionam-se
com o gerencialismo, fenômeno que retrata a tentativa de importação para a
Administração Pública de boas práticas de administração e governança consagradas no
mundo privado, e que vem sendo ciclicamente debatidas no país.
3.1. A experiência brasileira com o gerencialismo
É perceptível a existência de ciclos de desburocratização no Brasil, fruto não
apenas das circunstâncias históricas, mas do progressivo incremento da complexidade
das estruturas administrativas. As Administrações Públicas foram se diversificando,
tornando-se cada vez mais abrangentes e complexas, gerando-se a necessidade de maior
organização e coordenação de procedimentos e controles. Isso resultou num progressivo
processo histórico de densificação burocrática da atividade administrativa. De tempos
em tempos, no entanto, veem-se iniciativas de revisão dessas estruturas, voltadas à
desburocratização. Na histórica recente, pelo menos cinco movimentos são nitidamente
percebidos como iniciativas para a desburocratização das Administrações: (i) em 1956,
com a criação da Comissão de Simplificação Burocrática (pelo decreto 39.605) e da
Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (pelo Decreto 39.855); (ii) em 1967,
com a reforma estrutural e gerencial provida pelo Decreto-Lei 200; (iii) em 1970, com a
criação da Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa (SEMOR) do
Ministério do Planejamento e Coordenação; (iv) em 1979, com a criação do Programa
Nacional de Desburocratização (instituído pelo Decreto 83.740); e, finalmente, (v) em
1995, com a criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE),
elaborado pelo então Ministério da Reforma do Estado e aprovado pela Câmara da
Reforma do Estado.
Antes do movimento pela Administração Gerencial implementado pelo PDRAE,
talvez se possa dizer que foi com o Decreto-Lei 200 que se experimentaram mudanças
estruturais na Administração mais aproximadas ao gerencialismo. Mas a aplicação do
modelo criado pelo Decreto-lei n°200/67 teve, na prática, dois efeitos indesejados,
como já anotei em outro estudo: “(1) o favorecimento de práticas patrimonialistas e
fisiológicas, ao se permitir a contratação de empregados sem concurso público; (2) a
despreocupação com a Administração direta ou central, que teve seu núcleoestratégico
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enfraquecido por uma estratégia oportunista do regime militar, que, de sua parte, “em
vez de se preocupar com a formação de administradores públicos de alto nível
selecionados por concursos públicos, preferiu contratar os escalões superiores da
administração por meio de empresas estatais (Bresser Pereira)” 5.
E foi precisamente o uso, em alguma medida, desvirtuado do modelo
configurado pelo Decreto-Lei 200 um dos ingredientes que contribuíram para fomentar
o retorno a uma Administração centralizadora e burocratizante desenhada pela
Constituição de 1988. A partir disso,viu-se a volta a um modelo burocrático e de cariz
centralizador, rígido e hierárquico. No dizer de Bresser Pereira, “a Constituição de 1988
ignorou completamente as novas orientações da administraçãopública. Os constituintes
e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelaram nesse momento uma incrível falta
de
capacidade
de
ver
o
novo.
Perceberam
apenas
que
a
administraçãoburocráticaclássica, que começava a ser implantada no país nos anos 30,
não havia sido lentamente instaurada. Viram que o Estado havia adotado estratégias
descentralizadoras ― as autarquias e as fundaçõespúblicas ― que não se enquadravam
no modelo burocrático-profissionalclássico. Notaram que essa descentralização havia
aberto espaço ara o clientelismo, principalmente no nível dos estados e municípios ―
clientelismos esse que se acentuara após a redemocratização. Não perceberam que as
formas mais descentralizadas e flexíveis de administração, que o Decreto-Lei 200 havia
consagrado, eram uma resposta à necessidade de o Estado administrar com eficiência as
empresas e os serviços” 6.
Fato é que, já em meados da década de 90, a Administração Pública brasileira
havia se tornado excessivamente ineficiente e ineficaz, particularmente pela
centralidade das suas estruturas decisórias e pelas amarras burocráticas que se
fortaleceram nos anos seguintes à publicação da Constituição de 1988.
Foi a partir deste diagnóstico que se instaurou por aqui o movimento mais
recente pelo gerencialismo na Administração Pública, com uma série mudanças
estruturais e relevantes no funcionamento da Administração, levado a cabo pela
execução do PDRAE.
Mas esse movimento, embora tenha produzido resultados muito favoráveis à
eficiência, não alcançou na prática todos os efeitos esperados. A desburocratização do
Estado – na acepção de alcançar uma governabilidade genericamente menos apegada às
amarras procedimentais e dinamicamente comprometida com a preponderância dos fins
sobre os meios – foi freada, entre outras razões, pela dificuldade de renovação cultural
dos atores envolvidos no aparelho governamental.
Mais recentemente, percebemos algumas iniciativas isoladas na direção da
flexibilização de procedimentos, como a edição do Decreto 6.932/2009, da nova
legislação das empresas estatais (Lei 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016)e do Decreto
de 7 de março de 2017, que criou o Conselho Nacional para Desburocratização – Brasil
Eficiente.
3.2.Ineficiências derivadas de um aparelho excessivamente burocrático
A despeito dos movimentos pelo gerencialismo na Administração Pública, não
seria excessivo afirmar que o aparelho do controle acolhido pelo direito administrativo
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP – Parceria Público-Privada. 2a. Ed. Saraiva: São Paulo, 2014,
p. 239. BRESSER PEREIRA. Crise Econômica e Reforma do Estado do Brasil. São Paulo: Editoria 34,
1996, p.274 e 275.
5

BRESSER PEREIRA. Crise Econômica e Reforma do Estado do Brasil. São Paulo: Editoria 34, 1996,
p.274 e 275.
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ainda é preponderantemente(e excessivamente) burocrático. Essa característica, muito
visível em alguns regimes como o da contratação administrativa, tem gerado
ineficiências de diversas ordens.
A densidade burocrática da regulação que pesa sobre a atividade administrativa
relaciona-se com a finalidade de prevenção de desvios na manipulação do interesse
coletivo. Quanto mais burocrático for o processo de formação de decisões
administrativas, tanto menor será o espaço para a valoração subjetiva do agente público.
A ampliação da burocracia reforça o controle prévio e propicia o monitoramento
automático e permanente da formação da decisão do agente público – ou da chamada
“vontade normativa”. Mas ela gera custos, diretos e indiretos, que não devem ser
desprezados na avaliação do perfil qualitativo e quantitativo do controle.
Por um lado, as fricções burocráticas funcionam como travas no fluxo decisório
das Administrações. Quanto maior a burocracia, mais morosa será a produção das
decisões administrativas. Além disso, a sofisticação burocrática demanda a manutenção
de estruturas vocacionadas a proceder às análises e a conduzir os processos, o que
representa custos com recursos humanos e materiais que lhe estão associados.
Por outro lado, há efeitos indiretos gerados pelo excesso de burocracia estatal. O
próprio retardamento da ação estatal já é apto a gerar problemas econômicos no âmbito
da sociedade e do mercado. Considerando-se, por exemplo, que o consumo estatal tem
forte impacto no mercado de bens e serviços, é evidente que o retardamento do processo
de
contratação
administrativa
produz
prejuízos
econômicos
ao
seu
funcionamento.Assim se passa nos casos de atraso na liberação de licenças ambientais
para empreendimentos, de alvarás ao funcionamento de empresas etc. É fácil perceber
as consequências econômicas negativas que se originam das travas burocráticas que
podem atrasar muitas das decisões administrativas importantes para o funcionamento
dos mercados e das instituições.
Para além disso, o foco preponderante sobre a cobrança de formas e
procedimentos – e pouco sobre os resultados – conduz a aculturar o agente públicoa
satisfazer-se com o atingimento de padrões formais. Os agentes públicos cada vez mais
veem-se ensimesmados em suas atividades, ocupados com o objetivo de satisfazer o
controlepor meioda demonstração do atendimento às rotinas formais e burocráticas que
lhe são impostas pela legislação e valorizadas pelo controlador. As escolhas e decisões
acertadas ou eficientes que fujam aos padrões burocráticos são sempre evitadas,
porquanto via de regra pouco palatáveis aos controladores.
Essa característica tem gerado efeitos deletérios a certas atividades
administrativas, como a contratação pública. Neste particular, já adverti, a propósito do
processo de licitação, que “o modelo de licitação que temos operado na experiência
brasileira tem se revelado oneroso e ineficiente, decorrência das características de seu
aparelho, riquíssimo no estabelecimento de limites de toda a ordem para que o gestor
público estruture uma licitação pública. E essa disciplina adquiriu traços ainda mais
exigentes e limitativos quando interpretada e aplicada pelas instâncias de controle. Toda
essa cultura do excesso de controle pela burocracia e pela forma é alimentado pela
premissa de que o cumprimento daqueles ritos gerará sempre o resultado mais
apropriado para o interesse coletivo. Ocorre que os custos diretamente derivados da
realização material dos processos de licitação (que crescem à proporção da intensidade
da burocracia) e a ineficácia dos caminhos procedimentais e formais como meio de
gerar as melhores escolhas para o interesse coletivo têm posto em xeque aquela
premissa. Suscita-se a discussão pela renovação do modelo atual de contratação, o que
passa por desburocratizar a licitação, aproximando-a da realidade dos negócios e do
próprio mercado. E aqui teremos muito a fazer. A tendência, ainda que para um futuro
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não tão próximo, será transitarmos de um modelo burocrático e formalista para um
modelo focado no alcance de resultados. O controle não se fará tanto pelo cumprimento
dos ritos, das formas e do conjunto de condições para pautar a tomada de decisão
administrativa, mas pelo resultado, pelo conteúdo racional das escolhas. Para isso, será
importante ampliar a transparência e reduzir a burocracia. Através da amplificação da
transparência conseguiremos exercer um controle sobre a racionalidade das escolhas
produzidas pela licitação, que tenderá a ser mais eficaz e legítimo - na minha visão - do
que aquele operado a partir do aparelho burocrático. Aliás, esse tem funcionado em
muitos casos como um instrumento de legitimação de decisões irracionais: basta que o
sistema produza certo resultado para que ele esteja formalmente legitimado como o
melhor resultado possível para o caso. O problema é que, na vida real, as escolhas certas
muitas vezes não coincidem com os resultados apontados pelo manejo do aparelho
burocrático” 7.
A ideia de um controle forte sobre os meios baseia-se numa premissa de
desconfiança da atuação do gestor público. Neste particular, a burocracia imposta à
atividade administrativa se distancia daquela de que se vale o mundo corporativo
privado para prestigiar bons padrões de governança. Sob um certo ângulo, uma grande
empresa privada tem dilemas muito semelhantes ao funcionamento de uma
Administração: os seus executivos precisam gerenciar contratações, tomar decisões
estratégicas, aplicar bem seus recursos etc, e são prestadores de contas às estruturas com
poder de controle e de deliberação. E toda essa gestão é exercida pelo executivo privado
a partir de um mandato que lhe é conferido, tal como se passa no universo
administrativo. Mas no ambiente privado, o controle é eminentemente voltado aos
resultados, garantindo-se ao gestor uma boa autonomia para esse exercício. Esse
mandato que lhe é outorgado está lastreado numa premissa de confiabilidade, cobrandolhe fundamentalmente os resultados de sua atuação. Já, no âmbito da atividade
administrativa, os controles são rigorosamente vocacionados a monitorar o
cumprimento dos ritos, das formas e dos procedimentos (controle sobre os meios), o
que importa na reduçãoda autonomia do gestor. Num caso, presume-se a boa-fé do
executivo privado; no outro, a má-fé do gestor público.
A eficácia do controle burocrático, por isso, atinge a formação das decisões,
evitando que elas possam fugir ao roteiro desenhado ou pré-determinado pela norma. E
essa preocupação com o monitoramento preventivo da formação das decisões vem em
prejuízo do interesse em estimular uma gestão eficiente dos meios, o que dependeria de
assegurar ao administrador uma maior liberdade de gestão.
Logo, o controle preponderantemente focado na cobrança do cumprimento dos
meios e não no atingimento de resultados permite o culto ao artificialismo na construção
das decisões, que nem sempre são as melhores decisões para atender aos casos
concretos, mas acabam sendo presumidas como tais visto que resultam do
funcionamento do aparelho burocrático 8.
7
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. “Desburocratizando a licitação”, In Colunistas, número 23, 2015, In
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/desburocratizando-alicitacao. Acesso em 15 de abril de 2017.

Nos dizeres do PDRAE: “Na administraçãopública gerencial a estratégia volta-se (1) para a
definiçãoprecisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, (2) para a
garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe
forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados, e (3) para o controle ou
cobrança a posteriori dos resultados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do
próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. No plano
da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveishierárquicos tornam-se essenciais.
Em suma, afirma- se que a administraçãopública deve ser permeável à maior participação dos agentes
8
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3.3 A (in)eficácia do controle eminentemente burocrático para inibir desvios
Ademais disso, o aparelho eminentemente burocrático não tem sido
absolutamente eficaz para inibir os desvios e a corrupção. Em muitos casos tem
funcionado, inclusive, como fator para sua legitimação: cumprir o rigor formal pode
produzir a sensação nos controladores de que o interesse público restou protegido. Mas
a nossa experiência histórica recente, contabilizando episódios dramáticos de corrupção
ocorridos no seio das contratações públicas, tem revelado que todo esse arcabouço
burocrático é relativamente ineficaz ou insuficiente para inibir desvios. A dissuasão do
comportamento infrator depende muito mais da efetividadee da capacidade das
instituições em fiscalizar e apurar ilícitos e aplicar as penas do que dos equipamentos
burocráticos de prevenção. A debilidade do aparato estatal em proceder a esta apuração,
condenar os infratores e aplicar as penas correspondentes é provavelmente um dos
fatoresde maior repercussão prática no aumento da corrupção.
Lembre-se que, sob a teoria econômica do crime, o incentivo do infrator à
prática do crime só será neutralizado pela percepção de que o seu castigo (pena),
considerada a probabilidade de ser descoberto e condenado (probabilidade), será mais
onerosa do que o resultado obtido com a execução do ilícito. Num cenário de pouca
efetividade na apuração do ilícito e retribuição ao infrator, o fator probabilidade tende a
reduzir-se a ponto de comprometer a eficácia do contra-incentivo à consumação do
crime.
No que se refere ao controle vocacionado à prevenção, a imposição de padrões
de boa governança e de estruturas técnicas para a formação de decisões podem
funcionar muito melhor para formatar decisões eticamente desejáveis comparativamente
à imposição de padrões excessivamente formalistas e burocráticos.
4.O ativismodo controlador e sua visão sua maximalista do controle
É necessário notar, ainda, que o fenômeno de densificação burocrática do
aparelho de controle preventivo deve-se, em boa medida, à interpretação e aplicação do
direito pelos controladores.Vale dizer: se é certo que nosso aparelho, abstratamente
concebido, já veio equipado com excessivas travas burocráticas, toda essa burocracia
adquiriu intensidade ainda maior quando interpretada pelo controlador 9.
privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os
resultados (fins)”.
Já há, no entanto, manifestações do TCU em prol do aperfeiçoamento e desburocratização do controle.
Confira-se trecho do voto da Ministra Ana Arraes, no Acórdão 1007/2016 – Plenário, que tratou de
auditoria operacional realizada pelo tribunal com a finalidade de avaliar, dentre outras questões, a
efetividade dos controles administrativos do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE para a aplicação de recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) e do Plano de Ações Articuladas (PAR-infraestrutura): “Dessa forma, em detrimento das
propostas da unidade técnica de recomendação para que o FNDE e o MEC avaliem a conveniência de
incluir termos de doação e listas de bens adquiridos nas prestações de contas, considero que é mais
compatível com a lógica da política pública a implementação de mecanismos de prestação de contas mais
simplificados, que estimulem o controle social em detrimento do controle burocrático tradicional. Assim,
sem adentrar às filigranas de eventual regulamentação para que não haja avanço à competência dos
órgãos executivos, proponho recomendar ao FNDE e ao MEC que revisem os normativos e manuais que
regulamentam o PDDE a fim de que sejam definidas regras de prestação de contas que, sem descuidar da
necessidade de aprimoramento do controle sobre os bens adquiridos ou produzidos, tenham por essência
o controle social, a transparência, a desburocratização, a tempestividade e a priorização de controles
9
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Além disso, não é difícil perceber um cacoete histórico dos controladores em
prestigiar um controle amplo e interventivo sobre a atividade administrativa.É o que se
poderia denominar da cultura do excesso de controle, que se inspira em uma premissa
de quanto mais controle melhor. Mas essa concepção ignora que o funcionamento do
controle gera custos diretos e indiretos 10; e, ainda, que um controle exacerbado sobre a
atividade administrativa interfere, em muitos casos,na legitimação das decisões
públicas.
Logo, o exercício do controle externo sobre as decisões administrativas tem
padecido de uma visão formalista e maximalista, o que vem acarretando a redução da
discricionariedade do administrador e o seu apego às formas não tanto ao mérito ou ao
resultado de sua atuação.
A visão maximalista do controle foi sendo construída a partir de entendimentos
jurídicos expansivos exercitados sobre os espaços indeterminados (e também pela
relativização de espaços determinados) das normas jurídicas.
4.1. A indeterminação da norma e os espaços de discricionariedade capturados pelo
controlador
É evidente que muitas das normas jurídicas que condicionam as condutas do
administrador possuem textura aberta, pois é impossível pré-determinar todos os
caminhos e as escolhas possíveis a serem adotadas pela Administração. É inerente ao
direito administrativo normas de caráter aberto e que se utilizam de termos
indeterminados. Normas desta natureza propiciam o exercício de competências
discricionárias pelo gestor público.
Essa discricionariedade vem sendo reduzida pelo efeito da atuação dos
controladores, que têm concebido parâmetros jurisprudenciais com vistas a restringir
sobremaneira a liberdade do gestor.
Num certo sentido, a criação de parâmetros vinculantes, mesmo que originados
dos controladores e não diretamente das normas, pode produzir o efeito desejável de
assegurar maior segurança jurídica às relações jurídico-administrativas. Trata-se de um
efeito positivo que decorre da criação de orientações vinculantes pelos órgãos de
controle.
O problema é que os standards que frequentam a jurisprudência dos
controladores acabam prestigiando uma interpretação não apenas formalista e
burocrática do direito, mas excessivamente restritiva da liberdade do administrador
público (funcionando como um verdadeiro legislador) 11. A premissa subjacente a esses
tecnológicos”.
Como bem apontou Eduardo Jordão, “de uma perspectiva econômica, o direito não pode e não deve
colocar como meta a eliminação de toda hipótese de abuso de poder. Este objetivo não é apenas
faticamente irrealizável. Ela é inconveniente mesmo a partir de uma perspectiva teórica, voltada para a
maximização do bem-estar social. A partir de um certo patamar, a busca adicional de eliminação do abuso
de poder é injustificável num cálculo de custos e benefícios. Dito claramente, o nívelótimo de abuso de
poder numa sociedade será sempre maior do que zero e o desenho de diversas instituições parte
implicitamente deste pressuposto (Cf. Vermeule, “Optimal abuse ofpower”)”.JORDÃO Eduardo.“Por
mais realismo no controle da administração pública”, in Revista Colunistas, Número 183, 2016,
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-daadministracao-publica. Acesso em 27 de abril de 2017
10

Um exemplo extrai-se de trecho do voto condutor do Acórdão 834/2014-TCU-Plenário, que, a
propósito da contratação administrativa, consignou: “a subcontratação deve ser tratada como exceção. Só
é admitida a subcontratação parcial e, ainda assim, desde que demonstrada a inviabilidade técnicoeconômica da execução integral do objeto por parte da contratada, e que haja autorização formal do
contratante”. Ora, a avaliação acerca da conveniência da subcontratação deve ser reservada ao
11
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entendimentos é a de que, ao reduzir-se sobremaneira a liberdade do gestor,
conduzindo-o à adoção de parâmetros rígidos e abstratamente concebidos, reduz-se o
risco de desvios. Mas essa premissa, levada às últimas consequências, conduziria à
paralisia da atividade pública ou à eliminação da criatividade do administrador (embora
eliminasse integralmente o risco de desvios).O fato é que, amparado nesta máxima, o
controlador vem imprimindo muito rigor, formalismo e redução de liberdade à atuação
do gestor.
Isso se explica também pelo fato de que a uniformização desses parâmetros
geralmente acaba se originando de entendimentos extraídos de casos de desvios de ética
e de práticas de corrupção. São casos assim sensíveis que acabam servindo de
amostragem para a configuração de parâmetros jurídicos para orientar a atuação do
gestor público. Mas a generalização desses entendimentos não está sendo acompanhada
de um levantamento sobre arecorrênciadaqueles desvios na pratica administrativae da
eficácia desses parâmetros como óbice à corrupção. Daí gerar-se o risco de que tais
interpretações sejam excessivamente restritivas da liberdade do administrador, o que
produz ineficiências diversas na atividade administrativa e gera o risco da usurpação
indevida do espaço decisório do administrador pelo controlador.
Temas dotados de maior complexidade, e que admitem pluralidade de
interpretações, são aqueles que têm ensejado um ativismo maior do controlador. Assim
vem se passando tanto no campo da contratação pública (pelos tribunais de contas),
como no temário da improbidade administrativa(pelo MinistérioPúblico e pelo Poder
Judiciário).
Assim, por exemplo, o artigo 25 da Lei 8.666/93 admite a contratação direta por
inexigibilidade de licitação sempre que houver inviabilidade de competição. Em
princípio, há inúmeros casos que podem (devem) originar contratações diretas, em
função da inadequação do processo de licitação. Mas boa parte desses casos não tem
sido palatável para os controladores, que preferem afastar a via da contratação direta e
prestigiar o uso ampliado da licitação. Com isso, cria-se uma jurisprudência que
delimita negativamente o uso dessa modalidade de contratação. Logo, a contratação
direta por inexigibilidade de licitação é uma hipótese percebida pelo controlador como
excepcional, cabível em hipóteses raras, e cuja transgressão conduz, inclusive, ao
enquadramento em prática de improbidade administrativa – podendo derivar para o
enquadramento como ilícito criminal. Essa visão restritiva da contratação direta
decorre, por um lado, da ideia de que a isonomia deve sempre se sobrepor à escolha
subjetiva do gestor, e, por outro, de que a liberdade de escolha conduz ao risco de
corrupção. O problema é que nem a preservação da isonomia deve prevalecer em casos
em que isso signifique uma solução menos eficiente à Administração (pois o objetivo
desse processo é obter-se a contratação mais vantajosa para o interesse administrativo),
nem se garantir escolhas subjetivas ao gestor propicia risco ampliado de corrupção para
situações desta natureza 12. Como resultado, os controladores criam parâmetros bastante
administrador, inclusive por se tratar de aspecto inerente à melhor estipulação do conteúdo do contrato.
Admiti-la ou não, no mais das vezes, será uma avaliação relacionada à eficiênciada contratação. Não há
parâmetros legais ou normativos abstratos a guiar a opção do administrador, neste particular. Em razão
disso, não é legitimo que o controlador, oferecendo um verdadeiro complemento à legislação, busque
restringir o cabimento da subcontratação, exigindo, inclusive, que se demonstre “a inviabilidade técnicoeconômica da execução integral do objeto por parte da contratada”.
Floriano de Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma lembram que a teoria do controle no
âmbito do administrativo tem sido construída a partir de certos truísmos doutrinários, como: “1) quanto
maior a margem de liberdade conferia aos gestores públicos para atuar (discricionariedade), maior o risco
de corrupção; 2) quanto maior a incidência de controle, maior a certeza de que a Administração atue
dentro dos quadrantes da legalidade; 3) Instituições de controle fortes, dotadas de irrestrita independência
12
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restritivos para limitar o uso da inexigibilidade e dispensa de licitação, onerando a
contratação pública nos demais casos.
Bem ilustra o ativismo do controle no temário da contratação direta os
entendimentos historicamente restritivos acerca da contratação direta de serviços
jurídicos. A recorrência de orientações excessivamente restritivas a esse respeito, com
enquadramento em práticas de improbidade administrativa,levou o Conselho Nacional
do Ministério Público a editar a Recomendação n.º 36, de 14 de junho de 2016,
veiculando o entendimento de que “a contratação direta de advogado ou escritório de
advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato
ilícito ou improbo, pelo que recomenda aos membros do Ministério Público que, caso
entenda irregular a contratação, descreva na eventual ação a ser proposta o
descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação”.
Diversos outros exemplos poderiam ser lembrados. O fato é que esse exercício
ampliado do controle sobre temas variados do dia-a-dia das Administrações importa
uma progressiva transferência de espaços decisórios do administrador para o
controlador externo. Essa questão não é nova e tem suscitado esforços da doutrina com
vistas a encontrar critérios que permitam demarcar a atuação do controle externo à
atividade administrativa.
4.2. A desejada postura “deferente” do controlador à porção politica e técnica das
decisões
O problema do controle sobre a discricionariedade do administrador é um tema
difícil e apresenta forte relação com a questão da legitimidade democrática e com a
distribuição constitucional de funções pelos Poderes do Estado.Em muitos casos, a
captura pelo controlador das escolhas técnicas ou jurídico-políticas do administrador
pode significar um fenômeno de deslegitimação democrática pelo direito. Isso
dependerá da natureza do controlador, assim como da intensidade e da abrangência
desse controle.
Assim se passa porque o espaço de ação e autonomia do administrador público
não está perfeitamente demarcado pelo direito. As fronteiras que o delimitam são
fluidas, o que significa que sobre ele recai um controle de variada intensidade. Os
princípios jurídicos conferem ao direito uma certa porosidade às impressões ideológicas
do intérprete (que podem inclusive acarretar a desvalorização da força objetiva das
regras). Os controladores, sob o pretexto de aplicar o direito (particularmente, o direito
dos princípios), podem adotar entendimentos mais ou menos invasivos das escolhas
típicas e próprias do administrador. A medida desse controle, tanto administrativo como
judicial, consiste num dos problemas mais complexos e difíceis do direito e que tem
ocupado a doutrina diuturnamente.
É útil à análise a discussão que se vem travando historicamente em torno da
intensidade do controle judicial sobre a discricionariedade administrativa.Tem sido
comum a afirmação de que a deferência do controlador à decisão administrativa
depende da natureza da questão sob exame: (i) questões juridicamente sensíveis devem
ser objeto de apreciação pelo controlador (juiz); mas (i) questões de índole política e
(iii) aquelas que dependam de abordagens técnicas complexas e especificas devem ser
reservadas ao administrador, quando o controlador deverá adotar uma postura
funcional e avantajados recursos, barram a corrupção; 4) A corrupção na máquina pública é contida por
meio de punições exemplares: é o efeito simbólico de sanções pesadas que constrange novas práticas
delitivas e infracionais públicas”. MARQUES NETO, Floriano. PALMA Juliana B. De. “Os sete
impasses do controle da administração pública no Brasil”, Incontrole da administração pública (coord.
Marcos Augusto Perez e Rodrigo Pagani de Souza). Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 30.
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deferente 13. A construção desses parâmetros busca não apenas preservar a legitimação
democrática das decisões administrativas, evitando que a captura das escolhas políticas
pelo controlador, mas está orientada pragmaticamente a alocar a competência decisória
à instituição mais apta a exerce-la: faz sentido, por exemplo, que a instância melhor
aparelhada para proceder a avaliações técnicas (agências reguladoras, por exemplo)
tenha prevalência sobre aquela apta ao controle de sua juridicidade (juiz). Da mesma
forma, o Poder Judiciário se presume melhor qualificado para o julgamento de questões
juridicamente sensíveis.
Um dos autores que mais se debruçaram sobre essa temática no direito nacional
foi Eduardo Jordão, que advertiu a impropriedade de se aplicar inexoravelmente esses
padrões, pois há não apenas uma dificuldade quase intransponível na identificação da
natureza da decisão administrativa 14 , como as opções valorativas que lhe são
subjacentes podem alterar-se em função de especificidades e mudanças institucionais.
Mas o reconhecimento de uma excessiva relatividade (ou referibilidade às
características dos casos concretos) pode conduzir àampliação da liberdade do
controlador e à instabilidade do controle jurídico. Ou, ainda, a busca pela sofisticação
dos critérios e procedimentos para a definição da competência para a apreciação das
questões administrativas pode impor custos e dificuldades à operacionalidade do
controle. Trata-se, como o próprio Eduardo Jordão 15 assinala, de um dilema que se
estabelece entre a sofisticação e a operacionalidade do controle (judicial) sobre
decisões administrativas.
Seja como for, as impressões que se colhem da prática do controle
(extrajudicial) sobre a atividade administrativa no Brasil tendem a caracteriza-lo como
um controle maximalista, que não raramente invade o campo das opções discricionárias
(estratégicas) e das análises técnicas e próprias do administrador.Vários exemplos
poderiam ser lembrados para exemplificar o alegado.
Neste particular, sem desprezar as dificuldades e as variáveis envolvidas nesta
análise (como a dificuldade em se demarcar a natureza das questões ou a variabilidade
da capacidade institucional dos atores), é necessário buscar alguma demarcação jurídica
para alocar os espaços decisórios e preservar a autonomia de escolhas políticas e
técnicas do administrador.
Tal como o sistema brasileiro de controle está desenhado e tal como ele vem
operando na vida prática,é possíveldiagnosticarsua incapacidade de proceder análises
avançadas acerca da porção técnica das decisões administrativas, assim como sua
inaptidão jurídica para gerenciar as escolhas políticas do administrador.
Relativamente às decisões que se relacionam a escolhas técnicas 16, é necessário

Aprofundar em JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa. São
Paulo: Malheiros, 2016.

13

“Na maioria das vezes – ou mesmo na totalidade dos casos – as decisões administrativas são
caracterizadas por diferentes aspectos, ao invés de marcadas por uma natureza específica. Isso significa
que o reconhecimento de uma “natureza” importa, na realidade, uma operação consistente na ponderação
dos diferentes aspectos, para identificação (ou escolha) daquele que é mais saliente”. JORDÃO, Eduardo.
Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 173).

14

15

Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 42.

Essa questão é evidentemente complexa e a afirmação deve ser compreendida em termos. Há diversas
situações que podem reconduzir-se à noção de apreciação técnica ou de discricionariedade técnica
(embora essa sequer exista como instituto próprio do direito, como adverte Cesar Guimarães Pereira),
sendo que em certos casos podem assumir status de legalidade, como nas hipóteses de erro nas
apreciações ou juízos técnicos instrumentais a certa decisão. Aprofunde-se em PEREIRA, Cesar
16
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observar que o ponto de observação do controlador não lhe permite capturar e gerenciar
todas as informações e os aspectos técnicosque circundam e embasam as escolhas do
administrador.Inclusive porque a estrutura dos órgãos de controle não está atualmente
aparelhada para isso.
Da mesma forma, a formação das decisões de cunho político, na maioria dos
casos, nasce no contexto de planejamentos públicos, que pressupõem um conjunto de
estudos, dados e informações que não estão plenamente acessível aos controladores 17.
Isso faz do Poder Executivo, pelo menos no atual estado de coisas, a instância
mais qualificada para tomar decisões administrativas de índole técnica ou política.
É evidente, no entanto, que os controladores, dentro de suas competências
próprias, não só podem como devem controlar a porção ou os aspectos de legalidade das
decisões administrativas.E nãose deve desprezar, como já referido, as dificuldades
quantoà identificação da natureza das questões objeto do controle, sendo impossível em
muitos casos demarcar com razoável precisão esses temas para o fim de melhor
endereçar o controle. Mas é preciso prestigiar o acolhimento de regras instrumentais
para que o controle evite usurpar funções que melhor estarão desempenadas pelo
administrador público. Neste particular, é necessário reconhecer a prevalência das
opiniões e orientações do administrador relativamente a temáticas de natureza técnica
ou política, só se justificado a ingerência dos controladores sob um contexto de
manifesta contrariedade a padrões interpretativos extraídos dos conceitos normativos
indeterminados (e devidamente justificados pelo controlador). Havendo tese jurídica a
amparar a as escolhas do administrador, não será possível que o controle as substituía
por outras que lhes pareça mais adequada, mais justa ou “mais lícita”.
4.3 A ineficiência derivada da retração do gestor público
Uma outra decorrência do controle maximalista é a retração do administrador
público que, exposto aos riscos jurídicos de um controle avantajado e valendo-se de um
instinto de autopreservação, tende a reduzir a sua esfera de atuação decisória. Isso
propicia, quando não uma verdadeira paralisia na atividade administrativa, morosidades,
abstenções e, especialmente, a recusa de soluções e encaminhamentos menos ortodoxos,
ainda que presumidamente mais eficientes.
Com isso vem se instalando, como já referi em outro estudo, aquilo que se
poderia denominar dacrise da ineficiência pelo controle, fruto de um direito
administrativo do inimigo: “acuados, os gestores não mais atuam apenas na busca da
melhor solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger. Tomar
decisões heterodoxas ou praticar ações controvertidas nas instâncias de controle é se
expor a riscos indigestos. E é compreensível a inibição do administrador frente a esse
cenário de ampliação dos riscos jurídicos sobre suas ações. Afinal, tomar decisões
sensíveis pode significar ao administrador o risco de ser processado criminalmente.
Como consequência inevitável da retração do administrador instala-se a ineficiência

Guimarães. “Discricionariedade e apreciações técnicas da Administração”.In Revista de Direito
Administrativo n. 231. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 256 e seguintes.
Um exemplo é o caso da distribuição de medicamentos, que vem sendo controlada por juízes sob a
invocação do direito à saúde daqueles que ingressam em juízo. O problema é que a distribuição de
medicamentos pressupõe escolhas que são realizadas em função do orçamento público. Há uma política
alocativa orçamentária que é realizada pelo administrador (e pelo Legislador) e que interfere na políticade
distribuição de medicamentos. Trata-se, portanto, de uma questão de índole política, que não tem como
ser gerenciada adequadamente pelo juiz, ainda que retoricamente se possa aduzir um direto abstrato do
cidadão à percepção de medicamentos.
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administrativa, com prejuízos evidentes ao funcionamento da atividade pública” 18.
Ou seja: a ampliação da intensidade do controle - por ampliar,
consequentemente, a exposição do gestor público a riscos jurídicos -vem encarecendo a
tomada de decisões administrativas. Afora os custos derivados da necessidade de
atender à demanda dos controladores por informações, justificações, manifestações, há
um custo oriundo da opção pela decisão menos eficiente. É que nem sempre a opção
mais segura ao gestor é a mais eficiente ao interesse administrativo. Aliás, em grande
parte dos casos se passa precisamente o inverso: o receio em tomar decisões criativas e
que fujam ao cardápio das opções conhecidas do controlador conduz o gestor à adoção
de uma decisão ineficiente.
5. Superposição de competências e descoordenação institucional no exercício do
controle
Por outro lado, o exercício do controle tem sido marcado por uma
excessivainsegurança jurídica, que deriva tanto da (i) ausência de uniformidade de
interpretações pelas múltiplas instâncias de controle,como da (ii)ausência de
coordenação institucionalentre os controladores, num contexto em que se
verificaasuperposição de competênciasea multiplicidade de autoridades afetadas ao
exercício do controle.
A ausência de unidade de entendimentos em torno de muitos temas relevantes do
direito administrativo tem sido apontada como um dos fatores que mais contribuem para
corroer a segurança e a estabilidade jurídicas, tão necessárias para assegurar um
ambiente adequado para desenvolvimento dos negócios no país.Tome-se como exemplo
o ministério público, atualmente caracterizado por uma fragmentação institucional
capaz de gerar um risco ampliado de entendimentos divergentes e conflituosos. A
autonomia funcional dos agentes do ministério público lhes confere a condição de
manifestar orientações e posicionamentos independentes, o que concorre para estimular
um pluralismo interpretativo 19 perigoso para a segurança jurídica.
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. “O direito administrativo do medo: a crise da ineficiência pelo
controle”,
In
Revista
Colunistas.
Número
71,
2016,
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-domedo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle. Acesso em 27 de abril de 2017. No mesmo artigo, assinalei
que: “A tonificação e densificação do controle da atividade administrativa trazida com a Constituição de
88 surge como resposta à farra de desmandos e frouxidão ética do gestor público historicamente
percebida como uma patologia da Administração Pública. Na esteira desse processo, o sistema de
controle se renovou e se aperfeiçoou, e passou a ser cultuado como um dos pilares fundamentais da
legitimação democrática. A partir disso, o culto ao controle na atividade administrativa só cresceu e se
alastrou. Isso foi bom. Mas a disseminação da cultura do controle não veio acompanhada de ressalvas
importantes em relação às tais externalidades negativas que dele podem derivar. Há pelo menos dois
aspectos que podem ser percebidos em relação à assimilação acrítica da cultura do controle. Em primeiro
lugar, disseminou-se a compreensão de que quanto mais controle, melhor, como se a dose de controle
fosse indiferente ao bom funcionamento do aparelho administrativo. Em segundo lugar, prestigiou-se um
equipamento essencialmente burocrático de controle, desprezando-se seus aspectos finalísticos. Isso se
relacionou também ao conforto do controlador em se utilizar de um aparato que lhe oferecesse parâmetros
seguros de análise e aferição”.
18

A propósito dos temas relacionados à licitação, identificando propostas para melhorar a sua eficiência,
Carlos Ari Sundfeld defende que “Uma maneira adequada de operar essa mudança é pela introdução de
conselhos de contratação pública dentro de cada unidade da Federação. Esses órgãos teriam a finalidade
de fazer padronizações (de ditais, de equipamentos, etc), editar instruções, solucionar dúvidas, editar
súmulas – enfim, trabalhar permanentemente na unificação de soluções”. SUNDFELD, Carlos Ari.
“Como reformar as licitações?”, In Contratações pública e seu controle (coord. Carlos Ari Sundfeld). São
Paulo: Malheiros, 2013, p. 276.
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Outro aspecto que colabora com esse quadro de instabilidade jurídica é
multiplicidade de autoridades afetadas ao controle. A legislação não cuidou de demarcar
objetivamente as competências ao exercício do controle, abrindo a porta para a
superposição de atribuições e de decisões. Figure-se um exemplo de uma contratação
direta fraudulenta cometida no âmbito de um estado, mas com recursos federais. Tratase um fato sujeito ao controle concorrente: (i) pelo órgão estadual afetado à aplicação
das sanções previstas na Lei Anticorrupção; (ii) pelo órgão federalafetado à aplicação
das sanções previstas na Lei Anticorrupção; (iii) pelo tribunal de contas regional; (iv)
pelo Tribunal de Contas da União; (v) pelo ministério público estadual; (vi) pelo
ministério público federal; (vii) a depender do caso, pelo CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica), podendo ainda merecer a instauração de
processo administrativo para sancionamento perante as autoridades regionais voltadas
ao controle dos ilícitos de licitação e contratação administrativa.Como se observa, no
problema formulado, interferem autoridades diversas credenciadas para o
processamento e aplicação de sanções, sendo quetodas elas podem ter visões diferentes
sobre o mesmo fato e sobre o seu enquadramento jurídico.
Mais recentemente tem-se visto também verdadeira disputa institucional em
torno de certas prerrogativas de controle. É o caso da delimitação de competênciapara a
celebração dos acordos de leniência, disputada pela Controladoria Geral da União
(CGU) e pelo Ministério Público 20. Esses acordos têm sido ainda objeto de controle
pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 483/2017 – Plenário).
Essa confusão institucional, oriunda da superposição de competências e de
indefinições relacionadas à aptidão das entidades para o seu exercício, tem sido
lamentavelmente uma característica do nosso sistema de controle. Trata-se de um dos
fatores mais impactantes na segurança jurídica e na estabilidade institucional exigidas
para o adequado funcionamento do aparelho de controle.

Lembre-se que essa temática permeou as discussões em torno da extinta Medida Provisória nº
703/2015, que alterava a Lei nº 12.846/2015 (Lei Anticorrupção) e dispunha sobre os chamados acordos
de leniência, quando se reivindicava a participação obrigatória do ministério público na formação dos
acordos de leniência. A celebração destes acordos, no âmbito da regulamentação lei anticorrupção, está
disciplinada pela Portaria Interministerial CGU/AGU nº 2.278, de 15 de dezembro de 2016.
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A entrada do UBER no Brasil, como de resto em outros países, tem provocado
intensos debates e renhidas discussões jurídicas sobre a sua juridicidade 1, causando protestos
de taxistas nos mais diversos Municípios brasileiros.
O UBER é uma sociedade empresária que desenvolveu uma plataforma tecnológica
para conectar e articular motoristas e consumidores de transporte individual. Os motoristas se
utilizam da plataforma e repassam um determinado percentual do valor recebido para a
empresa.
O padrão elevado na qualidade do serviço prestado angariou uma imediata simpatia da
população e, principalmente, dos consumidores, satisfeitos com a nova alternativa que lhes
vem ofertando maior eficiência, segurança e conforto.
A propósito, é o próprio UBER quem credencia os motoristas e considera as
avaliações dos passageiros para manter o nível de excelência desejado. Quanto ao ponto, não
se vislumbra nenhum descompasso com a ordem jurídica, porquanto cada vez mais a
tendência moderna, como bem explica PEDRO GONÇALVES 2, é a ativação das

Sobre o tema e a favor da entrada do UBER no mercado, cabe mencionar os opinamentos dos professores e
juristas DANIEL SARMENTO e JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO. Por outro lado, posicionando-se
contrariamente ao exercício dessa atividade e entendendo que devem os entes públicos proibir o UBER,
mencione-se a opinião do professor e jurista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. Os referidos
pareceres e estudos desenvolvidos pelos ilustres professores e juristas foram fundamentais para que o subscritor
do presente ensaio pudesse chegar as suas próprias conclusões.

1

“Neste contexto, de privatização de responsabilidade públicas e de ativação das responsabilidade privadas,
inserem-se, desde aquela época, as tendências legislativas no sentido da adoção de novos sistemas e modalidades
de controlo prévio ou preventivo da legalidade das atuações privadas. Alude-se, a este propósito, à substituição
do tradicional princípio da autoridade pública por um princípio de autorresponsabilização dos particulares: em
vez de mecanismos de controlo assentes em procedimentos administrativos de autorização, instituem-se formas
de controlo prévio da responsabilidade dos próprios particulares interessados em desenvolver atividades que
apresentam algum potencial de perigo e cujo desenvolvimento se mantém, por isso mesmo, dependente da
observância de requisitos legais. O processo de abolição de controlos públicos prévios surge enquadrado por
uma diretriz genérica de simplificação procedimental, de facilitação e até de liberalização ou de desregulação do
acesso ao exercício das atividades econômicas (“liberalização da entrada ao mercado”).” GONÇALVES, Pedro
Costa. Reflexões sobre o Estado Regulador e o Estado Contratante. Coimbra Editora, junho de 2013, p. 150-151.
2
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responsabilidades privadas, com a substituição do tradicional princípio da autoridade pública
pelo princípio da autorresponsabilização dos particulares.
Mas é preciso, em sequência, examinar os principais aspectos e polêmicas jurídicas
que gravitam em torno da entrada do UBER no mercado brasileiro, bem classificado por
FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO e RAFAEL VÉRAS 3 como uma "inovação
disruptiva", a saber, novas tecnologias que rompem com o modo de se prestar e oferecer um
bem ou serviço.
Serão estabelecidas as premissas que orientam a pré-compreensão do signatário do
presente estudo sobre e que parecem oportunas para que se alcance algumas conclusões
preliminares sobre a palpitante controvérsia. É o que se passa a expor na sequência
O UBER (ou qualquer outra sociedade empresária que atue no mesmo ramo) não deve
ser objeto de restrições ou vedações absolutas a sua entrada no mercado pelos entes públicos.
Trata-se de atividade que se insere no campo do livre exercício das atividades econômicas e
que se encontra protegida pelo princípio constitucional da livre iniciativa.
A livre iniciativa é um princípio estruturante da República Federativa do Brasil, a teor
do disposto no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal 4 e fundante da atividade
econômica, como enunciado no caput do artigo 170 5.
Na didática lição de LUÍS ROBERTO BARROSO, a livre iniciativa decompõe-se em
outros subprincípios, a saber: (1) propriedade privada dos bens e meios de produção; (art.
5.º, inciso XXII e art. 170, inciso II); (2) a liberdade de empresa, garantindo-se o livre
exercício de qualquer atividade econômica, com ampla liberdade de meios e fins,
independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei (art. 170, parágrafo
único); (3) a livre concorrência, com a manutenção de um ambiente efetivamente competitivo
3

Disponível em http://jota.info/uber-whatsapp-netflix - quando o mercado e a tecnologia desafiam a doutrina.

Art. 1º 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: (...) IV - os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.
5
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...) IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor.
4
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entre os agentes econômicos; (4) a liberdade contratual, baseada principalmente na
autonomia da vontade (art. 5.º, inciso II) 6.
Especificamente no que se refere à livre concorrência, a sua racionalidade lastreia-se
na premissa de que a pluralidade de agentes econômicos aumenta a competição, permitindo
que os consumidores tenham mais alternativas e escolham aqueles que ofereçam serviços de
qualidade a preços razoáveis.
A equação é singela: quanto mais agentes econômicos disputem o mercado, maior a
competição; quanto maior a competição, maior a eficiência na oferta de serviços a preços
justos; quanto maior a eficiência, maiores os benefícios para os consumidores, que podem
exercer livremente o seu direito de escolha.
Vedar a entrada do UBER no mercado de transporte individual brasileiro ou de que
qualquer outra sociedade empresária que se dedique a similar atividade, para além de afetar o
núcleo de liberdade das pessoas - físicas ou jurídicas - de se organizarem e desempenharem
livremente atividades e escolherem os seus próprios destinos é adotar uma postura que ignora
a realidade 7, os fatos e, principalmente, o advento de novas tecnologias transformadoras da
vida em sociedade. O Direito nunca andou bem quando olhou para trás e não para frente.
O UBER foi aceito pelos consumidores como uma alternativa viável e eficiente para o
transporte individual dos passageiros. Não faria sentido e nem seria razoável que o Direito
ignorasse o papel fundamental que os consumidores exercem nas contemporâneas economias
de mercado. Não é o consumidor um mero sujeito passivo na organização e prestação dos
serviços. Ao revés, é a partir das suas demandas e das suas preferências, desde que lícitas e
consentâneas com o ordenamento jurídico, que os serviços e as atividades devem ser
disciplinados.

BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de
preços.In Temas de Direito Constitucional. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 50 e 51.
7
MARCOS JURUENA VILELLA SOUTO observa com precisão a influência do princípio da realidade na
atuação administrativa: “pelo princípio da realidade, as ações da administração não podem deixar de considerar
circunstâncias e conclusões existentes no mercado, que podem e devem ser corrigidas, sendo o edital e o
contrato instrumentos regulatórios para tanto.” (grifos não constam no original). (SOUTO, Marcos Juruena
Villela. Direito administrativo contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 19).
6
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A ampla aceitação do UBER e de serviços similares pelos consumidores legitima o
exercício da atividade e da própria prestação dos serviços, mas não os torna imunizados à
ingerência estatal e nem a uma conformação orientada pela busca do “equilíbrio regulatório”,
que assegure uma saudável concorrência com outros modais, em especial os serviços
prestados pelos táxis.
O UBER e demais serviços que se utilizam do mesmo modelo de negócios estão
expostos à regulação estatal, já que, como se demonstrará adiante, existem valores conectados
diretamente com interesses públicos que devem ser objeto de compatibilização com a livre
iniciativa e a livre concorrência por meio de uma regulação adequada. Os entes públicos não
podem proibir, mas devem regular.
Na sequência, importante delimitar a competência para legislar sobre o tema. Trata-se,
a nosso ver, de competência dos Municípios, porquanto o transporte individual de passageiros
é matéria de interesse local 8, a teor do que dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição
Federal.
Não sendo os serviços prestados pelo UBER enquadrados como serviços públicos,
mas atividades econômicas exercidas a partir do regime de livre iniciativa, deve ser afastada
qualquer cogitação a propósito da competência dos Municípios com fundamento no artigo 30,
inciso V, da Constituição Federal.
As realidades dos Municípios são completamente diversas e seria contraproducente
cogitar que uma lei nacional pudesse contemplar situações que podem ser tão
desassemelhadas. Seria possível uniformizar o tratamento do tema em todas as cidades
brasileiras, criando um marco regulador que pudesse dar conta das especificidades de cada
Município? Parece que não...

Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; No mesmo sentido é o
entendimento de LÊNIO LUIZ STRECK e RAFAEL TOMAZ DE OLIVEIRA: O quadro normativo aponta,
portanto, para a competência legislativa municipal, assim como para o exercício do poder de polícia para
adequar a prestação do referido serviço aos parâmetros oferecidos pela referida legislação. Há quem diga, no
entanto, que a competência legislativa para regulamentação da matéria “transporte” seria privativa do Congresso
Nacional, ficando de fora da categoria “matéria de interesse local” que enquadra genericamente as hipóteses de
competência legislativa municipal. (Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-ago-08/diario-classe-uberpretenso-iluminismo-transporte-individual-passageiros).
8
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Este entendimento é o que tem prevalecido na prática. Os casos dos Municípios de São
Paulo 9 e do Rio de Janeiro 10 - que editaram normas regulando o tema - bem demonstram que
os Municípios estão exercitando as suas competências. E como o assunto tem sido
judicializado, não se tem notícia, por ora, de que o Judiciário tenha afastado a competência
municipal em prol da competência da União para legislar sobre o tema.
E aqui já se pode chegar a outra conclusão: o UBER presta serviços materiais de
transporte. A plataforma tecnológica é apenas o instrumento para intermediar e organizar a
relação entre a demanda e a oferta. Mas o que o UBER efetivamente entrega e o que o
consumidor efetivamente espera é um serviço eficiente de transporte individual das pessoas.
Avançando no tema, é possível asseverar que os serviços de transporte prestados pelo
UBER não se equivalem aos serviços prestados pelos táxis. Explica-se: é que a Lei n.°
12.587/12 - Lei de Mobilidade Urbana - considera no seu artigo 4°, inciso VIII, transporte
público individual o serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por
intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas, enquanto
que, no inciso X, do artigo 4°, define transporte motorizado privado como o meio de
transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por
intermédio de veículos particulares.
Bem vistas as coisas, é possível enquadrar os táxis como transporte público individual
e o UBER como transporte privado individual. A diferença entre as duas modalidades é que o
transporte público individual é aberto ao público.
Em outros termos, qualquer cidadão pode pegar um táxi na rua, o que não acontece
com o UBER, que depende exclusivamente da plataforma tecnológica. Cabe aqui um
apontamento: existem várias cooperativas e prestadores de serviços de táxi que se beneficiam
da mesma tecnologia para angariar consumidores, como, por exemplo, o EASY TAXI e o 99
TAXIS. A diferença para o UBER, como apontado, é que os táxis também dispõem da
alternativa de conquistarem os consumidores nas ruas; daí ser aberto ao público.
9

Em São Paulo o Decreto nº 56.987 de 10 de maio de 2016 regulamentou o tema.

No Município do Rio de Janeiro a Lei Complementar nº 159/2015 e o Decreto nº 40.518 enquadraram o Uber
como prestação irregular ou exercício ilegal do serviço de transporte individual remunerado.

10
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A circunstância de o táxi ser enquadrado como transporte público individual não
implica na sua classificação como serviço público, parecendo mais apropriado o seu
enquadramento como serviço de utilidade pública. Não se vislumbram, nos serviços prestados
pelos táxis traços de essencialidade, universalidade, continuidade ou de atendimento a
necessidades coletivas intrinsecamente conectadas com direitos fundamentais, a qualificá-lo
como serviço público, o que, evidentemente, não significa dizer que não devam ser regulados.
Mas a convivência entre um regime público (táxi) e outro privado (UBER), prevista na
Lei de Mobilidade Urbana, não é nenhuma novidade. Ao contrário, é amplamente adotada em
vários outros setores.

Trata-se da concorrência assimétrica, identificada nos setores de

telecomunicações 11, energia e portos, que admite e estimula a concorrência entre os distintos
regimes, o que se deve, em grande medida, à contribuição do Direito Europeu
Contemporâneo 12.

“O objetivo da Anatel com isso era criar regra de regulação assimétrica para fomentar a concorrência nas redes
de acesso local, âmbito no qual as concessionárias são consideradas empresas dominantes. Com a proibição, o
uso das radiofrequências para a oferta de acesso local a partir da tecnologia Wimax seria garantido a novos
entrantes ou a concorrentes de menor porte”. (Faraco, Alexandre D.; Pereira Neto, Caio Mario da Silva;
Coutinho, Diogo R. A judicialização de políticas regulatórias de telecomunicações no Brasil. RDA - Revista de
Direito Administrativo. Belo Horizonte, ano 2014, n. 265, jan./abr. 2014. “Com efeito, rompendo com os
modelos jurídicos anteriores, a LGT alterou conceitos até então praticados, criando outro parâmetro estrutural
para a regulamentação do mercado, (privilegiando a competição e viabilizando concorrência assimétrica), o
que exigiu, desse modo, a adaptação dos instrumentos de outorga”. (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. O
Compartilhamento de Infra-Estrutura Relacionado à Prestação do Serviço de Telefonia e a Questão da
Remuneração. AeC - Revista de Direito Administrativo e Constitucional Belo Horizonte, n. 18, ano 4 Outubro /
Dezembro 2004 Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12693>. Acesso
em: 11 abr. 2016.
11

“As premissas que baseiam os serviços de interesse econômico geral são diferentes daquelas que balizavam a
teoria dos serviços públicos do século passado. Primeiramente, pode-se indicar a regulação pró-competição,
segundo a qual as intervenções estatais na esfera econômica se prestam a atender múltiplas finalidades, entre as
quais viabilizar a competição entre particulares para adquirir títulos habilitantes para prestação de serviços.
Parte-se, assim, do pressuposto de que a competição é um valor tanto a ser assegurado, por determinação
constitucional e legal, quanto a ser promovido porque termina por conferir mais benefícios aos utentes. Outra
premissa dos serviços de interesse econômico geral consiste na subsidiariedade, pela qual se condiciona a
intervenção estatal para aquelas hipóteses em que a atuação dos privados não seja suficiente para atender às
necessidades coletivas. Há uma diferença substancial, portanto, com relação aos serviços públicos, cuja teoria se
articula em torno da ideia de avocação estatal pela consideração de uma atividade como serviço público. Ainda
por conta da nota da subsidiariedade, estão abrangidas no conceito de serviços de interesse econômico geral
somente as atividades essenciais, as quais podem, inclusive, ser consideradas nos limites de cada etapa da cadeia
econômica” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os serviços de interesse econômico geral e as recentes
transformações dos serviços públicos. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 13, n. 154, p. 9-22, dez.
2013.)
12

294

Essa diversidade de regimes jurídicos (público e privado) é pautada pela instituição de
uma assimetria regulatória, assim caracterizada pela distinção de atividades com uma maior
ou menor dose de concorrência, de acordo com as peculiaridades de cada uma delas 13,
conforme explica FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO 14:
A maior transformação neste cenário parece ser mesmo a introdução
da competição em um mesmo serviço com distintas incidências
regulatórias, ou seja, com a concomitância entre prestadoras sujeitas
ao regime público e ao regime privado, ainda que ambas
subordinadas a restrições de acesso para a exploração da atividade
específica (necessidade de prévia licença – concessão, permissão, ou
autorização, conforme o caso).
(...)
“Trata-se de um novo traço da regulação dos serviços públicos cuja
ideia nuclear é a de incentivar a concorrência nestas atividades, já
que são, ainda hoje, muito concentradas. A ideia é oferecer ao
operador entrante um regime de prestação mais brando que aquele
dispensado ao prestador dominante, com vistas a acirrar a disputa
pelo mercado, o que, é certo, traz inúmeras consequências benéficas
aos usuários de tais serviços” 15

CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTHO ARRUDA CÂMARA 16 esclarecem que:
A assimetria regulatória constitui um instrumento legítimo para a
implementação de políticas públicas em setores sujeitos à
normatização estatal. Emprega-se essa ferramenta, basicamente, para
estimular o surgimento de novos operadores em segmentos da
economia onde já exista a presença de agentes fortemente
consolidados. Trata-se, portanto, de maneira de fomentar a
competição e não de frustrá-la. Constatada a dificuldade de nova
entrada de competidores, o Estado regulador constrói um ambiente
normativo diferenciado, no qual os novos agentes se sujeitem a menos
13

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pag. 434.

NETO, Floriano de Azevedo Marques. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos in Revista Eletrônica
de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n° 1, fevereiro de 2005,
Disponível
em:
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-1-FEVEREIRO-2005-FLORIANOMARQUES-NETO.pdf Acessado em: 03/01/2014
14

NETO, Floriano de Azevedo Marques. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito
Administrativo, v. 228, p. 23, abr./jun. 2002.
15

16

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Terminais portuários de uso privativo misto: as
questões da constitucionalidade e das alterações regulatórias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE,
Belo Horizonte, ano 10, n. 37, p. 9-26, jan./mar. 2012.
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encargos do que os antigos, dominantes do mercado. Cria-se, assim,
um ambiente normativo propício para o crescimento da oferta de
serviços e de maior competição entre agentes econômicos.
Quando a intervenção recai sobre segmento da economia
caracterizado como serviço público, é natural que os agentes de
maior presença sejam, justamente, aqueles sujeitos ao regime público
de exploração (concessionários ou, no caso do setor de portos
brasileiros, arrendatários). A esses se costuma imputar os ônus
próprios do serviço público (como o controle tarifário, cumprimento,
em certos casos, de metas de universalização, e o dever de
continuidade). Para fomentar o surgimento de competidores, admitese a entrada no segmento de prestadores em regime privado, com
maior liberdade de atuação. O objetivo da medida, por óbvio, não é
prejudicar o serviço público ou criar um ambiente ruinoso para quem
o explore economicamente. A finalidade é a criação de competição, a
melhoria da eficiência na oferta do serviço e a redução de preços, a
ser alcançada com a maior disputa pelo mercado.
Ao se admitir a exploração em regime privado de atividade que
também é explorada em regime público, produzindo
uma assimetria regulatória, pretende-se equilibrar o jogo do mercado
por intermédio da normatização diferenciada. O agente com
predominância e vantagens fáticas no mercado (explorador em
regime público) se sujeita a maiores deveres, enquanto o competidor
incipiente (explorador em regime privado) é liberado de alguns ônus
para poder se estabelecer e exercer uma concorrência efetiva.

Portanto, ao menos no plano teórico, a concorrência entre táxi (transporte público
individual) e UBER (transporte privado individual) está em absoluta sintonia com o Direito
Administrativo do século XXI, estando consolidada em outros setores e segmentos
econômicos, conforme já tive a oportunidade de assentar 17.
“Tal intensidade diferenciada de regulação em prol da abertura à concorrência tem lugar em diversos setores
como é o caso, por exemplo, do setor de energia elétrica. Neste setor, as diversas atividades deste serviço público
– que outrora eram prestadas sob o regime monopolístico – foram desverticalizadas (unbundinling), nos
seguintes segmentos: (i) geração, que pode ser realizada por concessionário, produtor independente (PIE) e
autoprodutor (respectivamente, previstos nos artigos 4°, §5°, I, 11 e 5°, III, todos da Lei n° 9.074/1995); (ii)
transmissão, atividade de condução da energia elétrica desenvolvida por concessionários e autorizatários (artigos
17 e 14, respectivamente, da Lei n° 9.074/1995); (iii) distribuição, atividade de fornecimento de energia aos
consumidores, prestada por concessionários (artigo 4°, §3°, da Lei n° 9.074/1995); e (iv) comercialização,
exercida por agentes econômicos comercializadores (artigo 26, II, da Lei n° 9.427/1996). A assimetria
regulatória neste setor se materializa na diversidade de regimes jurídicos dos segmentos da prestação do serviço
de fornecimento de energia elétrica. Com base nessa diretriz, os segmentos de geração e de comercialização
passam a ser considerados como atividades econômicas em sentido estrito, ao passo que os segmentos de
distribuição e da transmissão são conformados como serviços públicos. Do mesmo modo, no setor de
Telecomunicações, o serviço de Telefonia Fixo Comutado – STFC, à luz do disposto no artigo 65 da Lei nº
9.472/1997, poderá ser prestado tanto sob o regime jurídico dos serviços públicos, como sob o regime das
atividades econômicas reguladas, assimetria regulatória que teve a sua constitucionalidade placitada, pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, por maioria de votos, na decisão proferida na ADI nº 1.668/MC. No setor
portuário, contudo, sob a vigência da Lei n° 8.630/1983, essa dualidade de regimes gerou aguda controvérsia
entre os exploradores da infraestrutura portuária. Isso ocorreu em razão da assimetria regulatória existente entre
os arrendatários de terminais portuários, especialmente utilizados para a movimentação de contêineres, e os
terminais privativos de uso misto, que estavam autorizados a realizar o transporte de “carga própria” e de “carga
17
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Mas uma advertência parece relevante. Assimetria regulatória não se confunde com
concorrência desleal.

O objetivo não é aniquilar o prestador que sofre o influxo da

concorrência dos novos entrantes, mas incrementar a concorrência com vistas a obter maior
eficiência em benefício dos consumidores.
Equívocos regulatórios podem ser fatais na dosagem da assimetria regulatória,
causando graves prejuízos econômicos e sociais que não devem ser tolerados. A competição
injusta e predatória, sob o manto de uma regulação estatal desvirtuada, pode ser mais danosa
até mesmo do que a inação estatal.
Caminhando para o final desse brevíssimo ensaio, chega-se ao ponto mais importante
e desafiador do debate, ou seja, a identificação de razões de interesse público que justifiquem
a regulação dos serviços prestados pelo UBER.
No plano do Direito Concorrencial, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) 18 avaliou que a entrada do UBER no mercado não afetou de forma significativa a
procura por táxis nas principais regiões do país, atendendo a uma demanda reprimida de
passageiros que não utilizavam esse meio de transporte. Em sendo assim e sob a ótica da
concorrência, não haveria razão em regular ou interferir no seu funcionamento.
Mas seria apenas a concorrência que importa quando se está a cuidar de serviços de
transporte?
A resposta parece ser negativa. Existem outros valores que devem ser tutelados e
resguardados pelo Poder Público e que dizem respeito à vida em sociedade e à própria forma
de organização das cidades.
Imagine-se que não apenas o UBER, mas qualquer outra sociedade empresária que se
dedique ao ramo de transporte privado individual de passageiros possa oferecer os seus
de terceiros”. GARCIA, Flávio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de. Portos Brasileiros e a Nova Assimetria
Regulatória: os títulos habilitantes para a exploração da infraestrutura portuária. Publicado em: Portos e seus
regimes jurídicos. Coord. MOREIRA, Egon Bockmann. Belo Horizonte: Fórum, 2014, pp. 221-261.
18
Conforme noticiado pelo Jornal O Globo, página 12, no dia 15.12.15.
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serviços. Para tanto, seriam necessários mais carros que inundariam as cidades, o que
reverteria a prioridade estabelecida em lei para o transporte coletivo.
Lembre-se que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pela diretriz de
priorizar os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e os serviços de
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Confira-se o disposto no
artigo 6°, inciso II, da Lei n° 12.587/12:
Art. 6o. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas
seguintes diretrizes: 4
(...)
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado;

Os táxis, por exemplo, dependem de autorização estatal, dentre outras razões, pela
indispensável necessidade de controle do número de entrantes e de automóveis nas ruas. Em
tempos de uma sociedade conectada com o valor primacial do desenvolvimento sustentável
das cidades, tornar o UBER ou qualquer outra sociedade empresária que desenvolva a mesma
atividade imune a qualquer regulação estatal é desconsiderar o impacto que tais atividades
possam acarretar nos interesses da coletividade.
A maximização dos interesses dos consumidores do transporte individual (táxi ou
UBER), não pode ser efetivada às custas do interesse da sociedade e daqueles que utilizam os
transportes coletivos, podendo os entes federados, inclusive, manejar instrumentos
regulatórios e de gestão do sistema de transporte e mobilidade urbana que assegurem as
prioridades da coletividade, conforme expressamente previsto no artigo 23, da Lei n.º
12.587/12.
O transporte individual privado sem limites ou condicionamentos pode provocar
profundos impactos na organização das Cidades e na própria vida das pessoas, em especial
daqueles que se utilizam dos transportes coletivos para sua locomoção. A explicação é
singela: quanto maior o número de automóveis que explorem economicamente o transporte
individual de passageiros (táxi e UBER), maior será a ocupação territorial nas vias e demais
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espaços públicos de circulação, invertendo a prioridade estabelecida no artigo 6º, inciso II, da
Lei n° 12.587/12 (Lei de Mobilidade Urbana).
Em outros termos: admitir-se que o UBER ou qualquer outra sociedade empresária
possa exercer sem qualquer controle estatal a sua atividade - em especial no que se refere ao
número de carros utilizados para atender à demanda do transporte individual - significa
ignorar as possíveis externalidades negativas, que, entre outras, venham a ser provocadas com
o desenvolvimento da atividade, tais como congestionamentos, maiores índices de poluição
ambiental causados pelos automóveis e prejuízos ao ordenamento territorial, restringindo os
espaços de circulação, que deveriam ser utilizados preferencialmente pelos modos de
transporte público coletivo.
Na forma do disposto no artigo 5° da Lei n.° 12.587/12, a Política Nacional de
Mobilidade Urbana, dentre outros princípios, está assentada no desenvolvimento sustentável
das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, na equidade no acesso dos
cidadãos ao transporte público coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos
serviços de transporte urbano, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos
diferentes modos e serviços, equidade no uso do espaço das vias públicas e eficiência, eficácia
e efetividade na circulação urbana.
Todos esses princípios se traduzem em razões de interesse público que justificam o
Poder Público Municipal regular os serviços de transporte privado individual prestados pelo
UBER ou por qualquer outra sociedade empresária.
LUIS ALBERTO ESTEVES 19, Economista-Chefe do CADE, em aprofundado estudo
sobre o tema e no qual examina, inclusive, a possibilidade de desregulamentação do mercado
de táxis como uma alternativa a ser cogitada - o que ocorreu na HOLANDA - não ignora as
questões que guardam direta relação com o “equilíbrio urbano” e sumariza algumas
indagações que devem preceder qualquer análise sobre o melhor caminho a ser adotado.
Confira-se:

ESTEVES, Luis Alberto. Uber: o mercado de transporte individual de passageiros – regulação, externalidades
e equilíbrio urbano. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 270, p. 325-361, set./dez. 2015.

19
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“Seria desejável que as autoridades locais buscassem aprimorar ao
máximo seus mecanismos de coleta e processamento de informações,
bem como de seus instrumentos de inteligência analítica, de modo que
possam fornecer respostas mais rápidas, eficientes e efetivas a eventos
disruptivos que tragam implicações diretas ou indiretas para o dia a
dia das cidades.
A construção de tal inteligência é fundamental para que as autoridades
locais e os legisladores disponham de informações que sirvam de
suporte para formulação de políticas públicas, tomada de decisão e
respostas a choques idiossincráticos (desastres naturais, por exemplo)
e eventos disruptivos. No caso específico da gestão de uma política de
formação de um mercado estruturado de caronas pagas, as respostas
para algumas questões são fundamentais:
• Qual a previsão e a meta da frota de veículos operando no mercado
de caronas pagas naquela cidade?
• Qual o impacto em termos de carros adicionais nas ruas? Seria
apenas efeito substituição da frota já existente?
• Um carro dedicado a carona paga substituiria quantos carros
particulares que tomariam espaço de estacionamentos nos centros
urbanos?
• Caso adicione carros nas ruas, qual seria a estimativa de frota
adicional? Quais serão as regiões da cidade mais afetadas? Qual a
implicação em termos de consumo adicional de bens públicos? Haveria
aumento de congestionamentos e de poluição?14
• Caso haja o risco de aumentar a frota de veículos nas ruas, podendo
implicar no aumento de congestionamentos e poluição, quem arcaria
com o custo das externalidades de consumo dos serviços de caronas
pagas?
• Seria possível acomodar potenciais efeitos adversos com o mero
remanejamento do trânsito? Seriam necessários investimentos
adicionais em infraestrutura viária?
• Seria necessário e/ou estratégico reformular o plano de zoneamento
das cidades para acomodar o novo serviço ao menor custo social
possível? Ou isso nem seria necessário, pois seus impactos seriam
negligenciáveis?

A entrada de novos operadores econômicos e, principalmente, de um novo modelo de
negócios que impacta a prestação de serviços de utilidade pública (táxis) não é apenas um
problema concorrencial, mas que guarda íntima e estreita conexão com a política urbana,
territorial e ambiental das metrópoles.
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A resposta para as indagações acima transcritas depende da situação concreta de cada
Município, o que não se coaduna com respostas absolutas, definitivas ou que sejam
indistintamente aplicáveis, sem a consideração das peculiaridades e avaliações da realidade de
cada cidade. É possível que em alguns casos as externalidades negativas sejam evidentes e em
outros não.
Este passa a ser o complexo desafio do regulador, que, para além de estimular a
saudável concorrência entre prestadores sob os regimes público e privado (não aceitando uma
indesejável concorrência desleal), deverá curar os valores e interesses protegidos pela
Constituição Federal (desenvolvimento sustentável) e, mais detidamente pela Lei de
Mobilidade Urbana.
Não se trata, a bem da verdade, de um desafio simples. Tanto é verdade que a disputa
envolvendo taxi e o UBER não é uma questão apenas brasileira, mas que se coloca como um
difícil problema que vem sendo causando graves conflitos em várias capitais e cidades,
principalmente na Europa.
Mas, fundamentalmente dois são os pontos cruciais que deveriam orientar uma
regulação estatal sobre este complexo tema: (i) avaliação sobre a razoabilidade ou não no
controle do número de veículos vocacionados ao transporte individual de passageiros, o que
alcança aqueles prestados em regime público (táxi) e em regime privado (UBER),
considerando as externalidades negativas que podem advir de uma postura excessivamente
permissiva, com consequências para o desenvolvimento urbano, territorial e mesmo
ambiental; (ii) o equilíbrio e a dosagem que permita criar um ambiente favorável a um modelo
de concorrência assimétrica, mas que não acoberte uma concorrência desleal e uma
competição injusta, capaz de arruinar ou mesmo aniquilar os prestadores do serviço em
regime público (táxi).
Também nesse sentido são as conclusões de FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES
NETO e RAFAEL VÉRAS DE FREITAS 20:

Disponível em: http://jota.uol.com.br/uber-whatsapp-netflix-quando-o-mercado-e-a-tecnologia-desafiam-adoutrina
20
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Cabe à regulação modular “as doses” de concorrência que incidirão
na prestação de serviços de utilidade pública, de modo que possam ser
equacionados: de um lado, o direito do cidadão de receber serviços
essenciais; e, de outro, o direito de exploração de atividades
econômicas. Para tanto, deverá se valer de estudos econômicos, da
oitiva dos setores regulados, de aspectos consequencialistas, de
análises de custo-benefício, e não meramente de ensinamentos
doutrinários considerados imutáveis.

Daí porque não basta regular o transporte individual privado (UBER e afins) de forma
isolada e assistemática. É preciso que as próprias normas disciplinadoras dos serviços de
transporte

individual

público

(táxis)

sejam

reavaliadas,

o

que

pressupõe

um

redimensionamento dos custos incidentes sobre a atividade e sobre o conjunto das exigências
a que estes prestadores estão submetidos.
Um olhar acurado permite perceber que a regulação dos serviços de táxi, tão
importante para as cidades, nunca ocupou efetivamente o centro dos debates jurídicos, sendo,
não raro, objeto de legislações arcaicas e posturas pouco sintonizadas com as modernas
técnicas de regulação, quando não capturadas por grupos de interesses ou oligopólios
empresariais, que, lamentavelmente, obstruem o atendimento de finalidades públicas em prol
da obtenção de vantagens privadas.
Enfim, o UBER, assim como qualquer novo modelo de negócio que se impõe no
cotidiano das pessoas - em razão da sua eficiência e imediata aceitação pelos consumidores desafia os operadores do Direito a construírem soluções que nem sempre se enquadram no
tudo ou nada (vedar o UBER ou liberar sem qualquer regulação estatal).
Estas novas soluções não são estritamente jurídicas, mas essencialmente
multidisciplinares, a depender de uma interação harmônica entre profissionais, instituições e
agentes públicos dotados de múltiplos conhecimentos.
Inovações tecnológicas que incrementem a concorrência, provoquem a reorganização
dos sistemas de incentivos estatais e da própria economia da regulação e, principalmente, que
produzam evidentes benefícios para os consumidores, não podem ser ignoradas ou, o que é
pior, vedadas.
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Mas o ponto central que se pretendeu afirmar no presente estudo é o de que o modelo
de negócios UBER não pode ser enfrentando apenas sob a ótica concorrencial, porquanto
encerra, também, uma avaliação pragmática e econômica dos impactos desta atuação no
equilíbrio urbano e na sua repercussão sobre a organização das metrópoles e das questões
urbanísticas, territoriais e ambientais, a desafiar os entes públicos a manejarem
adequadamente os instrumentos regulatórios (inclusive aqueles previstos no artigo 23 da Lei
n.º 12.587/12), que permitam a conciliação harmônica e coordenada de todos os valores que
estão em jogo.
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DireitoAdministrativo
Direito

Poderes
da Administração Pública
Constitucional
Floriano Peixoto Marques Neto

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.

INTRODUÇÃO

O tema dos poderes da Administração Pública em grande medida resume
os elementos constituidores de um regime jurídico, de direito público, que
é o objeto do Direito Administrativo. Permite, outrossim, passar por dois
importantes planos deste ramo do direito: as regras disciplinadoras da
estrutura da Administração e aquelas atinentes à sua função, é dizer, do
exercício do poder em relação aos administradores.

1.1.

CONCENTRAÇÃO E CONTENSÃO DO PODER DO ESTADO

O Direito Administrativo e legatário de um duplo processo ocorrido com o
advento do Estado Moderno: a concentração do poder nas mãos do
soberano e, posteriormente, a subordinação desse poder a limites e
condicionantes impostas pelo Direito.
Neste sentido, são os poderes do Estado Moderno, submetidos à regra de
Direito e voltados a permitir o cumprimento das funções reservadas a
este Estado.

1.2.

PODER E LEGITIMIDADE

O conceito de poder nos remete à idéia de capacidade de alguém
comandar a conduta de alguém, de se fazer obedecer de, em última
instância, determinar o comportamento de outrem.
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Este poder pode ter várias origens. Pode estar centrado puramente na
violência ou na capacidade de prevalecer uma vontade sobre a outra,
exclusivamente pela força. O poder, contudo, pode ter um lastro de
legitimidade. De modo bastante simplificado, tal legitimidade seria a
razão

de

vinculação

necessidade

de

uma

do

subordinado

afirmação

ao

coercitiva

detentor

do

permanente.

poder,
Max

sem

Weber

identificava três tipos puros dessa legitimidade (por ele designada
dominação): a tradicional, a carismática e a institucional ou burocrática.
O poder nos Estados Modernos é baseado num modelo de legitimação
burocrática,

havendo

hoje

quem

a

identifique

como

legitimação

procedimental.
Para nós importa afirmar que o Poder do Estado Moderno não deve e nem
pode se basear exclusivamente na força. Não é ela a fonte do poder,
embora possa ser decorrência dele.

1.3.

A

LEGITIMAÇÃO

DO

PODER

DO

ESTADO:

LIMITES

E

FINALIDADES
Assim, constitui fonte da legitimidade do poder do Estado contemporâneo
o seu caráter de legitimação (ditado pelo Direito) e de finalidade ou
instrumentalidade (ditado pelas finalidades públicas que justificam a
existência do poder).

1.4.

IDÉIA DE FUNÇÃO

Se o poder se manifesta por meio da capacidade de agir, pela capacidade
de se fazer obedecer e determinar o comportamento de outrem, no
Estado Democrático de Direito constitui fonte de legitimação permanente
que este poder seja exercido dentro de uma perspectiva finalística.
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A idéia de poder sempre envolverá uma condição relacional. Para haver
poder

de

A

sobre

B,

ambos

devem

participar

de

alguma

relação

específica. Na relação Estado-Cidadão há a característica de sujeição
permanente e involuntária: submetemos ao poder do Estado não por
opção, mas por fazermos parte de uma sociedade política. Daí o traço
extroverso do poder estatal.
Para se legitimar o poder extroverso precisa estar vinculado a uma
condição geral: deve cumprir finalidades de interesse geral. Ou então se
transformaria num poder arbitrário.
Disso decorre a idéia de poder-dever, no sentido de um poder que não é
prerrogativa e sim função. A idéia de poder-dever, originada na forte
tradição italiana, encontra eco em nossa melhor doutrina 1, embora
encontre também alguns críticos. Odete Medauar, por exemplo, afirma
que a idéia de poder-dever seria desnecessária dado o contorno do poder
da Administração e, traria a, no seu entender, equivocada idéia de
obrigação de agir. Romeu Felipe Bacelar (Curso) aprofunda tal crítica.
É, pois, inerente ao poder extroverso estatal a idéia de função: o poder
só se exerce para e no quanto necessário a cumprir as finalidades de
interesse público alvitradas pelo Direito quando atribui ao agente ou
órgão estatal a capacidade de agir. A idéia de função está, portanto,
adstrita a dois vetores: a legalidade e a finalidade, vetores estes que
condicionarão o exercício dos podres cometidos à Administração Pública.

1.5.

NOÇÃO DE COMPETÊNCIA

Ligada à idéia de função encontramos outra noção chave para o Direito
Administrativo: trata-se da noção de competência. A competência nada
mais é do que a atribuição, pela norma jurídica, de uma parcela do poder
extroverso estatal, para um órgão, ente ou agente da Administração, de
1

Maria Sylvia Di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Ruy Cirne de Lima, Hely Lopes Mireirelles.

4
307

modo e com vistas a que ele busque uma determinada finalidade. A
competência, a um só tempo, distribui parcelas do poder extroverso
(evitando a excessiva concentração de poder, facilitando o controle e
dotando a Administração de maior especialidade e funcionalidade), como
também vincula este poder a um determinado plexo de objetivos.
É nestes quadrantes que devemos analisar os poderes da Administração.
2.

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO

2.1.

POSIÇÃO CONSOLIDADA NA DOUTRINA

A doutrina administrativa pátria, com alguma pequena variação, define os
poderes da Administração Pública como as prerrogativas asseguradas à
Administração para cumprir sues objetivos 2.
Normalmente a doutrina arrola os seguintes poderes: (i) poder normativo;
(ii) poder disciplinar; (iii) poder hierárquico; (iv) poder discricionário e (v)
poder de polícia.
Esta classificação tem óbvios méritos e é encontradiça na maioria dos
livros e tratados. Porém, para nós ela contém um problema: não distingue
dentre os poderes aqueles que se referem a uma relação de sujeição
geral (Estado – Administrado) daqueles outros poderes atinentes à
relação de sujeição específica (relação contratual, laboral, funcional). De
outro lado, tal classificação indistingue poderes em sí de poderes
concernentes ao modo de exercer outros, especialmente no tocante à
relação poder-legalidade.

2.2.

2

NOSSA PROPOSTA DE ABORDAGEM

A esse respeito, por todos, Hely Lopes Meirelles, “Os Poderes da Administração Pública”, in RDA.
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Diante disso, preferimos abordar os poderes da Administração Pública
separando

os

poderes

ditos

estruturais-organizacionais)

internos

dos

poderes

(concernentes
ditos

aos

externos

aspectos
(de

corte

funcional), bem como tratando separadamente os poderes concernentes
ao modo de exercer os demais.

Assim propomos: (a) modos de exercício dos poderes: (a.1.) capacidade
normativa e (a.2.) prerrogativa discricionária e (b) poderes em espécie:
(b.1.) poderes internos, (b.1.1.) poder hierárquico e (b.1.2.) poder
disciplinar; (b.2.) poder de polícia.
Assim tratamos o tema.
3.

PODERES RELACIONADOS AO MODO DE EXERCÍCIO DAS
PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.1.

INTRODUÇÃO

Como dito anteriormente, a Administração Pública maneja seus poderes
no exercício de uma função, é dizer: nos quadrantes definidos pela lei e
com vistas a atingir uma finalidade específica. Ocorre que nem sempre a
lei consegue predicar exatamente todos os contornos normativos e guiar
a conduta administrativa ou disciplinar o comando por ela veiculado. Em
outras vezes, o exercício concreto de um poder, o manejo de uma
competência envolverá opções do agente, a tomada de decisões em
concreto. No primeiro caso estamos diante do chamado poder normativo,
que preferimos chamar de capacidade normativa. No segundo caso,
ocorre o designado poder discricionário, aqui tratado por prerrogativa de
discricionariedade.
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A capacidade normativa irá se revelar no exercício de todos os demais
poderes conferidos à Administração Pública. No poder hierárquico haverá
manifestação da capacidade normativa quando uma autoridade edita
comando disciplinando o exercício de competências delegadas aos seus
subordinados. No poder disciplinar também pode haver capacidade
normativa

quando

a

autoridade

edita

regulamento

delimitando

a

graduação de sanções previstas em lei, sem ampliá-las. No poder de
polícia, isso sequer é disputado haja vista a faceta também normativa
deste poder, como veremos adiante.
O mesmo ocorre com a discricionariedade. O dito “poder discricionário”
também pode se manifestar em todos os outros poderes. Assim é com a
opção discricionária de delegar competência quando não vedada (poder
hierárquico); também ocorre no exercício concreto de discricionariedade
do superior em escolher entre duas sanções possíveis para o mesmo fato
no poder disciplinar. E é o que ocorre, fartamente, quando do juízo de
oportunidade no manejo do poder de polícia.
Cumpre analisar mais detidamente cada um destes pontos.

3.2.

CAPACIDADE NORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

3.2.1.

INTRODUÇÃO

Já dissemos que a base e o fundamento para ação da Administração é a
lei. Ocorre que é impossível ao comando legal predicar todos os aspectos
da disciplina da vida em sociedade. O aumento da complexidade social, o
caráter fragmentado do Parlamento, a sociedade pluriclasse de que nos
fala Giannini 3, tudo isso torna cada vez mais insuficiente o comando
legal. Segue daí que, por reconhecer sua insuficiência (atribuição de
capacidade normativa expressa pelo legislador) ou por não dar conta do
3

Giannini ...........
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déficit normativo (omissão ou deslegificação), o Legislativo acaba por
conferir à Administração Pública capacidade para editar comandos gerais
e abstratos.

3.2.2.

CAPACIDADE NORMATIVA E PODER REGULAMENTAR

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Curso) o poder normativo, como ela
designa, é a capacidade de editar comandos gerais e abstratos.
Temos, porém, que nem toda capacidade normativa se traduz em
competência regulamentar. Neste sentido é também o entendimento de
Marçal

Justen

e

de

Maria

Sylvia.

Pareada

com

a

competência

regulamentar geral atribuída pelo artigo 84, IV, da CF (edição de
regulamentos para fiel execução da lei) existem ainda competências
normativas alocadas a outros órgãos e entes da Administração Pública,
seja por delegação do chefe do Executivo, seja mesmo por atribuição
direta do legislador. Neste sentido, importante notar que a própria
Constituição, no artigo 49, inciso V, ao se referir a competência do
Congresso para sustar atos normativos infra-legais, alude à generalidade
dos “atos que exorbitem do poder regulamentar” conferido ao Poder
Executivo, e não apenas ao seu chefe. E no inciso XI deste mesmo artigo
49, alude a ........... e competência do Congresso para zelar pela
preservação de sua competência legislativa “em face da atribuição
normativa dos outros poderes”.

3.2.3.

ESPÉCIES DE EXERCÍCIO DE CAPACIDADE NORMATIVA

Podemos dividir as espécies de exercício de capacidade normativa (i)
conforme a relação com a ordem jurídica; (ii) conforme a abrangência de
seus comando; e (iii) conforme o veículo formal adotado.
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3.2.3.1. ATOS EMANADOS DA CAPACIDADE NORMATIVA EM FACE DA
ORDEM JURÍDICA
Temos hoje, a partir da Emenda Constitucional nº 32 duas classes de
atos normativos em relação à ordem jurídica: (a) atos normativos
originários e (b) atos normativos derivados.
Atos normativos originários, consoante a denominação outrora dada
por Miguel Rele 4 são aqueles que inovam na ordem jurídica, não advindo
sua edição de um comando legal, mas sim diretamente da Constituição.
Mais que isso, nas matérias reservadas a este tipo de regulamento
autônomo fica interditada a capacidade do legislador. É dizer, as matérias
objeto de regulamento autônomo só poderão ser disciplinadas, nos limites
previstos na Constituição, pelo poder executivo (v.g. Chefe do Executivo).
A Constituição de 88 havia suprimido tal hipótese do nosso ordenamento
(artigo 25, ADCT). A EC nº 32 incluiu esta possibilidade no artigo 84, VI,
prevendo-a

para

hipóteses

bem

restritas:

(a)

organização

e

funcionamento da Administração, desde que não importe em criação de
órgãos ou criação de despesas e (b) supressão de cargo ou funções
quando vagos. Criou-se, assim, a reserva de regulamento, pois nestas
matérias resta interditada a possibilidade de disciplina por lei. Neste
sentido,

vem

o

entendimento

de

Maria

Sylvia

Zanella

Di

Pietro,

preconizando a aplicação necessariamente restrita e excepcional do
dispositivo (Curso, página 83).
Atos normativos derivados, por seu turno, são aqueles que não inovam
na ordem jurídica. Decorrem de trespasse explícito ou implícito do
legislador. Cingem-se a legalidade, podendo inclusive ser sustados por
decreto legislativo (CF, artigo 49, V). Como dito, podem ser editados pelo
chefe do Executivo, mediante decreto, no exercício do seu poder
regulamentar,

4

ou

então

serem

emitidos

por

outros

órgãos

da

Revogação e Anulamento do Ato Administrativo, página 12.
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Administração quando capacitados para tanto. Para Marçal Justen 5 a
legalidade veda a edição de normas que não tenham sido delimitadas
anteriormente pela Lei. Para o autor, o princípio da legalidade impõe que
a lei tenha edificado as hipóteses e o núcleo do mandamento normativo.
Para ele, na capacidade normativa derivada, “a Administração completa
uma espécie de mandamento em branco”.
Neste sentido, não se pode sustentar que a capacidade normativa se
restrinja a repetir o comando legal. Há margem de detalhamento e
especificação, desde que não colida com os parâmetros da lei nem
implique em prescrição ex novo. Neste sentido vem o brilhante voto do
Ministro Celso de Mello na ADI 561-8 6.
São várias as hipóteses de franqueamento pela lei de capacidade
normativa.

A

primeira

é

a

hipótese

de

expressa

determinação

do

legislador ao poder executivo para regulamentar os comandos legais.
Outra é a alocação genérica de competências normativas num órgão ou
ente da Administração. Um terceiro caso é o recurso, pelo legislador, a
termos e conceitos técnicos, que necessitam uma manifestação normativa
complementar, como ocorre, no direito penal, com a definição do que
sejam substâncias psicotrópicas para fins de composição de alguns tipos
penais. A penúltima hipótese é mais polêmica. Trata-se da situação da
chamada deslegificação em que o legislador abdica de disciplinar um
tema que seria de sua competência, criando um déficit normativo a ser
suprido pelo comando normativo infra-legal. Alguns autores sustentam
essa possibilidade 7, a qual é fortemente criticada por outros 8. Por fim, a
última hipótese cuida da capacidade normativa genericamente atribuída
para estabelecer normas procedimentais internas a órgão ou ente da
Administração.

“O Direito das Agências Reguladoras Independentes”, página 523.
(citar trecho).
7
Alexandre Aragão, “Agências e Poder Normativo”.
8
Marçal Justen Filho, Curso, página 151.
5
6
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Importa notar, em relação aos atos normativos derivados, que o próprio
princípio

da

legalidade

na

Constituição

parece

já

contemplar

uma

autorização para que a Administração exerça sua capacidade normativa,
cujos contornos estejam previstos na lei. Afinal a locução “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei”
contempla a hipótese de preenchimento do “comando normativo em
branco” de que nos fala Marçal Justen Filho pelo exercício da capacidade
normativa da Administração.

3.2.3.2. ATOS NORMATIVOS CONFORME A SUA ABRANGÊNCIA
No tocante à sua abrangência, o exercício da capacidade normativa da
Administração pode se traduzir em atos internos ou externos. Os atos
internos são aqueles que contemplam comandos gerais e abstratos
direcionados apenas àqueles que integram a estrutura da Administração.
São os chamados regulamentos administrativos ou de organização. Se
prestam, geralmente, a disciplinar a organização administrativa, como
ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro 9. É de se notar que estes comandos
normativos podem ser primários (no caso do regulamento autônomo),
como

secundários

(quando

disciplinam

internamente

uma

estrutura

administrativa criada por lei).
Diverso é o que ocorre com os comandos normativos de abrangência
externa à Administração, os assim chamados regulamentos jurídicos ou
administrativos. Distinguem-se por se dirigirem não apenas àqueles que
possuem um vínculo interno à Administração, mas colhem também os
administrados, a partir da relação de sujeição geral. Estes não podem ser
originários; são sempre derivados, pois dependem de um comando legal.
Podem ser derivados de primeiro grau (concretizam diretamente o
comando legal) ou de segundo grau (concretizam mais minudentemente
comandos

já

disciplinados

por

regulamento

editado

num

âmbito

hierarquicamente superior).
9

Curso, página 80.
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Dentre os comandos normativos externos deslocam-se os regulamentos
editados pelas Agências Reguladoras. Entendemos que estes se tratam
de regulamentos derivados de primeiro grau, pois é a lei que confere a
estes entes capacidade normativa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende
ser isso possível apenas para as Agências com previsão constitucional
(ANP e ANATEL). Não compartilho deste entendimento. As agências, com
ou sem pressão constitucional, recebem da lei a capacidade para regular
um setor específico. Assim, podem normatizar tal setor, desde que dentro
dos limites desenvolvidos na lei.

3.2.3.3. CAPACIDADE NORMATIVA CONFORME O VEÍCULO ADOTADO
Embora com variações, a doutrina segue a classificação de Hely Lopes
Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro) que entende ser a capacidade
normativa da Administração exercida por: (i) Decreto; (ii) Resolução; (iii)
Portarias; (iv) Deliberação; (v) Regimento; (vi) Instruções. Na prática
administrativa não é raro encontrarmos tipos exóticos de manifestação da
capacidade normativa, tais como “Despachos Normativos” ou “Circulares
Normativas”. Há também a hipótese de Parecer Normativo que, quando
aprovado pelo Presidente da República, torna-se vinculante, conforme
artigo 42 as lei complementar nº 93/93(Lei Orgânica da AGU).

3.3.

PRERROGATIVAS DE DISCRICIONARIEDADE

Volta-se à relação do exercício da atividade administrativa vis a vis a Lei.
Em certas ocasiões, a Lei, ao prever uma competência, prescreve
margens de liberdade ao agente seu detentor para proceder escolhas
diante do caso concreto. Odete Medauar 10 diz que há poder discricionário
quando o agente, diante das circunstâncias, é livre para escolher a
conduta a adotar, apreciando a oportunidade e a conveniência para
10

“Poder Discricionário da Administração”, RT 616, página 39.
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atender o interesse público, pois a lei não dita permanentemente a
conduta a adotar.
Discute-se a existência ou não de poder discricionário. Maria Sylvia
entende

não

existir

ele

como

poder

autônomo.

De

nossa

parte

entendemos também descaber falar em poder, pois não se está diante de
uma capacidade relacional, mas sim de uma prerrogativa condicionada à
lei, da qual pode o agente, inclusive, abrir mão, editando norma restritiva
de sua própria discricionariedade.
Em relação à lei, perfila a doutrina duas posições acerca da origem da
discricionariedade. Alguns, como Hely Lopes Meirelles entendem que a
discricionariedade se inicia onde cessa a legalidade. Outros, como Marçal
Justen

Filho,

entendem

que

a

discricionariedade

é

a

projeção

da

legalidade para o caso concreto.
Entendemos haver quatro grandes situações em que a lei irá conferir
discricionariedade ao agente da Administração Pública: (i) quando a lei
expressamente prevê esta autorização para decidir no caso concreto; (ii)
quando a lei determina o dever de agir mas omite os meios, conferindo
assim uma espécie de “poder implícito” ou “prerrogativa tácita”; (iii)
quando a lei prevê duas ou mais opções de conduta ou uma margem de
opção; e (iv) hipóteses decorrentes da lassidão ou ductilidade do
comando legal por conta do concurso pelo legislador de (iv.1) conceitos
técnico-científicos;

(iv.2)

conceitos

valorativos:

e

(iv.3)

conceitos

jurídicos indeterminados. Sobre estes últimos, sem desconhecer as
posições

doutrinárias

em

sentido

contrário 11,

entendemos

que

tais

conceitos conferem, sim, margens de discricionariedade.
Antigamente, entendia a doutrina que os atos praticados no exercício dos
poderes discricionários eram insindicáveis judicialmente. Por atinarem ao
mérito do ato, eles seriam não controláveis pelo Poder Judiciário, sob
pena de violação da tripartição de poderes. Hoje, na medida inclusive em
11

...................
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que

aumentam

as

margens

de

discricionariedade

conferidas

à

Administração, crescem também as hipóteses de controle. Neste sentido,
os controles exercidos a partir da motivação do ato, da isonomia, da
finalidade e principalmente da proporcionalidade (que a nosso ver
absorve

a

razoabilidade)

apontam

para

a

superação

da

tese

da

insindicabilidade do ato discricionário.
4.

4.1.

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO EM ESPÉCIE

PODERES INTERNOS

Entendemos serem poderes internos da Administração aqueles que se
estabelecem e exercem a partir de uma relação de sujeição interna à
estrutura da Administração. O traço diferencial é que a submissão a estes
poderes decorre de uma relação de subordinação específica, decorrente
de uma relação jurídica pessoal. Difere assim dos poderes externos que
se afirmam sobre todos os indivíduos a partir de uma relação de sujeição
geral.
Não estamos a dizer que os poderes internos da Administração não
trazem relevância para todos os administrados. Não. Muito ao contrário,
são relevantíssimos para o controle do exercício do poder, para a
eficiência e para evitar o desregramento nas funções administrativas.
4.1.1.

PODER HIERÁRQUICO

Maria Sylvia Zanella Di Pietro 12 dá três sentidos para a hierarquia: (i)
como princípio não jurídico, embora correspondendo àquele positivado no
Decreto-lei nº 200; (ii) hierarquia como ordenamento, caracterizado na
diversidade da função trazida pela distribuição de competência; e, por
fim, (iii) o caráter pessoal entre os titulares de órgãos, traduzido na
relação de subordinação ou coordenação entre eles.
12

Curso, página 88.
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O poder hierárquico implica na prerrogativa de escalonar e ordenar as
funções, de emitir comandos, rever os atos dos órgãos e agentes
subordinados. Predica uma relação de prevalência e superioridade, mas
não um poder absoluto.
Do poder hierárquico decorrem as prerrogativas de emitir ordens, exercer
permanente monitoramento e fiscalização, rever atos de ofício ou por
provocação

(mediante

recurso

ou

representação).

Decorre

ainda

a

prerrogativa de delegar ou avocar competências nos termos e limites
legais que veremos adiante. É neste sentido o entendimento de Odete
Medauar 13.
A estrutura hierárquica da Administração traduz em certa media algumas
das tradições do Estado Moderno, como a unicidade do poder soberano e
a legitimação política do chefe do Estado. A disciplina legal do exercício
da hierarquia serve de contrapeso para evitar a concentração do poder.
Os mecanismos de desconcentração e descentralização, sem negar a
hierarquia,

acabam

por

conferir

uma

maior

funcionalidade

para

o

exercício do poder. Mais recentemente, a partir, entre nós, do Decreto-lei
nº 200 e posteriormente, com a reforma administrativa dos anos 90,
houve um movimento para abrandar o princípio da hierarquia, conferindo
maior autonomia a órgãos e entes da Administração, com forte redução
da incidência do poder hierárquico sobre eles.
Sobre o poder de revisão de atos dos subordinados, há em várias
legislações regra vedando tal hipótese, inclusive interditando o recurso
hierárquico à entidade supervisora. Em sentido inverso há parecer da
AGU (Parecer AGU-C nº 51), aprovado pelo Presidente da República e,
portanto, com caráter normativo, afirmando que o princípio da hierarquia
se aplica sobre as Agências, inclusive para fins de recurso hierárquico
aos Ministérios, desde que versantes sobre políticas públicas.

13

Curs o , pág in a 36 .
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Outro ponto que merece atenção é a tendência atual de responsabilizar
os agentes públicos por atos de improbidade, em virtude de não
fiscalização de seus subordinados que teriam praticado atos ilícitos e
ímprobos. Ao nosso ver trata-se de evidente exagero, caracterizando um
dever de onisciência que exorbita o poder hierárquico. A menos que se
comprove

prevaricação

ou

condescendência,

não

será

a

posição

hierárquica suficiente para erigir uma culpa in vigilando abstrata e
presumida.
Por fim, no tocante à delegação e à avocação de competências, embora
elas sigam possíveis, a Lei de Processo Administrativo Federal (Lei nº
9.784/99) previu um regime bastante restritivo a essas hipóteses. O artigo
12 admite a delegação, ressalvadas as hipóteses vedadas em lei. O
artigo 13 interdita a delegação de competências (a) normativas; (b) de
análise recursal; e (c) que tenham sido expressamente atribuídas ao
agente ou órgão. Já no que toca à avocação o regime é ainda mais
restritivo pois ela só será admitida (a) em caráter excepcional; (b)
temporário, e (c) mediante motivação expressa.
A responsabilidade pelo ato objeto de delegação ou avocação será,
respectivamente, do delegado ou do avocante.
No tocante à aplicação de sanções, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 14
entende tratar-se de prerrogativa inerente ao poder hierárquico. De nossa
parte, entendemos que se trata de decorrência do poder disciplinar com o
que parecer concordar Odete Medauar 15.
Reitere-se que, malgrado sua importância, hoje o poder hierárquico sofre
vários

questionamentos.

Defende-se,

inclusive,

uma

Administração

matriarcal e pluricêntrica.

4.1.2.
14
15

PODER DISCIPLINAR

........
Curso, página 59.
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Trata-se da capacidade de apurar infrações e aplicar penalidades aos
agentes

públicos

ou

aqueles

submetidos

a

uma

relação

jurídica

específica. Pode decorrer de vários tipos de relações: (i) relações de
trabalho

(emprego

ou

estatutárias);

(ii)

relações

funcionais

ou

prestacionais (estudante matricular em escola pública); (iii) relações
contratuais (cláusula exorbitante no contrato administrativo).
Não colocamos aqui, dentre as decorrências do poder disciplinar, as
sanções decorrentes do poder de polícia, pois elas advêm de relação de
sujeição geral.
O poder disciplinar não é uma faculdade do agente. É um poder-dever.
Não pode ele deixar de aplicar a sanção se caracterizada a hipótese
fático ensejadora. Pode, sim, exercer uma margem de discricionariedade,
mas esta, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro 16 é uma espécie de
discricionariedade vinculada.
Lembra Odete Medauar que o poder disciplinar não se confunde com o
poder penal do Estado 17. Acrescentaríamos que o poder penal de Estado
difere do poder disciplinar porque aquele decorre de uma relação de
sujeição geral, enquanto este de uma relação especial.

4.2.

PODERES EXTERNOS

O poder externo da Administração em nossa classificação corresponde ao
poder de polícia. Melhor conceituando, corresponde a todas as inúmeras
manifestações do poder de polícia.
O poder de polícia reflete aquela que talvez tenha sido a primeira
manifestação de sujeição do indivíduo ao poder do Estado nos lindes do
Direito. Tratava-se à época da afirmação do Estado Moderno de restringir
16
17

Curso, página 86.
Curs o , pág in a 11 7 .
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a liberdade à intervenção estatal com vistas a assegurar uma vida social
mais ordenada.

4.2.1.

EVOLUÇÃO DO CONCEITO

O poder de polícia sai de uma concepção restrita entendida como a
atividade estatal que limita o exercício de direito da individualidade em
benefício

da

segurança.

Com

o

tempo

vai

se

conformando

às

necessidades da vida social. Até que chega a uma concepção doutrinária
de atividade estatal que consiste em limitar o exercício de direitos
individuais em benefício do interesse público.

4.2.2.

O CONCEITO NO DIREITO BRASILEIRO

Entre nós encontramos o conceito de poder de polícia no Código
Tributário Nacional, artigo 78. O CTN conceitua o instituto por ser ele fato
gerador de taxas de polícia.
O conceito legal define o poder de polícia como “a atividade da
Administração Pública que limita e disciplina os direitos dos indivíduos e
sua liberdade, regulando a prática de atos ou determinando a abstenção
de fato em razão do interesse público concernente” a um amplo rol de
objetivos, a saber: segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da
produção

e

do

mercado,

bem

como

de

atividades

econômicas

dependentes de autorização ou concessão e também preservar certos
direitos individuais ou coletivos. O CTN ainda obriga que o exercício do
poder de polícia pela Administração observe as regras de competência,
evitando o abuso ou desvio de poder (artigo 78, parágrafo único).
Bem se vê que o poder de polícia hoje contempla um plexo amplo de
poderes de intervenção estatal sobre os direitos dos indivíduos, indo
18
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desde a polícia sanitária e de costumes até a regulação econômica mais
contemporânea.
O tema do poder de polícia mereceria um capítulo a parte. Mas vale a
pena destacar alguns pontos.
O poder de polícia tem dupla vertente: uma normativa e outra legislativa.
Na vertente executiva trata-se e concretizar tais comandos ordenadores
mediante

medidas

jurídicas

(atos

ablatórios

ou

adjudicatórios)

ou

coercitivas.
O poder de polícia se manifesta em três momentos.
No primeiro momento tem lugar a função regulamentar (normativa) que
decorre, tem base, na lei, mas normalmente se completa por comandos
infra-legais. Nela têm lugar atos como o Regulamento, o Decreto, a
Portaria, as Instruções.
No

segundo

momento,

temos

a

função

preventiva,

consistente

na

fiscalização e monitoramento das atividades ou condutas sujeitas ao
poder de polícia. Aqui temos as ordens, os alvarás as notificações, as
inspeções, licenças e autorizações.
Por fim temos a fase repressiva, que colherá as condutas discrepantes
dos administrados sujeitos ao poder de polícia. Aqui trata-se de atividade
administrativa reativa ao desregramento da conduta em face do comando
ordenador. Neste momento têm lugar as sanções, as medidas coercitivas
em geral, os embargos, as apreensões, entre outros.
Muito

se

discute

se

as

medidas

concretas,

de

força,

demandam

autorização judicial prévia. Entendemos que não, pois o poder de polícia
é dotado dos atributos da auto-executoriedade e da coercitividade que
autorizam a ação em concreto do agente dotado de competência. Não
obstante, conforme o caráter mais ou menos drástico da medida concreta
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de polícia, não é incomum a Administração se socorrer do judiciário
buscando tutelar cautelas neste mister.
É celebre a discussão doutrinária acerca da separação entre polícia
administrativa e polícia judicial. Autores como Álvaro Lazarini 18, Odete
Medauar 19, Celso Antônio Bandeira de Mello 20, Edmir Netto de Araújo 21 e
Romeu Felipe Barcellar 22 se dedicaram ao tema. Basicamente pode-se
traçar as seguintes distinções: a polícia judicial é fortemente repressiva,
enquanto a polícia administrativa tem forte caráter preventivo. A polícia
administrativa

rege-se

pelo

direito

administrativo

e

envolve

ilícitos

administrativos, enquanto a polícia judicial, além de reger-se pelo
processo penal, lida com ilícitos penais. Por fim, quanto ao poder que
maneja cada qual, dizem os doutrinadores haver diferença, pois a polícia
judicial

compete

ao

Poder

Judiciário,

enquanto

que

a

polícia

administrativa compete à Administração, inclusive indireta.
Tema ainda polêmico diz respeito à possibilidade de delegação de poder
de

polícia.

É

comum

ouvirmos

a

formulação

“poder

de

polícia

é

indelegável”. A questão não parede ser tão simples. Inicialmente deve-se
dizer que a jurisprudência tem aceito a descentralização e a delegação
de competência de polícia administrativa para entes da Administração
Indireta, inclusive aqueles constituídos sob o regime de direito privado
(sociedades de economia mista e empresas públicas). A Empresa de
Correios e Telégrafos exerce a chamada “polícia postal”. Outrossim, é
célere a decisão do TJ-SP que considerou válido o exercício de polícia de
trânsito (inclusive com aplicação de multas) por sociedade de economia
mista

paulistana.

Mais

complicada

é

a

questão

de

delegação

de

competências de polícia para entes privados externos à Administração.
Isso

porque,

embora

não

se

cogite

do

trespasso

absoluta

destas

competências, tem crescido a terceirização de atividades de apoio e
suporte que muita vez tangenciam o próprio exercício do poder de polícia.
....
......
20
.......
21
......
22
.......
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Assim é com os radares de trânsito ou as entidades que exercem
atividade de inspeção veicular, ou ainda a polícia de uso de faixa de
domínio de rodovias por concessionárias privadas 23. De nossa parte
entendemos que o que é indelegável são as parcelas do poder de polícia
inerentes à autoridade, o que envolve a fase regulamentar e repressiva.
Pode, pois, haver delegação de atividades na fase preventiva, desde que
com critérios.
Outro ponto polêmico diz com o exercício de poder de polícia entre entes
distintos da federação. Há quem sustente, a partir de uma aplicação
analógica do artigo 2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 (Desapropriações) só
ser possível o exercício da polícia administrativa na escala descendente.
Não perfilamos com este entendimento. Se a Constituição cuidou de dar
autonomia aos entes e dela decorrem competências materiais atribuídas
a cada ente (dentre as quais as competências de polícia) sentido algum
há em interditar o regular e legítimo exercício destas competências.
Assim descabe, por exemplo, a Administração federal não se submeter à
polícia de edificações do Município onde possua um prédio ou ainda
descabe a estatal federal querer-se imune à polícia ambiental do Estado.
Uma última polêmica merece ........... É célere a distinção doutrinária
entre poder de polícia e serviço público. Entende a melhor doutrina
(Celso Antonio Bandeira de Mello 24) serem atividades distintas na medida
em que o poder de polícia é prestacional, implica em uma prestação
positiva, enquanto o poder de polícia envolve vedação, restrições, dever
de não-fazer. Entendemos a distinção. Porém ela hoje parece não fazer
muito mais sentido. A atividade de regulação acaba por baralhar estas
duas dimensões, sendo certo que a introdução de mecanismos de
competição nos serviços públicos acaba por envolver as duas funções
estatais

diante

das

mesmas

competências.

Outrossim,

dentro

da

prestação de serviços públicos, muita vez subjaz também capacidade
ordenadora.

23
24

........
Curs o .
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A atividade de polícia da Administração se submete plenamente ao
controle do judiciário. Este controle, hoje, não se prende apenas à
legalidade. Talvez a dimensão mais importante desse contrato se dê sob
a égide do princípio da proporcionalidade, que permite – e, mais que isso,
exige, que se controle se a medida de polícia se mostra (i) necessário
aquele interesse público residente na sua finalidade, (ii) ponderado em
intensidade com os fins buscados.
5.

CONCLUSÃO

É chegada a hora de concluir. Muito ainda se poderia falar sobre os
poderes da Administração.
Ficamos apenas num ponto: somente chegamos a um Estado Democrático
de Direito quando a Administração tenha os poderes necessários, mas os
utilize para bem servir o destinatário e o beneficiário deste poder: o
administrado. Até lá há um longo caminho a percorrer.
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Os
30 Anos da Constituição e o Direito
Constitucional
Administrativo: Segredos, Avanços e
uma Esperança
Francisco Zardo

OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO E O DIREITO ADMINISTRATIVO:
SEGREDOS, AVANÇOS E UMA ESPERANÇA
Francisco Zardo 1
Resumo: O presente artigo é dividido em três partes. Na primeira, a partir da obra 1988:
Segredos da Constituinte, de Luiz Maklouf Carvalho, é abordado o trabalho da Assembleia
Nacional Constituinte, seus bastidores, a participação popular, a disputa entre as correntes
ideológicas, a influência do governo e seus reflexos no texto aprovado. Na segunda parte são
examinados os avanços ocorridos no Direito Administrativo ao longo dos trinta anos de
vigência da Constituição de 1988, tais como a centralidade dos direitos fundamentais, a
vedação ao nepotismo, o controle jurisdicional das políticas públicas e o acesso à informação.
Na terceira parte são apresentadas algumas ideias para combater a crônica ineficiência do
Estado brasileiro.
Palavras-chave: Constituição. Direito Administrativo. Transformações.

1 Os segredos da Constituição de 1988
Na recente obra 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram
e mudaram o Brasil, o jornalista, escritor e bacharel em Direito, Luiz Maklouf
Carvalho, reconstrói, por meio da história oral, os bastidores da Assembleia Nacional
Constituinte (1987-1988). 2 As 44 (quarenta e quatro) entrevistas realizadas pelo
experiente e premiado repórter conduzem o leitor à uma viagem no tempo,
constituindo para os operadores do direito um valioso meio de compreensão dos
vícios e virtudes do texto constitucional e instrumento de superação das dificuldades
de sua aplicação nos dias atuais.
Como num mosaico, foram ouvidas pessoas de diversas posições e matizes
ideológicos: Ministros de Estado, constituintes, juristas, funcionários do Congresso
Nacional e até lobistas. Entre os entrevistados, destacam-se o então Presidente da
República, José Sarney; o Ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves;
Bernardo Cabral, ex-Presidente do Conselho Federal da OAB (1981/1983), Senador
(PMDB-AM) e relator da Comissão de Sistematização; Fernando Henrique Cardoso,
1

Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Advogado e Sócio do Escritório
Professor René Dotti, onde coordena o Núcleo de Direito Administrativo. Conselheiro do Instituto dos
Advogados do Paraná e Diretor do Departamento de Direito Administrativo (2017/2019). Membro da
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2
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Senador (PMDB-SP) e relator do regimento da Constituinte; Nelson Jobim, Deputado
Federal (PMDB-RS) e líder da bancada; Miguel Reale Junior, assessor do Presidente
da Constituinte, Ulysses Guimarães; e Mozart Vianna, servidor concursado da
Câmara dos Deputados desde 1975.
1.1 A convocação da Assembleia Nacional Constituinte
A eleição de Tancredo Neves para Presidente da República em 15 de janeiro
de 1985, após mais de 20 anos de Regime Militar, representou a esperança de
fundação de uma Nova República. Mas, como observa José Afonso da Silva, “a Nova
República só teria legitimidade e durabilidade se se fundamentasse numa Constituição
Democrática, ou seja, numa Constituição que emanasse de uma Assembleia
Constituinte representativa da soberania popular”. 3
Em 27 de novembro de 1985, foi promulgada a Emenda Constitucional no 26,
convocando a Assembleia Nacional Constituinte, que seria composta pelos membros
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, reunidos, unicameralmente, a partir
do dia 1o de fevereiro de 1987. Esta solução foi objeto de crítica pela Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil CNBB e pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, que desejavam a convocação
de uma constituinte exclusiva, isto é, de representantes eleitos exclusivamente para
promulgar a nova Constituição. Segundo José Afonso da Silva, a EC 26/85, “na
verdade, não estava convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e
soberana, mas apenas se estava estabelecendo um Congresso Constituinte, ou
simplesmente dando poderes constituintes originários ao Congresso ordinário”. 4
Semelhante é a posição de Flávio Bierrenbach, jurista, Deputado Federal
(PMDB/SP) e primeiro relator da emenda constitucional que viria a convocar a
Constituinte. Flávio foi destituído da função de relator da emenda na véspera de sua
votação, porque pretendia realizar um plebiscito para a população decidir qual
formato de Constituinte queria. Na visão de Bierrenbach, “quem teria legitimidade
para fazer uma nova Constituição para o país seria uma Assembleia Nacional

SILVA, José Afonso da. Constitucionalismo brasileiro: evolução institucional. São Paulo: Malheiros,
2011. p. 83.
4
Idem, p. 84.
3
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Constituinte, livre, soberana e exclusiva. (...) o Congresso não é um poder
Constituinte. O Congresso é um poder constituído”. 5
Diverso é o pensamento de Miguel Reale Junior, para quem a convocação de
uma Constituinte exclusiva não traria repercussões praticas relevantes: “Havia a ideia
de que haveria uma pureza se eles fossem eleitos só para fazer a Constituinte. Mas é
bobagem. Você acha, por exemplo, que um Paulo Maluf ia deixar de se candidatar à
Constituinte? Não ia. Mesmo que fosse para ser só constituinte, ele não ia perder seu
eleitorado, não ia deixar na mão os seus redutos. Então, no fundo, o fato de ser
Constituinte exclusiva, ou um Congresso Constituinte, não ia trazer modificação na
composição”. 6
1.2 A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais
Outra polêmica havida antes mesmo do início dos trabalhos da Assembleia foi
a instituição da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, por meio do Decreto
no 91.450, de 18 de julho de 1985. Composto por 50 (cinquenta) membros de livre
escolha do Chefe do Executivo, este grupo, que ficou conhecido como Comissão dos
Notáveis ou Comissão Afonso Arinos – em alusão ao seu Presidente, Afonso Arinos
de Mello Franco –, teria a missão de elaborar um anteprojeto para nortear os trabalhos
da Assembleia Nacional. Entre tantos integrantes de grande projeção, destaca-se:
Antonio Ermírio de Moraes, Bolivar Lamounier, Cândido Mendes, Celso Furtado,
Cristovam Buarque, Evaristo de Moraes filho, Gilberto Freyre, Helio Jaguaribe, Jorge
Amado, José Afonso da Silva, Sepúlveda Pertence, Saulo Ramos, Miguel Reale e
Paulo Brossard.
Em 18 de setembro de 1986, esta Comissão concluiu seu Anteprojeto
Constitucional. Contudo, a Assembleia Nacional, presidida por Ulysses Guimarães
(PMDB/SP) preferiu “partir do zero”. 7 Segundo o Deputado do PMDB Gaúcho
Antônio Britto, a vitória da democracia evocava o sentimento de “não me traga nada
pronto, porque você está manietando, cabrestando, induzindo, reprimindo”. “Hoje,
pensando, e não deixa de ser irônico que eu seja um dos que dizem isso, eu acho que
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 136.
6
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 298.
7
Idem, p. 21.
5
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o maior erro que se cometeu foi não ter havido um projeto preliminar. Organizaria um
pouco o jogo”. 8
Já para Joaquim Falcão, Professor da Fundação Getúlio Vargas e membro da
Comissão dos Notáveis, foi melhor não se ter adotado o Anteprojeto por ela
apresentado, “porque aí ela receberia um carimbo de ‘O Projeto do Sarney’”. 9 Apesar
disso, diz Falcão, “várias de suas propostas foram incorporadas – porque os
constituintes as viram como uma fonte originária de ideias” 10, indicando que acataram
o pedido de Afonso Arinos para que ao menos “namorassem escondido com o
anteprojeto da comissão que presidira meses antes”. 11
1.3 O Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte
O passo seguinte foi a elaboração do Regimento Interno da Assembleia
Nacional Constituinte, que estabeleceria a forma como a Constituição seria elaborada
e votada. Como não havia um texto base e todos os parlamentares queriam participar
da formulação da nova Carta, a solução foi “a criação de 24 subcomissões temáticas,
que elaborariam textos sobre os temas de sua competência e os entregariam a 8
comissões temáticas, cada uma congregando 3 subcomissões. As comissões
redigiriam projetos sobre as suas áreas, os quais seriam, por sua vez, enviados a uma
Comissão de Sistematização. Esta última elaboraria o novo projeto, a partir do
trabalho das comissões temáticas, que seria submetido ao Plenário da Constituinte, em
dois turnos de votação”. 12
O relator da Comissão encarregada de elaborar o Regimento Interno foi o
então Senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB/SP). Porém, a lógica que norteou
a estruturação do Regimento foi concebida pelo Deputado Nelson Jobim (PMDB/RS),
que assim justifica o modelo adotado: “Nós tínhamos 559 constituintes. Tiramos os
seis membros da mesa, ficaram 553. Aí o Dr. Ulysses disse ´Os líderes, os cardeais,
os caras que têm autoridade vão ser membros da Comissão de Sistematização`, que eu
já tinha desenhado. Escolhemos os 49 nomes para essa comissão. Sobraram 504. Eu
Idem, p. 136.
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 294.
10
Idem, p. 291.
11
Idem, p. 21.
12
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e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 163.
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já tinha feito oito comissões, correspondentes aos oito títulos da Constituição. Cada
comissão se subdividiu em três subcomissões. Cada comissão ficou com 63, 21 em
cada subcomissão”. 13
Uma novidade interessante, introduzida no Regimento Interno da Assembleia
por iniciativa de Fernando Henrique Cardoso 14, foram as emendas populares, cuja
apresentação “dependia da assinatura de 30 mil eleitores e do apoio de três entidades
associativas ou de determinadas instituições públicas. Foram apresentadas, no total,
122 emendas populares, reunindo 12.277.323 assinaturas”. 15 Segundo Fernando
Henrique, aquilo representou “uma abertura para a sociedade. Os representantes iam
defender, no Plenário, sem ser parlamentares”. 16
Aliás, como registram Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, “a
participação popular foi uma constante durante os trabalhos da constituinte e se deu
também pela presença física nas dependências do Congresso. Estima-se que – afora
parlamentares e servidores do legislativo – cerca de 10 mil pessoas transitavam em
média, diariamente, pelo Congresso Nacional, representando os mais variados grupos
sociais: trabalhadores e empresários, estudantes, aposentados, servidores públicos,
índios, sem-terra, donas de casa etc.” 17
Além da participação popular, também foi marcante a força dos lobbies, como
registra Oscar Corrêa Junior, Deputado Federal pelo PFL de Minas Gerais e filho do
então Ministro do STF, Oscar Corrêa: “Não vamos ser românticos. Se há uma coisa
que funcionou tanto pra A quanto pra B, C e D foram os lobbies. Pesaram muito”. 18
1.4 O trabalho das comissões e subcomissões

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 204. Aos 49 nove membros da Comissão de
Sistematização se somariam os 24 relatores das subcomissões, os 8 presidentes e os 8 relatores das
Comissões, totalizando 89 membros. Posteriormente o quórum foi ampliado para 93, a fim de que
todos os partidos tivessem ao menos uma vaga.
14
Idem, p. 127.
15
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 165.
16
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 127.
17
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 167.
18
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 250.
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Como o PMDB era o partido com o maior número de parlamentares, coube a
ele a maioria das indicações para os postos chaves das comissões e subcomissões,
especialmente o de relator. E como Mário Covas, líder do PMDB, integrava a ala
mais progressista do partido, tiveram preferência os constituintes que professavam o
mesmo viés ideológico. Na avaliação de Souza Neto e Sarmento, isso “deslocou os
trabalhos nessa fase para a esquerda da composição mediana da Assembleia”. 19
As disputas foram intensas e chegaram às vias de fato, como narra o Deputado
José Lourenço, líder da bancada do PFL e autor do art. 5º, XXII, da Constituição de
1988 (“é garantido o direito de propriedade”): “Eles tinham maioria por um voto. E
havia um senador do Mato Grosso, Saldanha Derzi, que me disse, eu como líder do
PFL: ´Deputado, nós não podemos deixar que eles fiquem com o controle da
Comissão de Agricultura, porque aí vão entrar todas as emendas da esquerda para
fazer reforma agrária’. No dia de uma votação importante eles estavam sem maioria,
porque um tinha faltado. Como eu tinha um suplente do PFL, mandei que ele
assinasse o livro e ficasse apto para votar. Eles vieram em cima. ‘Não pode!´ O
Saldanha Derzi estava com um revolver .38mm, e me passou. Eu encostei no sujeito e
disse: ‘Se der mais um passo eu...”. 20
Também houve fraudes em votações, como recorda o Deputado Marcelo
Cordeiro (PMDB/BA) e primeiro secretário da mesa. As filmagens da Câmara dos
Deputados registraram parlamentares votando em nome de outros. Porém, com o
assentimento de Ulysses Guimarães, Cordeiro decidiu não divulgar o fato “para
preservar a instituição. Porque aí colocava em xeque todas as votações”. 21 “Era mais
importante a nação concluir a sua Constituinte do que punir os transgressores”. 22
Concluídos os trabalhos das Comissões Temáticas e iniciados os da
Comissão de Sistematização, seu relator, Bernardo Cabral, apresentou inicialmente
um projeto com 501 artigos – apelidado de Frankstein 23 - posteriormente reduzido a
305. 24 O resultado, contudo, desagradou o Governo Sarney, os conservadores e as
Forças Armadas.
19
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 163.
20
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 182.
21
Idem, p. 387.
22
Idem, p. 389.
23
Idem, p. 23.
24
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 163.
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Discutia-se, por exemplo, se as Forças Armadas teriam competência para
intervir na ordem interna (atual redação do art. 142 da Constituição). Bernardo Cabral
teria combinado com o Ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, que
sim, mediante requisição de quaisquer dos três Poderes. Porém, posteriormente teria
alterado o texto. Informado por assessores, Leônidas, segundo relato do então
Presidente José Sarney, teria mandado levarem Cabral ao quartel-general do Exército:
“Chegou lá, o Leônidas deu um acocho muito grande nele e disse o seguinte: ‘Você
só sai daqui quando a Constituição estiver com o texto que nós combinamos’. Assim
o Bernardo mandou fazer”. 25 Indagado se a posição contrária à intervenção do
exército na ordem interna teria chance de passar, Leônidas foi enfático: “Não, porque
eu não deixaria passar”. 26
Superado este impasse, e após intensos debates, foi concluído o trabalho da
Comissão de Sistematização, o qual recebeu tantas emendas que algumas foram parar
literalmente no fundo de um armário, como conta o Professor Sérgio Ferraz, que
assessorava o relator Bernardo Cabral: “Na véspera do último dia de trabalho da
Comissão de Sistematização nos reunimos na casa do Bernardo, finalizando a última
versão do projeto que seria finalmente levado a Plenário. Depois passamos no
apartamento do Fogaça. De repente, chega o senador Humberto Lucena [presidente do
Senado] com um pacote de cem, duzentas emendas. ´Você não pode deixar de
considerar essas aqui´, disse para o Bernardo. Ele entrou em desespero, não sabia o
que argumentar, e aí me deu uma determinação: ‘Sérgio, encaixa isso no boneco do
projeto’. (...). Encaixei, da maneira mais inacreditável. O Fogaça tinha uma estante na
sala, com muitos livros. Eu peguei aquele pacote, botei por trás dos livros, e assim
foram incorporadas as emendas do senador Humberto Lucena na Constituinte. (...).
Solenemente ignoradas. Porque não havia mais tempo”. 27
Ao final, a Comissão de Sistematização aprovou a mudança para o regime
parlamentarista e a redução do mandato de Sarney de 6 (seis) para 4 (quatro) anos
contra a vontade dele, que defendia o prazo de 5 (cinco) anos. Outros pontos
controvertidos do texto que seguiria para o Plenário eram “a reforma agrária em terras
produtivas, as regras sobre propriedade e livre-iniciativa, as limitações ao capital

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 52.
26
Idem, p. 65.
27
Idem, p. 314.
25

333

8

estrangeiro, o imposto sobre grandes fortunas, os instrumentos de democracia
participativa e a amplitude dos direitos trabalhistas”. 28
Como sintetizou Luís Roberto Barroso, “na elaboração do Projeto da
Comissão de Sistematização, prevaleceu a ala mais progressista do PMDB, liderada
pelo Deputado Mário Covas, que produziu um texto ‘à esquerda do Plenário’:
nacionalista, com forte presença do Estado na Economia e ampla proteção aos
trabalhadores”. 29
1.5 A reação do Centrão e as votações em Plenário
A reação não tardaria. Pelo Regimento Interno então vigente, o texto aprovado
na Comissão de Sistematização, composta por 93 Deputados, somente poderia ser
alterado pelo voto da maioria absoluta do Plenário, ou seja, por 280 parlamentares.
Entendendo que esse sistema conferia um peso desproporcional ao voto dos membros
da Comissão de Sistematização em detrimento dos componentes do Plenário, um
grupo de parlamentares que ficou conhecido como Centrão articulou, com o apoio do
Governo Sarney, a alteração do Regimento. Segundo Nelson Jobim, idealizador do
modelo original, “foi uma revolta justa. Eles tinham razão”. 30
Como essa alteração trouxe maior equilíbrio de forças no Plenário, mesmo
porque a coesão do Centrão “não era tão sólida nem tão inabalável quanto de
princípio se supunha” 31, a solução foi negociar. Parte desta negociação teria se dado
de modo espúrio, por meio da oferta de concessões de rádio e televisão em troca de
votos em assuntos que interessavam ao governo.
É o que afirma, por exemplo, o Deputado Luiz Alfredo Salomão (PDT/RJ):
“O Sarney conseguiu os cinco anos de mandato subornando deputados com canais de
rádio e televisão ou com outros favores do governo”. 32 O fato é confirmado pela
Deputada Maria de Lourdes Abadia (PFL/DF): “Me ofereceram uma rádio, para votar
28
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 166.
29
BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da Constituição Brasileira de 1988: o Estado a que chegamos.
In: Temas de Direito Constitucional, Tomo IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 17.
30
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 207.
31
BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Brasília: Paz e Terra,
1989. p. 462.
32
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 384.
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por cinco anos de mandato. (...). O ACM [ministro Antônio Carlos Magalhães, das
Comunicações], na casa do Osório Adriano, que na época era o presidente do PFL do
Distrito Federal. (...). Diretamente. Não só para mim, mas para outros do PFL, como o
[Jofran] Frejat. Eu falei que não ia votar os cinco anos, porque achava que era muito
tempo e que o Brasil estava precisando mudar”. 33
José Sarney nega: “Isso é uma balela. (...). Não precisava usar isso como
barganha. Eu quero ver um deputado que tenha dito que eu pedi a ele pra votar em
troca de televisão ou de rádio”. 34 O Deputado Theodoro Mendes (PMDB/SP)
reconhece ter ganhado uma rádio, mas nega ter vendido o voto: “Ganhei uma
concessão, mas não foi de presente, não vendi voto meu, nem nada”. 35 Foi nesse
contexto que o Deputado Roberto Cardoso Alves, o Robertão, um dos líderes do
Centrão, fez a célebre afirmação de que “é dando que se recebe”, numa exótica
adaptação da terna Oração de São Francisco de Assis às práticas seculares do Brasil
central.
Outra forma de resolver os impasses entre as diversas correntes quanto à
redação de algum dispositivo – o chamado “buraco negro” 36 – era o recurso a
expressões ambíguas, a fim de alcançar a maioria. Um dos exemplos é o descanso
semanal remunerado. Segundo Nelson Jobim, “o texto da esquerda queria ‘repouso
semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos’. A direita queria ‘repouso
semanal remunerado, na forma de convenção ou contrato coletivo de trabalho’. A
direita tinha razão, alguns trabalhos não podiam parar no domingo. E deu-se o
impasse. (...). Então eu fiz uma redação, aprovada pela direita e pela esquerda, que
está na Constituição: ‘[...] repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos”. (...). Todo mundo aprovou”. 37
Outra forma de superar divergências foi constitucionalizar determinado tema,
relegando sua regulamentação para norma infraconstitucional, como recorda Mozart
Vianna, que foi secretário-geral da Câmara dos Deputados por 24 anos: “Essa foi
outra grande jogada. Então a Constituição foi promulgada com 369 dispositivos a

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 272/273.
34
Idem, p. 57.
35
Idem, p. 424.
36
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – Teoria, História
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 168.
37
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 211.
33
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serem implementados”. 38 O Centro de Documentação e Informação da Câmara
indica um número maior. Seriam 380 dispositivos passíveis de regulamentação, dos
quais 263 já foram regulamentados. Passadas três décadas desde a promulgação da
Carta de 1988, 117 de seus preceitos ainda carecem de regulamentação. 39
1.6 A promulgação da Constituição
E assim, ao final de 20 meses de efervescência de ideias e ideais, a
Assembleia Nacional Constituinte foi concluída e a Constituição foi promulgada.
“Não é a Constituição perfeita”, como reconheceu Ulysses Guimarães na sessão do
dia 05 de outubro de 1988: “ela própria, com humildade e realismo, admite ser
emendada”. 40
Até 14 de dezembro de 2017 já eram 99 as emendas constitucionais. Em tom
de blague, o Ministro Marco Aurélio, do STF, conta que são tantas as alterações que
um cidadão entrou na livraria para comprar um exemplar da Constituição e o
vendedor respondeu: “Desculpe-me, mas não temos. Não trabalhamos com
periódicos”. 41
Embora o número de emendas seja expressivo, muitas delas foram necessárias
para adaptar o texto constitucional aos tempos atuais, o que de modo algum deslustra
o trabalho do Congresso constituinte. Talvez o segredo da perenidade da Carta de
1988, que agora completa 30 anos, seja justamente a sua mutabilidade e a sua
capacidade de adaptação às novas realidades. Como assevera Egon Bockmann
Moreira, “a Constituição que hoje temos, felizmente, não é a ‘Constituição de 1988’
ou a “CF/88”, mas sim a Constituição do Brasil – um belíssimo diploma que, para se
manter vivo, necessita de permanente compreensão reflexiva”. 42
38

Idem, p. 332.

Disponível
em:
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Disponível
em:
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HAIDAR, Rodrigo. Para o ministro Marco Aurélio Mello, Constituição virou periódico. Último
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42
MOREIRA, Egon Bockmann. Os 29 anos da Constituição que não é a de 1988. Gazeta do Povo, 10
out. 2017. Disponível em: http: http://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/egon-bockmannmoreira/os-29-anos-da-constituicao-que-nao-e-a-de-1988-dg3pxpk2482z6dferlmluhlrt. Acesso em
30/01/2018.
39

336

11

2 A Constituição de 1988 e os avanços do Direito Administrativo
Atualmente, paira na sociedade brasileira um grande mal-estar em relação às
instituições públicas e suas lideranças, o que se atribui especialmente à corrupção, ao
desemprego e à falta de saúde e segurança públicas adequadas. Segundo pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas, publicada em 2017 sob o título O Dilema do Brasileiro:
entre a descrença no presente e a esperança no futuro, 51% dos brasileiros deixariam
o país se tivessem oportunidade e 38% dizem que sua vida está pior hoje do que há
cinco anos. Ainda assim, 53% acreditam que a vida irá melhorar nos próximos cinco
anos e 83% manifestaram esperança no Brasil. 43
Talvez, a crença na efetivação dos valores constitucionais seja uma das raízes
deste otimismo. Afinal, o Brasil é um país jovem. Começamos verdadeiramente em
1808, com a vinda da família real. 44 Nossa democracia constitucional é ainda mais
recente e coincide com o advento da Carta de 1988. Ao longo desses quase trinta
anos, produzimos avanços notáveis no campo do Direito Administrativo, o que
repercute diretamente na vida do cidadão, embora nem sempre se perceba.
O art. 1º, III, da Constituição colocou a dignidade da pessoa humana como
fundamento

do

Estado

brasileiro.

Naturalmente,

isso

reflete

no

Direito

Administrativo, que, assim como os demais ramos do Direito, necessariamente deve
passar por um processo de constitucionalização e de revisão de todos os seus
institutos. Se antes o Direito Administrativo era visto como “o Direito da
Administração Pública” 45 , hoje também atua como um Direito dos cidadãos 46 ,
assumindo a dupla função de “organizar a autoridade do poder e defender a liberdade
dos cidadãos”. 47

RUEDIGER, Marco Aurélio (Coord.).O dilema do brasileiro [recurso eletrônico] : entre a descrença
no presente e a esperança no futuro. Rio de Janeiro : FGV, DAPP, 2017. Disponível em:
http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2017/10/FGV_DAPP_dilema_WEB_PORT_2017-10
25_DV.pdf Acesso em 30/01/2018.
44
Nesse sentido: BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5a. ed.
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 480.
45
OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: O Sentido da Vinculação Administrativa à
Juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003. p. 281.
46
ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos: com as
alterações da lei anticorrupção (Lei 12.846/2013). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 36.
47
AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo, vol. I. 3ª. ed. Coimbra: Almedina,
2010. p. 157.
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Nesse sentido, Luís Roberto Barroso afirma que a centralidade da dignidade
da pessoa humana altera “a qualidade das relações entre Administração e
administrado, com a superação ou reformulação de paradigmas tradicionais” 48, tais
como a vinculação do administrador à Constituição e não apenas à lei ou aos
regulamentos internos; a possibilidade de controle judicial do mérito do ato
administrativo; a redefinição da ideia de supremacia do interesse público sobre o
privado. Marçal Justen Filho sufraga este pensamento, asseverando que, hoje, “o
núcleo do direito administrativo reside não no interesse público, mas na promoção dos
direitos fundamentais indisponíveis”. 49
2.1 A consagração do devido processo legal, com direito ao contraditório e à prova
também em âmbito administrativo
Uma das grandes novidades positivadas na Constituição de 1988 foi a
consagração do direito ao contraditório e da ampla defesa também no processo
administrativo e não apenas no processo judicial. “Aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (CF, art. 5º, LV). O acréscimo se deu
por sugestão do advogado Siqueira Castro e por iniciativa do Professor Sérgio Ferraz,
que era assessor do relator da Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral. 50
É frequente a Administração Pública adotar medidas unilaterais contrárias aos
interesses dos cidadãos, sem a sua prévia oitiva. Ainda mais comum é o cerceamento
do direito de defesa e o indeferimento de pedidos de produção de provas em
processos administrativos, amparada na inexistência de previsão legal.
Quanto ao primeiro aspecto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “O
vocábulo litigante há de ser compreendido em sentido lato, ou seja a envolver
interesses contrapostos. (...). O contraditório e a ampla defesa, assegurados
constitucionalmente, não estão restritos apenas àqueles processos de natureza

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5a. ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. p. 399.
49
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015. p. 140.
50
CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitaram e
mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 315.
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administrativa que se mostrem próprios ao campo disciplinar. O dispositivo
constitucional não contempla especificidade." 51
Sobre a ausência de previsão legal como fundamento para o indeferimento de
provas, o STF entende que “assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de
índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do
‘due process of law’ (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver
previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, a
prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV). - Abrangência da cláusula constitucional do
‘due process of law’, que compreende, dentre as diversas prerrogativas de ordem
jurídica que a compõem, o direito à prova”. 52
E prossegue: “O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos
de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza
a adoção, pelo órgão estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento
daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade
de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração
de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa”. 53
2.2 O acesso à informação
Ainda no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, o art. 5º, XXXIII, da
Constituição consagrou que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Apesar disso,
impera em muitos setores da Administração Pública a cultura do sigilo, do segredo,
como se os assuntos do Estado só interessassem aos governantes e aos membros da
repartição. E como se a busca de informações por parte do cidadão fosse uma
intromissão indevida em temas que não lhe dizem respeito.

STF, 2ª Turma, RE n° 199.773/MG, rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 30/4/99.
STF, 2ª Turma, RMS n° 28517 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ. 02/05/2014.
53
STF, 2ª Turma, RMS n° 28517 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ. 02/05/2014.
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Há não muitos anos, antes da repercussão do escândalo dos Diários
Secretos, 54 na Assembleia Legislativa do Paraná era necessário solicitar por escrito e
fundamentadamente o acesso a atos legislativos que deveriam estar publicados em
diário oficial disponível a todos e na internet.
Felizmente o art. 5º, XXXIII, foi regulamentado pela Lei nº 12.527/2011,
estabeleceu a “publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção” (art. 3º, I).
Como consequência, deve haver “divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações” (art. 3º, II). Apesar da clareza destas normas, a
cultura do segredo ainda resiste, a ponto de o BNDES ingressar no Supremo Tribunal
Federal invocando o sigilo bancário, para não prestar informações solicitadas pelo
Tribunal de Contas da União sobre operações financeiras realizadas com recursos
públicos. Em lúcido julgado, a 1ª Turma denegou a ordem considerando que:
“4. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão
abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001,
visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da
administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais
situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal [TCU] o acesso a
informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos.
5. O segredo como “alma do negócio” consubstancia a máxima cotidiana
inaplicável em casos análogos ao sub judice, tanto mais que, quem contrata
com o poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for
necessária para o controle da legitimidade do emprego dos recursos públicos.
É que a contratação pública não pode ser feita em esconderijos envernizados
por um arcabouço jurídico capaz de impedir o controle social quanto ao
emprego das verbas públicas”. 55
Mas o principal avanço produzido pela Lei nº 12.527/2011 é que ela fixa
procedimentos e prazos para a solicitação e o fornecimento das informações,
estabelecendo, ainda, que a recusa injustificada do agente público pode configurar
infração disciplinar e ato de improbidade administrativa (art. 32). A depender da
gravidade da conduta, o servidor pode ser condenado à perda do cargo.
2.3 A proibição do nepotismo

Diários Secretos. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diariossecretos/. Acesso em 31/01/2018.
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STF, 1ª Turma, MS n° 33340/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJ. 03/08/2015.
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A vedação ao nepotismo é outro avanço derivado da Constituição e, em
especial, do art. 37, caput, que consagra a moralidade com um dos princípios reitores
da Administração Pública. De acordo com a Súmula Vinculante nº 13, “A nomeação
de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
viola a Constituição Federal”.
Este verbete representa uma verdadeira revolução silenciosa nos costumes
públicos. Não se descura que, até a edição desta Súmula, possivelmente havia
familiares competentes e honestos prestando bons serviços à Administração. Mas a
proibição do nepotismo, como regra, restabelece o princípio da igualdade de
oportunidades, como é próprio dos regimes republicanos, onde as escolhas devem
decorrer do mérito pessoal e não das relações de afeto. O fim do nepotismo coíbe
desvios, protecionismo, privilégios e enfraquece a cultura do patrimonialismo, na qual
“o espaço público é tido, sem a menor cerimônia, como extensão do privado”. 56
2.4 O controle judicial de políticas públicas essenciais
Graças à força normativa dos preceitos constitucionais, o Poder Judiciário tem
determinado a efetivação de garantias constitucionais em casos nos quais se constata
omissão estatal prolongada. É o caso, por exemplo, do atendimento em creche das
crianças até cinco anos de idade.
Além do art. 227 da Constituição consagrar, “com absoluta prioridade”, o
direito à educação das crianças, o texto constitucional repete em duas outras
oportunidades o direito à creche (art. 7º, XXV e 208, IV). Apesar disso, é frequente a
omissão do Poder Executivo em efetivá-lo com o discurso de que não dispõe de
recursos suficientes (“a reserva do possível”). O Supremo reagiu vigorosamente a este
argumento, assentando que:

56
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“- A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda
criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações
meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a
razões de puro pragmatismo governamental.
(...)
- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz
inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por
isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais
nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade
de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o
propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se
mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em
detrimento dos interesses maiores dos cidadãos”. 57
Esse mesmo controle judicial de políticas públicas tem sido exercitado na
efetivação do direito à saúde 58, implantação da defensoria pública 59 e aprimoramento
do sistema penitenciário 60, entre outros.
2.5 A pavimentação do caminho em direção a uma sociedade livre, justa e solidária
Além dos exemplos acima citados, que constituem passos importantes na
construção de uma Administração pública transparente, que atue de modo impessoal,
respeite os direitos do cidadão e efetive os direitos sociais, outras iniciativas recentes
estão contribuindo para pavimentar o caminho em direção a uma sociedade justa, livre
e solidária.
No campo dos direitos políticos, tem-se a lei da ficha limpa (Lei
Complementar nº 135/2010), que regulamenta o art. 14, §9º, da Constituição e
estabelece os casos de inelegibilidade, “a fim de proteger a probidade administrativa,
a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato”.
Outra novidade positiva é a Emenda Constitucional nº 97/2017, que vedou a
celebração de coligações eleitorais nas eleições proporcionais (deputados e
vereadores) e cláusulas de barreiras para partidos políticos. Com isso, espera-se que
haja sensível diminuição dos partidos sem programas ou ideologia, que apenas
existem para ter acesso ao fundo partidário e ceder seu tempo de rádio e televisão às
grandes legendas, em troca de cargos no futuro governo.
STF, 2ª Turma, ARE n° 639337 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ. 15/09/2011.
STF, 1ª Turma, ARE n° 701353 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux, DJ. 12/09/2016.
59
STF, 2ª Turma, AI n° 598212 ED/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJ. 24/04/2014.
60
STF, Pleno, ADPF n° 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 19/02/2016.
57
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Em prol da probidade na relação entre o Poder Público e o mercado, houve a
declaração de inconstitucionalidade do financiamento de campanhas eleitorais por
pessoas jurídicas

61

e a edição da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei

Anticorrupção, que incentiva as empresas a implantarem programas de integridade,
prevenindo a prática de atos ilícitos. A corrupção é um mal tão grave que não pode ser
combatido apenas pelos Estados, sobretudo quando, das 100 maiores economias do
mundo, 69 são empresas e só 31 são países. 62
O zelo na aplicação dos recursos públicos é objeto da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). A eficiência na gestão das empresas estatais,
até então dominada por grupos políticos e econômicos, é o objetivo da Lei nº
13.303/2016, que regulamenta o art. 173, §1º, da Constituição e estabelece o estatuto
jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Este diploma
veda a utilização das estatais para fins eleitoreiros e impõe critérios técnicos para a
nomeação dos seus administradores, os quais não podem estar vinculados a partidos
políticos.
Por fim, deve ser saudado o advento da Lei nº 13.140/2015, que possibilita a
autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público. A
judicialização desnecessária, além de impor custos ao erário, asfixia o Poder
Judiciário e conduz à eternização dos litígios. Consoante o magistério de Juarez
Freitas, “urge ter predisposição à resolução administrativa dos conflitos”.
Transcendendo o “nefasto fluxo de atitudes adversariais, cumpre, pois, estimular uma
gestão pacificadora e ética, atenta à raiz das disputas e capaz de negociação levada a
cabo com celeridade e transparência”. 63
3. Uma esperança: a superação da crônica ineficiência do Estado brasileiro
Ao contrário do que as linhas acima poderiam sugerir num exame apurado,
nem tudo são flores. A primeira parte do presente artigo dedicou-se a demonstrar um
pouco do contexto em que fora concebida a nossa Constituição e, a segunda, os
avanços institucionais havidos desde a sua promulgação. O país caminha na direção
STF, Pleno, ADI n° 4650/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJ. 24/02/2016.
GALINDO, Cristina. Quando as empresas são mais poderosas que os países. El País, 08 nov. 2017.
Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/economia/1509714366_037336.html.
Acesso em 31/01/2018.
63
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 222.
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certa. E como diz o poema Mude, de Edson Marques, “a direção é mais importante
que a velocidade”. 64 Mas é preciso apurar o passo.
Para tanto, um problema que deve ser enfrentado com absoluta prioridade,
sobretudo porque o país atravessa uma grave crise econômica e fiscal, é a crônica e
histórica ineficiência do Estado brasileiro, que alcança, sem exceções, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Basta dizer que as perdas da Petrobrás
por falhas de planejamento foram muito superiores às decorrentes da prática de
crimes em larga escala. 65
O governo federal gasta com o pagamento de servidores cerca de 39% de sua
receita. 66 Nos Estados esse percentual sobe para, em média, 59%. 67 Estatísticas do
IBGE revelam que a remuneração dos agentes públicos é maior do que a dos
profissionais de empresas privadas. 68 Apesar disso, a experiência demonstra que, não
raro, há órgãos sem funcionários capazes de, por exemplo, elaborar um edital que
atenda as exigências da lei de licitações. Parcerias Público-Privadas, arrendamentos
portuários e licenças ambientais simplesmente não saem do papel porque não há
servidores em condições de desenvolver os complexos projetos e estudos que
incumbem à Administração, lembrando bem-humorado o vaticínio de Milton
Friedman: "Se você incumbir o governo federal de cuidar do deserto do Saara, em
cinco anos faltará areia". 69
Na obra A Quarta Revolução: a corrida global para reinventar o Estado, os
autores John Micklethwait e Adrian Woolridge, da centenária revista inglesa The
Economist, examinam o passado e o presente de diversos países da América, da
Europa e do Oriente. E concluem que uma das formas de consertar o Leviatã consiste
MARQUES, Edson. Mude. Disponível em: <https://www.pensador.com/autor/edson_marques/>.
Acesso em 10/04/2018.
65
LANNOY, Carlos de. Petrobras divulga balanço; perda com corrupção chega a R$ 6 bilhões. Jornal
da Globo, 23 abr. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/04/petrobraspublica-balanco-e-perdas-totais-chegam-r-508-bilhoes.html. Acesso em 31/01/2018.
66
ALVES, Murilo Rodrigues. Governo gasta 39,2% de suas receitas no pagamento de servidores
públicos.
O
Estado
de
S.Paulo,
26
mar.
2016.
Disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-gasta-39-2-de-suas-receitas-no-pagamento-deservidores-publicos,10000023309. Acesso em 31/01/2018.
67
FERNANDES, Adriana; TOMAZELL, Idiana. Gasto com pessoal consome 60% da receita dos
estados.
O
Estado
de
S.Paulo,
17
ago.
2017.
Disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-pessoal-consome-60-da-receita-dosestados,70001939477. Acesso em 31/01/2018.
68
MÉDIA salarial de servidores públicos a chega a ser dez vezes a do setor privado. Época Negócios,
27 nov. 2016. Disponível em: http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2016/11/mediasalarial-de-servidores-publicos-chega-ser-dez-vezes-do-setor-privado.html. Acesso em 31/01/2018.
69
FRIEDMAN, Milton. Apud: MICKLETHWAIT, John; WOOLRIDGE, Adrian. A quarta revolução:
a corrida global para reinventar o Estado. São Paulo: Penguin, 2015. p. 85.
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na instituição de mecanismos de competição no serviço público e no preenchimento
dos altos cargos com base no mérito. Para tanto, é fundamental que o Estado ofereça
meios para a qualificação dos seus agentes.
Na China, os servidores públicos devem passar por três meses de treinamento
a cada cinco anos. Os cursos da Academia Chinesa de Liderança Executiva são
frequentados por mais de 10 mil pessoas por ano. “Os temas variam desde aqueles
que são relativamente simples, como a maneira mais conveniente de demolir casas
para viabilizar projetos de infraestrutura, até os mais complexos, como o
desenvolvimento de sistemas de aposentadoria e pensões mais equitativos”. 70 Apesar
das inaceitáveis violações ao princípio democrático, aos direitos humanos e ao meio
ambiente, o capitalismo de estado chinês ostenta impressionantes índices de
crescimento. E os exemplos não se resumem a este, tendo a meritocracia produzido
bons resultados na Austrália, Cingapura, Finlândia, Inglaterra e Suécia.
Urge, pois, dar efetividade às diretrizes da Reforma Administrativa, iniciada
com a Emenda Constitucional no 19/98, e que, vinte anos depois, não passam de
proclamações otimistas. Primeiro, regulamentando o art. 37, V, da Constituição, com
a definição clara das condições e percentuais mínimos de preenchimento dos cargos
em comissão por servidores de carreira. Invariavelmente, tais cargos são destinados a
cabos eleitorais. Deve-se, ainda, instituir escolas de governo para formação e
aperfeiçoamento na carreira, sendo a participação em seus cursos requisito para a
promoção, como determina o art. 39, §2º, da Constituição. E, por fim, é imperioso
implementar a avaliação periódica a que alude o art. 41, §1º, III, do texto
constitucional, de tal forma que o desempenho reiteradamente insatisfatório possa
levar mesmo do servidor estável à demissão.
Não por acaso, os órgãos que minimamente têm observado tais preceitos
(Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal) são hoje os principais responsáveis
pelo combate à corrupção e pelo aprimoramento da gestão pública.
Somente com a instituição de um regime meritocrático no serviço público, que
incentive o aprimoramento dos servidores, avalie o desempenho, premiando a
eficiência e sancionando a displicência, poderá ser invertida a equação atual, pela qual
o Estado exige cada vez mais dos cidadãos por meio de impostos e obrigações,
oferecendo cada vez menos.
MICKLETHWAIT, John; WOOLRIDGE, Adrian. A quarta revolução: a corrida global para
reinventar o Estado. São Paulo: Penguin, 2015. p. 11
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Resumo:
No presente artigo é realizada uma
breve análise crítica da evolução
legislativa no plano internacional
da normativa que regulamenta a
contenção das emissões dos gases
de efeito estufa e o combate aos
efeitos das mudanças climáticas
delas decorrentes. É verificado
o resultado da COP 21 ocorrida
em Paris, no ano de 2015, sem
desconsiderar o cenário pós
Marraquexe, ou seja, posterior ao
acordado na COP 22 no final de
2016. No texto é realizada uma
crítica no sentido da insuficiência
da Política Nacional da Mudança
do Clima — PNMC brasileira,
em comparação ao arcabouço
normativo, moderna doutrina
e boas práticas internacionais
focadas no combate aos fatores
ant rópicos c ausadores das
mudanças climáticas. No texto
são defendidas boas práticas de
governança para o combate as
emissões de gases de efeito estufa.

In this essay a critical analysis is
made on the legislative evolution
in the international normative
plan that regulates the cut of
greenhouse gas emissions and the
fight against climate change effects.
The conclusion of COP 21, which
ocurred in 2015 in Paris, is verified
including the post- Marrakesh
scenario, in other words, after
the COP 22 agreement in the end
of 2016. In the text, a criticism is
made on the insufficiency of the
Brazilian National Climate Change
Policy in comparison with the
normative framework, with the
modern doctrine and with good
international practices focusing on
the fight against anthropic factors
causing climate change. In the Introdução
essay, good governance practices
to fight against greenhouse gases No presente artigo se fará uma
are supported.
análise da evolução legislativa no
349

plano internacional da normativa
que regulamenta a contenção das
emissões dos gases de efeito estufa
e as estratégias para minorar os
efeitos das mudanças climáticas
causadas por fatores antrópicos.
Outrossim, se fará a colação de
relevante hard law e soft law
referente as medidas de adaptação
e resiliência sempre necessárias
nesta Era de mudanças do clima.
Posteriormente, se fará breve
análise da COP 21, ocorrida em
Paris, já no cenário de vigência da
COP 22 realizada em Marraquexe.

Sucintas considerações serão
el ab or ad a s no sent ido d a
insuficiência da Política Nacional
da Mudança do Clima — PNMC
brasileira que se por um lado
foi um avanço no sentido do
reconhecimento est at a l da
existência do aquecimento global
e de suas causas antrópicas,
por outro já nasceu velha, pois
deixou de lado, e a margem
de regulamentação, as duas
principais f iguras jurídicas
disponíveis para conter as
emissões dos gases de efeito
estufa, especificamente, o capand-trade e a tributação sobre
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o carbono que, aliás, precisa
ser precificado urgentemente
para que as ex ternalidades
ambientais negativas causadas
pelas emissões dos gases de
efeito estufa passem a ser levadas
a sério por aqueles poluidores/
empreendedores/desmatadores
que gananciosamente pretendem
alcançar o lucro acima de tudo,
inclusive de um futuro sustentável
para os seus próprios filhos.

dos níveis de gases de efeito estufa
na atmosfera em um nível que seja
capaz de impedir interferências
indevidas no sistema climático.
O tratado não limita emissões e
não tem caráter coercitivo, mas
possui disposições para serem
atualizadas via protocolos. As
medidas propostas no tratado
são mitigadoras, no sentido de
diminuir o impacto das mudanças
climáticas, e adaptadoras, com a
finalidade de criar mecanismos de
adaptação às mudanças do clima.

1. Princípio do Desenvolvimento
Sustentável e as Mudanças
Climáticas no Âmbito do Direito Signatários estão divididos em
três grupos: anexo 1 (países
Internacional
indu s t r ia li z ados), a nexo 2
A C o n v e n ç ã o - Q u a d r o d a s ( pa íses desenvolv idos que
Nações Unidas sobre Mudanças pagam os custos das políticas
Climáticas é o documento base e climáticas adotadas pelos países
fundante da regulação climática em desenvolvimento) e, por fim,
no âmbito internacional. O os países em desenvolvimento.
tratado foi assinado em 1992 P a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s
na Conferência sobre o Meio apresentaram o compromisso de
Ambiente e o Desenvolvimento reduzir as emissões, em especial
no Rio de Janeiro. Passou a viger do dióxido de carbono, a níveis
em 1994 e conta hoje com 195 inferiores àqueles emitidos no
países signatários incluindo os ano de 1990. Se não fizerem isso,
Estados Unidos.1 O documento nos termos do Protocolo, terão
não prescreve limites para as que comprar créditos de carbono.
emissões de gases de efeito Tal disposição não vem sendo
est ufa; ser ve, porém, como cumprida.
uma Constituição que declara
uma moldura subjacente de Países em desenvolvimento, ou
governança e de cooperação do não anexo I, não apresentaram
intergovernamental sobre as metas de redução de gases de
efeito estufa, mas assumiram
mudanças climáticas.2
compromissos de implantação de
O objetivo final do tratado e de programas nacionais de mitigação
todos os instrumentos legais d a s mud a nç a s c l i m át ic a s .
relacionados a ele é a estabilização Importante grifar que, no Tratado,

restou definido o conceito de
mudanças climáticas. Tratam-se
de mudanças do clima atribuídas
diret a ou indiret amente à
atividade humana, que alteram a
composição da atmosfera global
e que, em adição à variabilidade
natural do clima, são observadas
por longos períodos de tempo.
Re s t a r a m d i s t i ng u idos os
conceitos de mudanças climáticas
devidas a causas vinculadas à
ação humana e de variabilidades
climáticas atribuídas a causas
naturais.

O Protocolo de Quioto, por sua
vez, é um tratado internacional
que fixa compromissos para
a redução das emissões
antropogênicas que causam o
aquecimento global. Discutido e
negociado no Japão, em 1997, o
protocolo foi ratificado em 15 de
março de 1999. Entrou em vigor
apenas em 16 de fevereiro de
2005, após ratificação da Rússia,
quando reuniu a assinatura de
55 países que, juntos, produziam
55% das emissões globais de
gases de efeito estufa.3 Os países
assumiram o compromisso de
reduzir as emissões de gases de
efeito estufa em pelo menos 5,2%,
aos níveis de 1990, no período
compreendido entre 2008 e 2012.
As metas de redução não eram
homogêneas, visto que colocaram
em nível diferenciado 38 dos
maiores emissores. O Brasil, por
exemplo, assim como México e
Argentina, não recebeu metas de

1. Ver: BODANSKY, Daniel. The United Nations framework convention on climate change: a commentary. Yale Journal of Internation Law, New Haven, v.
18, n. 451, 1993. Ver também: UNITED NATIONS. The United Nations framework convention on climate change. New York, 1992. Disponível em: <http://
unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>. Acesso em: 15 out. 2015.

2. DANISH, Kyle. The international climate change. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change and U.S. law. 2nd ed. Chicago:
American Bar Association, 2014. p. 39.

3. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Kyoto protocol. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/
items/2830.php>. Acesso em: 15 nov. 2015.
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redução em função do princípio
das responsabilidades comuns,
porém diferenciadas.4

Os países signatários, no entanto,
comprometeram-se a: cooperar
adotando ações básicas como
reformar os setores de energia e
transportes; promover o uso de
fontes energéticas renováveis;
eliminar mecanismos financeiros
e de mercado inapropriados
aos fins da Convenção; limitar
as emissões de met ano no
gerenciamento de resíduos, dos
sistemas energéticos; e, proteger
florestas e outros sumidouros de
carbono. A estimativa é que o êxito
do Protocolo de Quioto levaria a
uma redução nas temperaturas da
Terra entre 1,4°C e 5,8°C até 2100. 5

Sobreveio o Plano de Ação de Bali,
em 2007, que foi assinado na 13ª
Conferência das Partes (COP13)
e estabeleceu ações e objetivos
de longo prazo de redução
das emissões. Aprofundou os
compromissos de ações nacionais
e internacionais de mitigação das
emissões, assim como medidas
de adaptação às mudanças do
clima. Tratou especificamente
do aumento e da aceleração das
ações de desenvolvimento e de
tecnologia para dar suporte
às ações de mitigação e de
adaptação. Em boa hora previu
maiores recursos financeiros e
investimentos para o suporte às
ações de mitigação, adaptação e
cooperação tecnológica.6

O Acordo de Copenhague ocorreu
em dezembro de 2009, durante
a COP 15, e reuniu 40.000
delegados e 100 Chefes de Estado.
De acordo com o texto, os países
desenvolvidos comprometeramse em cor t ar 80% de suas
emissões até 2050. Apresentaram
proposta de cortes de emissões
em até 20%, até 2020, o que ficou
abaixo do recomendado pelo
Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas, que sugeria
reduções entre 25% e 40% no
período. O aumento máximo
das temperaturas limitado em
2°C até 2100, tendo como marco
inicial o período pré-industrial,
foi reconhecido como necessário.
Não foi especificado, porém,
qual deveria ser o corte dessas
emissões para alcançar tal meta.
Os países ricos comprometeramse em doar U$ 30 bilhões até
o ano de 2012 para o fundo de
combate ao aquecimento global.
Foi previsto no texto que os países
deveriam prestar informações
nacionais acerca de que modo
está ocorrendo o combate ao
aquecimento global, por meio
de consultas internacionais e
análises realizadas com base em
padrões definidos.
Planos de mit igaç ão est ão
presentes em dois anexos do
acordo, um com os compromissos
dos países em desenvolvimento,
como o Brasil, e outro com
destaque para os objetivos dos

países desenvolvidos. Restou
reconhecida a importância do
combate ao desmatamento e à
degradação das florestas, como
meio de reduzir as emissões e a
previsão de incentivos positivos
a serem custeados pelos países
desenvolvidos. O mercado do
carbono ou cap-and-trade foi
abordado sob vários enfoques,
incluindo-se a oportunidade de
ser usado para melhorar a relação
de custo-rendimento e promover
ações de mitigação. O acordo foi
de caráter não vinculativo.

A 16ª Conferência das Partes
(COP16) foi realizada em Cancun,
no México, no ano de 2010. Os 194
países que participaram da COP
acordaram muito modestamente
no sentido da criação de um Fundo
Verde, a partir de 2020, para
auxiliar os países emergentes
a implementarem medidas de
combate às mudanças climáticas.
Restaram previstos mecanismos
de proteção de florestas tropicais
e fortes reduções das emissões
de gás carbônico. Impasses
levantados pelos Estados Unidos,
pela China, pelo Japão e pela
Índia impediram um avanço mais
significativo nessa Conferência.7

A Plataforma de Durban, por sua
vez, foi marcada por um conjunto
de acordos obtidos durante a
17ª Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas (COP17)
no ano de 2011, na África do Sul.

4. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Kyoto protocol. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/
items/2830.php>. Acesso em: 15 nov. 2015.

5. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Kyoto protocol. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/
items/2830.php>. Acesso em: 15 nov. 2015.
6. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Bali climate change conference — december 2007. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://
unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/ meeting/6319.php>. Acesso em: 15 nov. 2015.

7. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Cancun climate change conference — november 2010. [S.l.], 2014. Disponível em:
<http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meeting/6266.php>. Acesso em: 20 nov. 2015.
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Estruturou uma segunda fase do
Protocolo de Quioto e estabeleceu
mecanismos e um procedimento
para reger o Fundo Verde para
o Clima, além de elaborar um
roteiro para um novo acordo
global. Esse fundo é um caixa
financeiro de U$ 100 bilhões
anuais, disponíveis a partir de
2020, com recursos provenientes
dos países desenvolvidos para
financiar as economias dos países
em desenvolvimento e ações
para reduzir emissões de gases
de efeito estufa, assim como para
combater as consequências das
mudanças climáticas.8

Foi criado o comitê executivo do
Fundo formado por 24 países,
com representação paritária
entre países desenvolvidos e
em desenvolvimento. Restou
estipulado que o Fundo seria
capitalizado por contribuições
d i r e t a s pr ove n ie n t e s do s
orçamentos dos países
desenvolvidos e de outras fontes
alternativas e não especificadas
de financiamento. Estados Unidos,
Canadá, Japão, Nova Zelândia e
Rússia não assinaram o acordo e
ficaram de fora dos compromissos

estabelecidos, pois queriam que
os países emergentes, como
Índia, China e Brasil, também
se engajassem no cumprimento
das metas e não ficassem de
fora, com base no princípio das
responsabilidades comuns, porém
diferenciadas.9

E m s u m a , o P r ot o c olo de
Quioto e os acordos que o
sucederam, antes da COP21
em Paris, careceram de maior
vontade política dos grandes
emissores de gases de efeito
estufa para o corte de tais gases
nas negociações, em especial
os Estados Unidos e a China10.
Todav ia, foram documentos
importantes para pavimentar
o caminho da construção do
acordo global firmado na COP21,
com efeitos legais vinculantes, que
estipulou como meta reduções
nas emissões de gases de efeito
estufa, entre outras medidas de
resiliência e de adaptação, que
possibilitem um aumento da
temperatura global abaixo de
2°C, com o objetivo de alcançar
1,5°C até 2100, tendo como marco
inicial o período pré-industrial.11

2. A COP21: reduç ão das
emissões e desenvolvimento
sustentável.
A plenária da 21ª Conferência
do Clima das Nações Unidas
(COP21) aprovou, em dezembro
de 2015, em Paris, com anuência
de 195 países, responsáveis por
mais de 90% das emissões dos
gases de efeito estufa na Terra,
acordo de extensão global que,
nos seus termos, apresenta
efeitos legalmente vinculantes
pela primeira vez. Ao contrário
do Protocolo de Quioto, as nações
decidiram de modo unânime pela
assinatura de um documento. Os
países comprometeram-se em
organizar estratégias para limitar
o aumento médio da temperatura
da Terra bem abaixo dos 2°C,
envidando esforços para atingir
um aumento de 1,5°C, até 2100,
trazendo como referência inicial
o período pré-industrial.12
Superou-se em parte o obstáculo
do princípio das responsabilidades
comuns, mas diferenciadas13, uma
vez que as nações desenvolvidas
e em desenvolvimento devem
promover a redução das emissões
em igual proporção. Durante muito

8. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Durban climate change conference —november/december 2011. [S.l.], 2014. Disponível
em: <http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>. Acesso em: 20 nov. 2015.
9. UNITED NATIONS. Framework Convention on Climate Change. Durban climate change conference —november/december 2011. [S.l.], 2014. Disponível
em: <http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>. Acesso em: 20 nov. 2015.

10. DANISH, Kyle. The international climate change. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change and U.S. law. 2nd ed. Chicago:
American Bar Association, 2014. p. 68.

11. Importante observar que posteriormente a COP 21, durante a Conferência das partes do Protocolo de Montreal, em Kigali, Ruanda, todos os países
se comprometeram a agir para reduzir suas emissões de HFCs que também causam o aquecimento global. A emenda ao Protocolo visa limitar e reduzir
o uso de HFCs, utilizados em refrigeradores e aparelhos de ar condicionado, em um processo gradual que começa em 2019, com a redução por parte
dos países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos. Mais de 100 países em desenvolvimento, como a China, o maior poluidor mundial, começarão
a adotar as medidas em 2024, quando o consumo de HFCs deve atingir seu pico e ser congelado. Ver: GIRARDI, Giovana. Países chegam a acordo global
para reduzir gases de efeito estufa. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 out. 2016. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/
geral,paises-chegam-a-acordo-global-para-reduzir-gases-de-efeito-estufa,10000082355>. Acesso em: 20 out. 2016.
12.

UNITED NATIONS. Disponível em: <http://unfccc.int/meetings/paris_dec_2015/session/9057.php>. Acesso em: 20 dez. 2015.

13. Para uma visão mais aprofundada sobre o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, ver: SEGGER, Marie-Claire Cordonier Segger;
KHALFAN, Ashfaq. Sustainable development law: principles, practices and prospects. New York: Oxford University Press, 2004.
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tempo, países em desenvolvimento
defenderam um maior prazo e
uma maior cota para a emissão
de gases de efeito estufa a fim
de que pudessem atingir níveis
de desenvolvimento similares
aos p a í se s de senvolv idos ,
responsáveis por um passado de
emissões intensas, causadoras de
poluição atmosférica.

Posner e Weisbach, antes da
COP21, af ir mavam que “as
nações ricas estavam atentas
às emissões de gases de efeito
estufa e expressavam a disposição
de reduzi-las”. Em sent ido
oposto, referiam que “países em
desenvolvimento avaliavam a
redução das emissões como uma
prioridade relativamente baixa”.14
A COP21, entretanto, demonstrou
que essa af irmação est ava
equivocada, pois todas as nações,
ricas e pobres, comprometeramse com o corte das emissões com
iguais objetivos e com o mesmo
prazo final. De fato, todos os
países devem diminuir as suas
emissões, pois elas aumentam
as temperaturas globalmente
e causam catástrofes e danos
ambientais transfronteiriços.
De outro lado, é evidente, como
reconhecido na COP21, que os
países ricos devem contribuir com
a grande maioria dos recursos
f ina nceiros e t ec nológ icos
necessários para a diminuição das
14.

emissões e a adoção de medidas com o encorajamento das demais
de adaptação e resiliência pelas nações para fazerem o mesmo.
nações em desenvolvimento.
A China declarou, por exemplo,
que vai contribuir com o Fundo
O princípio das responsabilidades Climático Verde da ONU com a
comuns, mas diferenciadas foi quantia de U$ 3,1 bilhões.
adotado em uma versão soft pela
COP21. Ao tempo em que refere Mult inacionais, governos e
que os Estados Unidos e União investidores, que participaram
Europeia devem prover com do evento como assistentes,
recursos fundos verdes para mostraram-se mobilizados pelo
o financiamento de medidas combate ao aquecimento global.
de resiliência e adaptação a Cerca de 500 invest idores,
serem adotadas pelos países em que representam cerca de US$
desenvolvimento, por outro lado 3,4 trilhões do PIB mundial,
prevê que todas as nações, ricas anunciaram que vão retirar suas
e pobres, devem buscar alcançar aplicações e seus investimentos
igualmente a redução das emissões dos projetos c a lc ados nos
e a decorrente diminuição das combustíveis fósseis. 15 Esse
temperaturas. O documento não procedimento, chamado de
torna o compromisso de corte nas divestment, tem sido objeto de
emissões obrigatório e verificável, grande debate também nas ricas
tampouco traça metas percentuais universidades que compõem a
de transição e periódicas de corte Ivy League nos Estados Unidos.
nas emissões até que se atinja o Alunos, ativistas e professores têm
aumento de temperatura final protestado contra o investimento
almejado no ano de 2100.
de recursos por essas instituições
de ensino em ações de companhias
Será alocada a quantia mínima de
que produzem e ex ploram
U$ 100 bilhões por ano, a partir
combustíveis fósseis, as quais
de 2020, para fundos verdes, até
não raras vezes fazem grandes
o ano de 2025, com a finalidade
doações para membros desta
de custear projetos de adaptação
mesma Ivy League.16 Empresas
e resiliência necessários para o
comprometeram-se com
enfrentamento dos efeitos das
investimentos bilionários em
mudanças climáticas em curso
desenvolvimento tecnológico para
pelos países em desenvolvimento.
energia limpa e anunciaram metas
Esses recursos deverão ser
com o balanço positivo de carbono
disponibilizados pelos Estados
em 2017 e o fim das emissões
Unidos e pela União Europeia,

POSNER, Eric A.; WEISBACH, David. Climate change justice. Princeton: Princeton University Press, 2010. p. 189.

15. NICOLLETTI, Mariana; HISAMOTO, Bruno Toledo. Regras para um jogo colaborativo. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 dez. 2015. Disponível em:
<http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/12/172 0987-cop21-trara-avancos-no-combate-ao-aquecimento-global-sim.shtml?mobile>. Acesso em: 20
dez. 2015.

16. Pode-se observar a preocupação do Presidente da Universidade de Harvard com o aquecimento global de um lado, mas de outro a intenção de
continuar por ora investindo nas companhias emissoras de gases de efeito estufa. Ver: HARVARD UNIVERSITY. Fossiel fuel divestment statement.
Cambridge, 2013. Disponível em: <http://www.harvard.edu/president/news/2013/fossil-fuel-divestment-statement>. Acesso em: 20 dez. 2015. De modo
mais progressita, o Presidente Lee C. Bollinger, da Columbia University, montou uma Comissão no ano de 2015 para tratar do divestment dos recursos da
universidade nas companhias que produzem combustíveis fósseis e aumentam o aquecimento global com sua atividade. Ver: COLUMBIA UNIVERSITY.
Statement on divestment. New York, 2015. Disponível em: <http://www.columbia.edu/content/statement-divestment.html>. Acesso em: 20 dez. 2015.
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líquidas de gases em toda a cadeia
de valor na próxima década,
com o objetivo de alcançarem a
neutralidade nas emissões.17

Importante grifar que o próprio
FMI divulgou relatório, poucos
meses antes da COP21, com um
forte apelo para que as nações
parassem de subsidiar a indústria
dos combustíveis fósseis. De
acordo com o Fundo, tal medida
pode salvar milhões de vidas em
todo o planeta. O aumento da
taxação sobre combustíveis fósseis
e a eliminação dos subsídios para
essa indústria poderiam reduzir
mortes prematuras de seres
humanos causadas pela poluição
em até 55%, o que representaria
um grande avanço. Apenas no ano
de 2012, conforme a Organização
Mundial de Saúde, 3,7 milhões
de pessoas perderam suas vidas
prematuramente em decorrência
da poluição. Entre as práticas
condenáveis dos países, em
consonância com o FMI, está a não
taxação dos combustíveis e a sua
comercialização abaixo do preço,
em virtude dos subsídios públicos.
Globalmente, os subsídios estatais

para a energia suja alcançam U$ 5,3
trilhões, ou 6,5% do PIB mundial.
Esses valores seriam suficientes,
por exemplo, para a construção
de cinco cidades semelhantes a
Boston anualmente. A China, como
maior emissora de gases de efeito
estufa, é responsável por quase
metade desse valor total, U$ 2,3
trilhões, e os Estados Unidos por
U$ 699 bilhões, sendo o segundo
maior emissor. Somente com
o corte dos subsídios estatais
alocados para a indústria dos
combustíveis fósseis seria possível
diminuir as emissões de CO2 em
patamares superiores a 20% ao
ano.18

déficit orçamentário e diminuir
a poluição, como no exemplo do
corte do subsídio ao óleo diesel
no varejo.

Em conformidade com o decidido
na COP21: a- o compromisso
firmado deve ser revisto pelas
nações a cada cinco anos; b- as
metas de cortes de cada país INDCSs
são voluntárias. Essas, aliás, metas
de cortes voluntárias, foram uma
condição política imposta pelos
Estados Unidos, uma vez que a
administração Obama enfrentou
intransponíveis dificuldades para
aprovar legislação para o corte de
emissões no Congresso dominado
pelo partido republicano, cujos
Outro benefício para os governos parlamentares recebem grandes
seria o consequente aumento contribuições financeiras da
da receita com a tributação indústria do petróleo e do carvão.19
sobre os combustíveis fósseis,
o que possibilitaria maiores Pode-se afirmar que os pontos
investimentos na saúde, na principais do acordo são:
energia renovável, nos transportes
a) objetivos de longo prazo;
públicos de massa e em outros
b) descarbonização;
ser viços de amplo acesso à
c) metas nacionais de corte das
população. Alguns países, como
emissões; d) financiamento aos
a Índia, já estão implementando
países pobres; e) reparação dos
políticas públicas como a sugerida,
danos; f) proteção de florestas
com a finalidade de conter o
e combate ao desmatamento.

17. NICOLLETTI, Mariana; HISAMOTO, Bruno Toledo. Regras para um jogo colaborativo. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 dez. 2015. Disponível em:
<http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/12/1720 987-cop21-trara-avancos-no-combate-ao-aquecimento-global-sim.shtml?mobile>. Acesso em: 20
dez. 2015.

18. THE HIGH cost of dirty fuels. The New York Times, New York, 21 maio 2015. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2015/05/21/opinion/thehigh-cost-of-dirty-fuels.html?_r=0>. Acesso em: 20 dez. 2015. Ver também: WEDY, Gabriel. Subsídios públicos e os combustíveis fósseis. Zero Hora, Porto
Alegre, 17 jun. 2015. Editoria de Opinião, p. 18. E, por fim, o relatório do FMI sobre os subsídios públicos para os combustíveis fósseis: INTERNATIONAL
MONETARY FUND. Counting the cost of energy subsidies. Washington, 2015. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ ft/survey/so/2015/
NEW070215A.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.

19. Diante da dificuldade de aprovar leis para o combate ao aquecimento global no Congresso, o Governo Obama elaborou o The Clean Power Plan,
que tem o objetivo de diminuir em 32% as emissões de gases de efeito estufa, especialmente nas usinas elétricas movidas a carvão, até o ano de 2030,
levando em consideração níveis de emissões de 2005. Esse plano é calcado basicamente nas atividades regulatórias da EPA — Environmental Protection
Agency. The National League Cities, que representa 19.000 cidades nos Estados Unidos, entrou, em dezembro de 2015, como amicus curiae em processo
na U.S Court of Appeals for the D.C. Circuit em defesa do The Clean Power Plan, tendo como procurador o Professor de Direito Ambiental e Vice-Diretor
do Sabin Center for Climate Change Law da Columbia Law School, Michael Burger. Na ação judicial, 26 Estados, companhias e a U.S Chamber of Commerce
impugnaram o proceder administrativo da EPA e o próprio The Clean Power Plan, tendo como um dos argumentos justamente a invasão de competência
legislativa do Congresso. Ver: VOLCOVICI, Valerie. Cities join defense of EPA’s key carbon rule. Washington, 2015. Disponível em: <http://www.reuters.
com/article/us-climatechange-usa-cleanpowerplan-idUSKBN0U520H20151222>. Acesso em: 02 jan. 2016. Possível também acessar a notícia e a peça
processual assinada pelo Professor BURGER, Michael. Cities nationwide join litigation to support implementation of EPA clean power plan. New York:
Columbia Law School: Sabin Center for Climate Change Law, 2015. Disponível em: <http://www.law.columbia.edu/null/ download?&exclusive=filemgr.
download&file_id=614006>. Acesso em: 02 jan. 2016.
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Os objetivos de longo prazo
eleitos no documento significam
manter o aquecimento global bem
abaixo de 2°C, devendo haver
uma descontinuação no uso dos
combustíveis fósseis até 2050. A
descarbonização consiste em se
atingir um pico de emissões tão
logo quanto possível, para mais
tarde os Estados implementarem
as emissões negat ivas e a
despoluição da atmosfera. Metas
nacionais de emissões serão objeto
de balanço e revisão em 2023. No
ano de 2018, haverá um diálogo
facilitador para sua avaliação.
Não haverá intromissão nem
punição internacional em caso de
descumprimento das metas; os
países ricos terão a obrigação de
cumpri-las primeiramente.

mais vulneráveis às mudanças
climáticas.20 Essa disposição, no
entanto, não pode ser invocada
como base legal para a cobrança
de indenizações ou compensações
dos países ricos e emissores. Em
matéria de florestas, o papel dos
biomas naturais como sumidouro
de carbono restou reconhecido,
mas sem detalhamento sobre como
recursos financeiros poderão
promover sua conservação e
restauração.

monocultura, adicionam 10 a 12
gigatons ao ano de dióxido de
carbono na atmosfera. A soma
dessas at iv idades humanas
emite na atmosfera 49 gigatons
de carbono. Os sumidouros de
carbono, por sua vez, removem
apenas 18 gigatons por ano, 8,8
vão para os oceanos e 9,2 para a
terra. Para se alcançar o equilíbrio
entre as emissões e a capacidade
de absorção dos sumidouros de
carbono, seria necessário acabar
completamente com as emissões.21
Como esse é um objetivo difícil e
o acordo demonstrou-se abstrato,
já que o objetivo de redução das
emissões e o consequente limite
de temperatura a ser atingido
podem ocorrer em um período
de tempo indeterminado — de
2050 até 2099 —, novas medidas
precisam ser adotadas.

De acordo com o art. 4o, parágrafo
1o, do documento, para que seja
alcançado o objetivo do limite de
temperatura no longo prazo, as
partes devem utilizar a melhor
ciência disponível. Deve haver,
na segunda metade do século,
um rápido equilíbrio entre as
O financiamento para medidas emissões antropogênicas de gases
de adapt ação, resiliência e de efeito estufa pelas fontes e a sua
produção de energia limpa a captura. Ou seja, cada tonelada de Em consonância com o World
ser endereçado aos países em gás de efeito estufa emitida deve Resources Institute, para se atingir
o objetivo previsto no art. 2o do
desenvolvimento será baseado no ser removida da atmosfera.
Acordo de Paris 22 , é preciso
referido piso de US$ 100 bilhões
o
P a i n e l trazer as emissões de dióxido de
anuais a partir de 2020, a ser S e g u n d o
custeado prioritariamente pelos I n t e r g o v e r n a m e n t a l d e carbono referentes à produção
países desenvolvidos, que terão Mudanças Climáticas de 2014 de eletricidade para valores
de reportar aos demais países o (Fifth Assesment Report), o uso aproximados a zero e, também,
cumprimento desse compromisso. de combustíveis fósseis gera 32 elevar para cerca de 25% o número
Esse piso anual será rediscutido a gigatons de dióxido de carbono de veículos movidos por energia
por ano. Outras fontes, como o elétrica.23 Já Gerrard sugere que
partir de 2025.
vazamento de metano, as fábricas existem apenas três formas de
A previsão de recursos financeiros de cimento e outros processos se continuar a usar combustíveis
para ajudar vítimas de desastres industriais são responsáveis fósseis para a produção de energia
é mencionada em destaque no por 5 a 7 gigatons de dióxido de elétrica na segunda metade deste
compromisso, na forma de perdas carbono anuais. O desmatamento século:
e danos, como exigiam os países e a agricultura, especialmente a

20. Entre os países mais ameaçados pelas mudanças climáticas, estão as Nações Ilhas, vulneráveis ao aumento do nível dos oceanos e a tsunâmis, como
as Ilhas Marshall. Para um aprofundamento relativo à ameaça do aquecimento global sobre as Nações Ilhas e suas implicações legais, ver: GERRARD,
Michael. Threatened island nations: legal implications of rising seas and a changing climate. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
21. INTERGORNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Fifth assesment report. Geneva, 2015. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/>.
Acesso em: 20 dez. 2015.
22.

Emissões bem abaixo de 2°C e tentativa de limitá-las a 1,5°C.

23. WORLD RESOURCES INSTITUTE. COP 21. Washington, 2015. Disponível em: <http://www.wri. org/our-work/project/cop-21>. Acesso em: 20
dez. 2015.
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a) capturar o carbono antes que
ele seja emitido na atmosfera;
b) elaborar e criar, em massiva
escala, novas tecnologias para
remover e sequestrar o carbono
do ar;
c) criar sumidouros de carbono,
assim como acabar com o
desmat amento em todo o
mundo.24

Todas as três alternativas levantam
a questão de como o carbono será
armazenado. Não se sabe por
quanto tempo o carbono ficará
nos reservatórios. Por exemplo,
qual o período de vida das árvores
que o armazenam? Impossível
saber. O que é certo é que, quando
árvores são queimadas, cortadas
e morrem, elas liberam o carbono
armazenado imediatamente.

De outro lado, as tecnologias para
captura, sequestro e remoção
do carbono do ar estão sendo
desenvolvidas lentamente e sem
grande incentivo e concessão de
subsídios pelos governos. Não
há dúvida, igualmente, de que a
precificação do carbono criaria
um incentivo para as pesquisas
relativas a tais tecnologias. 25
Com a finalidade de solucionar

o problema, Gerrard sugere
a combinação de programas
ag ressivos de ef ic iênc ia e
conservação energética com
a instalação de novas usinas
de energia renovável (e talvez
nuclear) e a substituição dos
veículos movidos a petróleo por
carros elétricos ou movidos a
hidrogêneo.26
E o Brasil, como fica nesse cenário?
De acordo com o próprio governo,
o desmatamento na Amazônia
aumentou 16% entre agosto de
2014 e julho de 2015.27 Segundo
fonte independente, o mês de
fevereiro de 2015 teve um aumento
de 282% no desmatamento na
Amazônia se comparado ao mês
de fevereiro de 2014. 28 O país
possui uma economia calcada
nos combustíveis fósseis e poucos
investimentos orçamentários e
científicos em energias renováveis.
A pa r t ic ipaç ão da energ ia
eólica 29 e solar é, em matéria
de produção, muito pequena
quando comparada aos países
desenvolvidos, especialmente os
países nórdicos. Cabe ao Estado
brasileiro virar esse jogo e optar
pela sustentabilidade. Será preciso

governança e transparência na
gestão dos recursos que serão
alocados pelos fundos verdes ao
Brasil, que necessita, por sua vez,
superar a cultura da corrupção,
do patrimonialismo e da má
gestão dos recursos públicos por
políticos e burocratas. O Estado
e todos os setores da sociedade
têm uma grande responsabilidade
a assumir. A Amazônia é, em
parte, brasileira, mas vital para
toda a humanidade; é o pulmão
do mundo. E o desafio não é
pequeno, pois a PNMC- Política
Nacional da Mudança do Clima
apresenta omissões importantes
e bastante negativas no que tange
à tributação do carbono e à adoção
do cap-and-trade, o que impede
um efetivo combate ao corte das
emissões no Brasil necessário
para o cumprimento do acordado
na COP 21 e na COP 22.
Conclusão

No plano legislativo internacional,
c omo ob s er v a do, e x i s t em
consensos firmados entres as
nações. O primeiro é que as
mudanças do clima causadas
por fatores antrópicos são uma

24. GERRARD, Michael B. What the Paris agreement means legally for fossil fuels. New York City: Columbia Law School: SIPA, 2015. Disponível em:
<http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/ files/energy/Gerrard_What%20the%20Paris%20Agreement%20Means%20Legally%20for%20
Fossil%20Fuels.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015.

25. Sobre captura e armazenamento do carbono, ver: JACOBS, Wendy. Carbon capture and sequestration. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody
(Ed.). Global climate change and U.S. law. 2. ed. New York: American Bar Association, 2014. p. 481-520.

26. GERRARD, Michael B. What the Paris agreement means legally for fossil fuels. New York City: Columbia Law School: SIPA, 2015. Disponível em:
<http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/ files/energy/Gerrard_What%20the%20Paris%20Agreement%20Means%20Legally%20for%20
Fossil%20Fuels.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015.
27. O desmatamento atingiu 5.831 Km2 segundo o próprio governo, com um aumento de 16% medido de agosto de 2014 a julho de 2015. GIRARDI,
Giovana. Desmatamento na Amazônia aumenta 16% em um ano. Estadão, São Paulo, 26 nov. 2015. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.
com.br/noticias/geral,desmatamento-na-amazonia-sobe-16-em-um-ano-e-atinge-5831-km,1802729>. Acesso em: 20 dez. 2015.

28. Um novo mapeamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) detectou 42 km2 de desmatamento no bioma em fevereiro
de 2015. Isso representa um aumento de 282% em relação ao índice constatado no mesmo mês em 2014. DESMATAMENTO da Amazônia aumentou
282% em um ano. O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo. com/sociedade/sustentabilidade/desmatamento-daamazonia-aumentou-282-em-um-ano-15653073#ixzz3v6bfxBZ3>. Acesso em: 20 dez. 2015.)
29. Sobre as vantagens da energia eólica e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: FIRESTONE, Jeremy; KEHNE, Jeffrey. Wind. In: GERRARD, Michael.
The law of clean energy: efficiency and renewables. New York: American Bar Association, 2011. p. 361-368.
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realidade. O segundo é que algo
precisa ser feito no sentido do
corte imediato das emissões de
gases de efeito estufa e da adoção
de medidas de adaptação e de
resiliência. O terceiro é que as
nações desenvolvidas precisam
transferir recursos financeiros
e tecnologias para as nações em
desenvolvimento para que estas
possam implementar o estipulado
nos t rat ados e convenções
internacionais do clima. O quarto
é que não existe mais tempo
para as nações e entes privados
protelarem na adoção de medidas
de precaução e de prevenção para
a tutela do clima na Terra.
Importante, outrossim, que a
COP22, em Marraquexe, seja um
facilitador na concretização dos
objetivos da COP 21, em especial,
no cumprimento de um roteiro
para o financiamento climático
dos países em desenvolvimento
pelos países desenvolv idos
e por investidores privados,
absolutamente necessário para
adoção de medidas de adaptação
e resiliência, no valor de 100
bilhões de dólares até 2020, a
fortiori porque houve queda no
financiamento climático entre os
anos de 2014 e 2015.30

instrumentos reconhecidamente
mais eficazes para o combate
às mudanças climáticas estão
longe de ser implementados, mas
precisam ser regulamentados,
como a tributação, a precificação
do carbono e o cap-and-trade (esse
último por uma legislação que possa
lhe dar concretude).31 Não se pode
pensar em concretizar o direito
fundamental ao desenvolvimento
sustentável se o país não estiver
engajado nos compromissos
jurídicos assumidos pelas nações
na COP21 e na COP 22 para o
combate ao aquecimento global e
aos seus trágicos efeitos.
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Resumen

constitucionales y alejándose guaranteed as fundamental in
de los fundamentos de la the Constitution and stirring
away from the foundations of
Actualmente constatado por democracia.
democracy.
diversos estudios el derecho
al medio ambiente equilibrado
es esencial para que los demás
Palabras clave: Estado de
derechos sean concretizados Abstract
Derecho; Democracia; Medio
como es el caso del derecho a
Ambiente; corrupción; Derecho
la salud, vivienda adecuada, Nowadays, the right to a balanced a información y participación
intimidad, y en ultima análisis environment is established
, el derecho a vida digna. Así by several studies. This right Keywords:
Rule
of
Law;
tanto a nivel internacional it’s a key for the other human Democracy;
Environment;
cuanto a nacional, como es el rights to be concretized, such corruption; Right to information
caso de Brasil, adopta el derecho as the right to health, adequate and participation
al medioambiente adecuado housing, privacy and dignity.
como un derecho fundamental. Thus at the international as well
Los Estados que adoptan en as at the national level, as in
su ordenamiento normas de the case of Brazil, it adopts and 1. Introducción
protección
ambiental,
con approves the right to adequate
expresa preocupación a la environment as a fundamental Las
malas
prácticas
preservación del medioambiente right. Those countries who administrativas y la corrupción
para las presentes y futuras adopt environmental protection están presentes en nuestra
generaciones, son denominados standards, concerning for the vida diaria. Al mismo tiempo
Estado de Derecho Democrático preservation of the environment estamos pasando por una
Socio Ambiental. Sin embargo for the present and future crisis ambiental en la que
factores
como
la
mala generations, are known as tal vez esas prácticas tengan
administración y la corrupción Socio-Democratic State of Law. efectos irreversibles cuando
impiden que estos derechos se Nevertheless, issues such as afectan al medio ambiente. En
concreticen pudiendo generar mismanagement and corruption conformidad con Ashok Khosla,
graves consecuencias, violando stop
these
rights
from ex Presidente de la International
derechos garantizados como materializing, leading to serious Union for Conservation of Nature
fundamentales en las cartas consequences, violating rights (IUCN), “las prácticas corruptas
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favorecen la destrucción de
nuestros recursos naturales
y de las personas —pueblos
indígenas,
grupos
tribales,
pobladores locales— en cuyas
tierras se encuentran los recursos
materiales y las reservas que
permiten elaborar los productos
derivados que consumimos”.1

En las próximas paginas, vamos
a relacionar las malas prácticas
administrativas y la corrupción
con la crisis ambiental y los
cambios climáticos que el mundo
está sufriendo.

Como veremos, el derecho al
medio ambiente adecuado se
está acercando cada vez más a su
reconocimiento en la categoría de
derechos humanos. De hecho, hay
documentos internacionales que
ya lo reconocen como un derecho
inherente de la persona. No
obstante, existe un gran debate
acerca de este tema ya que el
nivel de protección del derecho al
medio ambiente varía conforme
a cada ordenamiento jurídico. En
Brasil está contemplado como un
derecho fundamental mientras
que en España por ejemplo, se
considera un “principio rector de
políticas sociales y económicas”.
De todos modos, los poderes
públicos tienen el deber de
proteger bien por fuerza
de norma constitucional o
infraconstitucional el medio
ambiente; de lo contrario,
estaríamos hablando de la
violación de tal precepto.

Las
prácticas
de
mala
administración y corrupción
violan el derecho al medio
ambiente adecuado y están
en total desacuerdo con el
concepto de Estado de Derecho
Democrático Socio Ambiental.
Peter Eigen, presidente de
Transparencia
Internacional,
dice que “una gran selección de
proyectos y diseños demasiado
sofisticados,
ambientalmente
perjudiciales, tienden a ofrecer
mejores oportunidades para los
sobornos”2. Compartiendo de
este entendimiento, la corrupción
se verifica, por ejemplo, en
actos como la concesión ilegal
de emisión de gases en la
comercialización de bonos de
carbono por parte del gobierno,
en la corrupción urbanística a
través de la concesión de licencias
ilegales para edificar en terrenos
de protección ambiental, o en la
organización criminal de la tala
ilegal (problema que sufre la
Amazonia en Brasil).

aunque los ciudadanos estén
bastante sensibilizados con la
protección ambiental, utilizando
las palabras del profesor NevadoBatalla Moreno3, “no tienen
empacho en irse a un hotel
declarado ilegal”. Y continúa
su comentario con el siguiente
ejemplo:

[…] si yo dijera que me voy a
la República Dominicana y me
compro pulseras de carey, alguien
podría decir: “pero bueno qué
barbaridad”. Pero si me voy a la
República Dominicana y me voy a
un hotel que ha sido construido en
un paraje especialmente protegido
seguramente no se me dice nada o
se comenta “qué bien, qué bonito,
qué maravillosos paisajes ha
podido ver”.

Es en este contexto en el
que estamos analizando la
corrupción urbanística, la falta
de un real reproche ciudadano,
o mejor dicho, la falta de una
preocupación real por la
El tema de la corrupción protección ambiental. Como
urbanística esta totalmente Nevado-Batalla Moreno afirma,
relacionado
al
tema
de se trata de “contradicción o cierta
la
protección
ambiental. hipocresía social que existe sobre
Actualmente podemos decir la defensa ambiental”4.
que hay una gran tendencia a
reconocer la importancia del Hechas estas consideraciones,
medio ambiente como algo en los próximos apartados
necesario para el desarrollo analizaremos en más detalle
humano, no sólo en el ámbito el desarrollo del derecho al
normativo, como veremos a medio
ambiente
adecuado
continuación, sino también al como un derecho de la persona,
hablar de concienciación general; consecuentemente la evolución a
es decir la gente está asimilando formación del Estado de Derecho
cada día más la necesidad de Democrático Socio Ambiental.
preocuparse por proteger el Luego analizaremos como las
medio ambiente. No obstante, malas practicas administrativas

1 Informe Global de la Corrupción: Cambio climático. Transparency International, 2011, p. XVII
2

EIGEN, Peter: “La Corrupción no es inevitable”, en El imperio de la ley y los objetivos de desarrollo del milenio. PNUMA, Tomo 15, nº 3, Reino Unido,

3

NEVADO-BATALLA MORENO, Pedro T: “La acción pública en materia…”, op. cit., p. 195.

p. 25.

4 Ibidem, p. 195.
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e corruptas violan el derecho
al medioambiente adecuado,
impidiendo que la democracia se
concretice.

Bosselmann “en el presente, hay
poca penetración entre ambos
regímenes, aunque eso pueda
cambiar con el pasar del tiempo”6.

a la vida, más viable será una
construcción de ordenamientos
jurídicos que permitan una
protección mas eficaz del medio
ambiente, lo que incluirá tanto
Podemos decir que la protección normas de carácter político
de los derechos humanos y la programático , como también
carácter
sancionador
2. Derecho ao medio ambiente preocupación por la protección de
administrativo
y
penal,
entre
del
medio
ambiente
se
refuerzan
adecuado
hasta cierto punto. “Tanto otros ámbitos del derecho. En
Desde hace algún tiempo la los derechos humanos como otras palabras , el medioambiente
filosofía sobre los derechos la legislación ambiental son se ha convertido en factor
humanos
ha
empezado necesarios para proporcionar que impregna toda legislación
a
preocuparse
por
la mejores condiciones de vida positiva, la practica judicial
sostenibilidad. El desarrollo más para los seres humanos”7. Sin y la actuación de los poderes
preeminente en este sentido fue embargo, la protección de públicos.Y al confrontar derechos
el reconocimiento creciente de la algunos derechos individuales, como el derecho de propiedad y
existencia del derecho humano como el de la propiedad, chocan al desarrollo económico , debe
a un medio ambiente limpio y con el de la protección ambiental. haber una ponderación entre
estos derechos y el derecho al
saludable. Otros desarrollos
equilibrado.
contemplan la importancia del Lo relevante con respecto al tema medioambiente
derecho a la vida y al bienestar central del presente trabajo, es, El medioambiente no puede
físico en casos de contaminación genéricamente hablando, la ser olvidado, pues además de
local o, más recientemente, búsqueda del Estado de Derecho ser un derecho de carácter
procesos judiciales ampliamente Democrático, de forma que proteja difuso y colectivo , no puede
diseminados referentes al cambio los derechos fundamentales y de ser sacrificado en detrimento
climático en que los derechos la dignidad de la persona. “En de pocos, pues eso estaría
individuales y los colectivos ese sentido, si consideráramos afrontando, violando, faltando
los nuevos valores impulsados con el respeto a principio del
desempeñan un papel central5.
por las relaciones sociales Estado Democrático de Derecho.
La
interdependencia
entre contemporáneas, especialmente
los derechos humanos y la a partir de la década de 1970,
protección del medio ambiente se tiene hoy la fuerte presencia
Reconocimiento
viene siendo reconocida en de la defensa ecológica y de la 3.
el derecho internacional y mejora de igualdad de vida, internacional del derecho al
nacional. Sin embargo, cada como resultado de la actual crisis medio ambiente adecuado
como derecho humano
ámbito sigue su propio camino, ambiental”8.
es decir, la legislación de los
primer
documento
derechos humanos se preocupan En este sentido, defendemos El
por la protección del bienestar que cuanto más clara quede internacional de relevancia fue
individual, mientras que la la conexión entre el equilibrio la Declaración de Estocolmo de
legislación ambiental se preocupa ambiental y la concretización 19729, donde se reconoció por
por la protección del bienestar de derechos fundamentales, primera vez el derecho al medio
colectivo. Como afirma Klaus en ultima análisis , el derecho ambiente adecuado como derecho
5

BOSSELMANN, Klaus: “Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade”, en WOLFGANG SARLET, Ingo (coordinador): Estado Socioambiental e

Direitos Fundamentais. Livraria do advogado, Porto Alegre, 2010, p. 73.
6 Ibidem, p. 74.
7 Ibidem, p. 74.
8
9

WOLFGANG SARLET, Ingo - FENSTERSEIFER, Tiago: Direito constitucional ambiental. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 26.

La declaración contiene responsabilidades referentes a la conservación de recursos naturales (Principios 2 a 7), aspectos específicos sobre la
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humano. Así el Principio nº 1 de más global sobre los derechos
humanos y el medio ambiente lo
esta declaración establece:
realizó Fatma Ksentini en 1994,
El hombre tiene el derecho estableciendo en su Principio 2º
fundamental a la libertad, que “todas las personas tienen
la igualdad y el disfrute de derecho al medio ambiente
condiciones de vida adecuadas seguro, sano y ecológicamente
en un medio de calidad tal que equilibrado”.12 Basándose en
le permita llevar una vida digna este informe, la Declaración de
y gozar de bienestar, y tiene la Vizcaya de 1999 reconoce en su
solemne obligación de proteger artículo 1º que “todo el mundo
y mejorar el medio para las tiene el derecho, individualmente
generaciones presentes y futuras. o en asociación con otros, de
disfrutar un medio ambiente
Veinte años más tarde el Principio sano, ecológicamente equilibrado
I de la Declaración Rio de 1992 […] que pueda ser ejercido
afirma que “Los seres humanos frente a entidades públicas y
constituyen el centro de las organizaciones privadas”13.
preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sostenible. Tienen Además de estos documentos
derecho a una vida saludable se reconoce este derecho en la
y productiva en armonía con Declaración de la ONU sobre el
la naturaleza”10. Tal principio Derecho de los Pueblos Indígenas14
fue aceptado sin reservas por y en el Pacto Internacional de
diversas conferencias de la Derechos Económicos, Sociales y
ONU11. No obstante, el informe Culturales15.

A nivel regional existen otros
tratados donde se reconoce el
derecho al medio ambiente: la
Carta Africana sobre Derechos
Humanos y Derechos de los
Pueblos (art. 24); y la Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos en el ámbito de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966 (Protocolo
San Salvador, art. 11); su artículo 2
exige que los Estados promuevan
la protección, preservación y
mejora del medio ambiente.
En el ámbito europeo, el contenido
que sugería la Declaración de
Río encontrará su desarrollo en
el Convenio sobre el acceso a la
información, la participación en
la toma de decisiones y el acceso
a la justicia, firmado en Aarhus el
25 de junio de 199816.

implementación de la protección ambiental (Principios 8 a 25) y los fundamentos para el desarrollo ulterior del derecho internacional (Principios 21 a 26).
Junto con el global “Plan de Acciones para el medio ambiente Humano”, la Declaración tuvo gran importancia para el desarrollo y evolución del derecho

ambiental. Ver BOSSELMANN, Klaus, op. cit., p. 85. Declaración disponible en http://www.miliarium.com/Proyectos/Agenda21/Memoria/Estocolmo.pdf
10

11

Declaración disponible en http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php

Conferencia internacional de población y desarrollo de 1994, La cumbre mundial para el desarrollo social de 1995, Segunda conferencia de la ONU

sobre Asentamientos Humanos y la Cumbre Hemisférica de la OEA sobre el desarrollo sostenible de 1997.

12 Informe disponible en http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/36d70bfebd64687d8025675f003637ef?Opendocument
13
14

Disponible en http://www.carbonell-law.org/NuevoDiseno/ozonomio/revista6/Legislacion/bizcaia.pdf

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recientemente adoptada, ubica el medio ambiente en un contexto más amplio.

El derecho al medio ambiente en esta Declaración se define como parte de la integridad cultural y del derecho a la autodeterminación. De acuerdo con
Laura Estra, según Bosselmann, puede decirse que la integridad ecológica combina elementos de la integridad cultural y de la autodeterminación y

consecuentemente constituye la base para los derechos y deberes para con el medio ambiente. BOSSELMANN, Klaus: “Direitos Humanos...”, op. cit., p.74.
Declaración disponible en http://www.indigenas.bioetica.org/
15

Art.11.1 Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento.” Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
16

Dicho convenio ha sido incorporado al Derecho de la Unión Europea a través de las directivas 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 28 de enero de 2003, relativa al acceso público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, y 2003/35/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en aquello a que se refiere a la participación del público
y el acceso a la justicia, las directivas 85/337/CE i 96/61/CE. Aunque la legislación de la Unión Europea fue implementada en la mayoría de los estados
miembros, pero hay problemas con el alcance efectivo del control judicial. Ver BUJOSA VADELL, L.M, “La protección jurisdiccional del medio ambiente en
la Unión Europea” Noticias de la Unión Europea nº 40, enero de 2005, p. 9-34
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4. El Estado de Derecho
Democratico Socio Ambiental
El
Estado
de
Derecho
contemporáneo,
para
el
constitucionalista
portugués,
Canotilho, presenta las siguientes
dimensiones
fundamentales:
juridicidad,
democracia,
sociabilidad y sustentabilidad
ambiental. La presente secuencia
de las dimensiones expuestas
por el autor, traza la evolución
histórica de conquista y
reconocimiento de sus valores y
principios fundamentales.

Conforme demostrado en la
Teoría generacional de los
derechos fundamentales, dichos
derechos a través de conquistas
se agregan y se suman (libertad,
igualdad y fraternidad). Al
lado de las conquistas de los
derechos fundamentales, el
Estado de Derecho evoluciona
continuamente, reconociendo y
agregando nuevas dimensiones
político-jurídicas en su horizonte
constitutivo
:
el
Estado
Constitucional,
el
Estado
Democrático , el Estado Social y el
Estado Socio Ambiental. En esta
línea, el Estado de Derecho pasó
por muchas faces, adecuándose a
los nuevos desafíos e necesidades
surgidos en el siglo XXI, hasta
a alcanzar el entendimiento
de que la tutela de la dignidad
humana es asegurada a través
del medioambiente equilibrado,
convirtiéndose de este modo
a tutela al medioambiente
adecuado como un derecho
fundamental al medioambiente
equilibrado.

nuestra contemporaneidad se
revela como una de las más
adecuadas para acoger esos
principios y valores de un
Estado subordinado al derecho
es el Estado constitucional de
Derecho democrático y social
ambientalmente sostenido”. El
constitucionalista
portugués
asevera , por su parte, que la
calificación de un Estado como
Estado Ambiental se traduce
en dos dimensiones jurídicopolíticas relevantes: la primera
es la obligación del Estado, en
cooperación con otros Estados
y ciudadanos o grupos de la
sociedad civil, de promover
políticas públicas (económicas,
educativas, de ordenamiento)
pautadas por las exigencias de
la sustentabilidad ecológica; y la
segunda , el deber de adopción
de comportamientos públicos y
privados amigos del ambiente de
forma a dar expresión concreta a
la asunción de la responsabilidad
de los poderes públicos ante las
generaciones futuras.

o amenaza al bien jurídico
ambiental, tanto si el delito es
cometido por particulares como
por los propios entes estatales. La
perspectiva objetiva se proyecta
en un conjunto de normativas que
establecen el deber fundamental
de
protección
ambiental
conferido a particulares, el
deber de protección del Estado
referente a la tutela ambiental,
las perspectivas procesales y
organizativas del derecho al
medio ambiente y la eficacia
entre particulares del derecho al
medio ambiente adecuado17.
Así, el derecho fundamental al
medioambiente equilibrado tiene
naturaleza de derecho-deber.
Derecho de los ciudadanos tener
el medioambiente equilibrado,
pudiendo reclamar por este
derecho. Y deber, deber tanto
del Estado como también de
los ciudadanos en preservar el
medioambiente.

Esta configuración normativa
sobre la Teoría de Alexy establece
Eso esta íntimamente relacionado todo un sistema normativo
a la Teoría de los Derechos integrado y multidimensional de
Fundamentales
de
Alexy tutela y promoción del derecho
respecto al derecho fundamental al medio ambiente adecuado,
al ambiente. En la Teoría de teniendo como principal objetivo
Alexy, que corresponde también la máxima eficacia y efectividad
al derecho a la salud, la educación de este derecho en cuestión18.
y una vivienda digna, tal derecho
se presenta en dimensiones Concluimos que en el Estado
heterogéneas, es decir, en una de Derecho actual, para que
perspectiva doble, subjetiva y se concretice la democracia es
objetiva. La perspectiva subjetiva necesario tanto la actuación
procura reconocer el derecho del Poder Público como de los
vinculado al respeto, protección particulares, para la consecución
y promoción del medio ambiente; de la protección ambiental y todos
constituye posiciones jurídicas los demás derechos vinculados al
subjetivas “justiciables”, lo que medioambiente.
En ese sentido, Canotilho permite llevar ante el poder
afirma que “la forma que en judicial los casos de lesión

17 Ibidem, p. 54.

18 Ibidem, p. 54.
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5. El derecho al medioambiente
adecuado violado por malas
prácticas administrativas y la
corrupción
Acabamos de ver que el derecho
al medioambiente adecuado se
vuelve cada vez más importante
en la actual sociedad de riesgo
e industrializada en la que
vivimos. Los cambios climáticos,
los desastres naturales, el efecto
estufa y los daños a la salud, son
señales claras de la interferencia
del hombre en el desequilibrio
ambiental.

Lo que nos interesa en este
apartado con relación a esta
cuestión es que, partiendo de la
idea de que son los hombres los
responsables de parte de esta

19

crisis ambiental, a través de actos
como de polución, deforestación,
etc., el Poder Público tiene la
obligación de fiscalizar y controlar
tanto los emprendimientos de
personas físicas como jurídicas,
tanto privadas como públicas,
pues así estará protegiendo
los derechos fundamentales de
los ciudadanos, primeramente
el derecho al medioambiente
adecuado y, luego, todos los
demás derechos que son violados
cuando el Estado permite actos
que generan el desequilibrio
ecológico, como el derecho a una
vivienda digna, a la salud, a la
intimidad y al agua potable.

estos derechos mencionados
en el párrafo anterior. Los
efectos de la corrupción sobre
el medioambiente son muy
graves19 y, sin embargo, la
mayor parte de la gente no se
da cuenta, de lo contrario, la
sociedad civil se movilizaría
mucho más para combatir
todos los actos de corrupción
en este sector. La cantidad de
desastres naturales como la
sequia, tsunamis o inundaciones
generan un gran número de
los
llamados
“desplazados
ambientales”
o
“refugiados
ambientales”20, lo que sucede con
frecuencia en países sumidos en
una gran miseria, como los de
Así pues, los actos de malas África y Asia21, que además de
prácticas administrativas y someterse a la explotación de
corrupción violan claramente las empresas multinacionales,

Además, el impacto humano en el medio ambiente está agravando la intensidad de los desastres naturales y son los países menos desarrollados

quienes más sufren las consecuencias. Un estudio de la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres ocurren en el 66% de
la población de los países más pobres del mundo. BORRÀS PENTINAT, Susana: “Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del
medioambiente” en Revista de Derecho, Vol.19, nº 2 diciembre de 2006, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, p. 88.
20

“En el mundo se calcula que existen más de 22 millones de refugiados y 30 millones de desplazados dentro de las fronteras de sus Estados. Dentro

de estas estadísticas, los gobiernos no tienen oficialmente en cuenta una categoría de refugiados poco convencional: los “refugiados ambientales”. En
los últimos años, los desastres naturales han producido, por primera vez en la historia, más refugiados que las guerras e los conflictos armados. Aunque

las estimaciones varían enormemente, se calculan en 25 millones las personas desplazadas forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación,
erosión de los suelos, accidentes industriales y otras causas medioambientales. El deterioro ecológico (sequía, plagas, desastres naturales, accidentes

industriales y nucleares, la deforestación, el calentamiento global y otras amenazas ambientales) acompaña a las hambrunas y a los conflictos armados

que además tienen unas repercusiones medioambientales de enorme gravedad (bombardeos, destrucción de cosechas, utilización de armas químicas,
etc.).” Entretanto los “desplazados internos” y los “refugiados ambientales, no sólo son víctimas de desastres naturales, compartiendo el entendimiento
de Susana Borràs Pentinat, “Muchas veces es la mano del hombre la culpable de los éxodos ambientales, cuyos damnificados no suelen recibir ayudas y
mucho menos indemnizaciones. El 3 de diciembre de 1984 en Bhopal (India), una fuga de gas venenoso en la planta química de pesticidas de la compañía

estadounidense Union Carbide provocó la muerte por envenenamiento de 30.000 personas y la migración forzosa de otros cientos de miles ante la
imposibilidad de la vida en la zona. Detrás de estos accidentes de gran relevancia que logran conmocionar a la comunidad internacional, se encuentran
casos cotidianos de destrucción medioambiental que obligan a miles de personas a desplazarse de sus lugares de origen. Son habituales los vertidos de

petróleo o sustancias químicas a ríos o costas que afectan a la supervivencia de los habitantes, destrozan su hábitat, su modo de alimentación básica y se
ven convertidos en refugiados. La deforestación de los bosques o la desertificación también obliga a muchas comunidades y familias a dejar sus hogares

y los convierte en campesinos sin tierra errantes en busca de un lugar habitable. La labor irresponsable de algunas multinacionales, en busca del mayor
beneficio a toda costa, está generando un gran número de refugiados invisibles. En BORRÀS PENTINAT, Susana: “Refugiados ambientales: el nuevo desafío
del derecho internacional del medioambiente” en Revista de Derecho, Vol.19, nº 2 diciembre de 2006, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, p. 87.
21

“El país con el mayor número de refugiados en la actualidad es Irán con casi dos millones, le sigue Pakistán y Alemania con alrededor de un millón. El

sudeste de Asia y los países árabes occidentales concentran el mayor contingente de refugiados, como consecuencia de los conflictos bélicos en Vietnam
y Laos, la ocupación rusa de Afganistán (1978-1989) y la separación de Bangladesh de Pakistán (1971).

El sector oriental y meridional de África recoge el 80% de los refugiados ambientales en países como Tanzania, Etiopía, Sudán por razones de carácter
natural, problemas entre tribus y guerras civiles.

El 75% de las poblaciones que generan refugiados ambientales son pobres y se encuentran en África, Asia y América Latina. Se calcula que en el mundo
existen más de 22 millones de refugiados y 30 millones desplazados dentro de las fronteras de sus Estados, 25 millones desplazados forzosamente
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coincidentemente son países en
que el índice de percepción de
la corrupción es altísimo, como
es el caso de Irán, Sierra Leona o
Guinea22.

Este asunto merece una
profunda investigación debido
a la gravedad de la actual “crisis
ambiental” que el mundo está
pasando; sin embargo, nuestro
estudio se tiene que limitar a
estas sucintas aportaciones
acerca de tal cuestión. Por lo
tanto, a continuación veremos
ejemplos de corrupción que violan
directamente el medioambiente y,
consecuentemente, los derechos
fundamentales de los ciudadanos
en el disfrute de un ambiente
adecuado, que después de todo
está conectado con los demás
derechos: vivienda adecuada,
salud, educación y otros.

Se reconoce a nivel constitucional
el derecho al medio ambiente
adecuado como un derecho
fundamental en la Constitución
Brasileña de 1988. La presente
constitución reserva un capitulo
para el tratamiento de la materia
ambiental, constituido de un
artículo divididos en párrafos
que va a definir las líneas
de actuación de los Poderes
Públicos y de los ciudadanos.
Así, el artículo 225, contempla
que todos tienen derecho al
medio ambiente ecológicamente
equilibrado, puesto que es un
bien de uso común del pueblo y
esencial para garantizar la sana
calidad de vida. De esta forma,
el Poder Publico y la colectividad
tienen el deber de defender y
preservar el medio ambiente
para las presentes y futuras
generaciones.

Podemos ver la dimensión
heterogénea
señalada
por
Alexy, es decir, la dimensión al
6. El Estado de Derecho
derecho y deber a la protección
Socio Ambiental brasileño
del medioambiente por todos.A
y la corrupción como
partir del articulo 225 de la
factor de impedimento a la
actual Constitución brasileña,
concretización del artículo
derivan todas las demás normas
225 de la Constituición
ambientales, podríamos decir
Brasileña de 1988
que este artículo es el corazón,
La actual Constitución brasileña es la razón de vivir , de todas las
reconocida como una de las mejores normas de protección ambiental
en materia de protección del medio presentes en el ordenamiento
ambiente. Se acepta como “modelo” jurídico brasileño.
para las demás constituciones de
lo
que
nos
los Estados23. Sin embargo, aunque Entretanto,
esté tan bien escrita, elaborada interesa a nuestro trabajo
y detallada, en realidad sus , es señalar que aunque el
derecho
al
medioambiente
disposiciones no se cumplen.

adecuado
sea
reconocido
tanto a nivel internacional
como nacional, como derecho
de extrema importancia por
estar íntimamente relacionado
a la concretización de los
demás derechos como , salud,
vivienda adecuada, educación,
intimidad y en ultima análisis
el derecho a una vida digna,
sin embargo hay factores que
no permiten que este derecho
sea protegido y preservado,
es decir, el Poder Público y los
ciudadanos a través de malas
practicas administrativas y
actos de corrupción impiden que
el derecho al medio ambiente
se realice y consecuentemente
perjudica a los demás derechos
correlacionados a este.
Citamos los siguientes ejemplos:

- Concesión ilegal de emisión de
gases en la comercialización de
bonos de carbono por parte del
gobierno.

- Soborno de funcionarios
responsables
del
sector
ambiental, como la no aplicación
de multas a cambio de dinero.
Ejemplo: un empresa contamina
el agua del río; el funcionario que
le va a poner una multa se abstiene
de hacerlo al ser sobornado por el
empresario. Este tipo de multas
se ponen por contaminación
atmosférica, fluvial, del mar, etc.
- Concesión de licencias para
construir en zonas ecológicas
protegidas. Por ejemplo, en

de sus hogares por sequías, desertificación, erosión de los suelos, accidentes industriales y otras causas medioambientales. El 96% de las muertes
causadas por desastres ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo.” PERALES SALVADOR, Arturo: “Refugiados ambientales,
cambio climático y capitalismo”, Alternativas, Revista electrónica Año V nº 68, noviembre de 2010. Disponible en http://www.movimientos.org/imagen/
alts68.pdf Consultado en 25 de junio de 2011.
22

Índice de percepción de la corrupción de 2010, disponible en: www.transparency.org , consultado en 25 de junio de 2011. Los países, Irán, Sierra

23

CANOTILHO, José J. G. - MORATO LEITE, José R.: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, 3ª Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 17.
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la zona costera hay un límite
de altura permitido para la
edificación de viviendas. La
corrupción se produce cuando,
por ejemplo, se da permiso para
levantar edificios más altos de
lo permitido, con el consiguiente
perjuicio al medio ambiente, ya
que si en la zona costera no circula
el aire libremente, se producirá
un aumento de temperatura en el
interior de la ciudad24.

corrupción
ambiental
en
la Amazonia, en el área de
deforestación
y
transporte
ilegal de madera. El control de
los fraudes estaba a cargo de
los Jefes del IBAMA (Recursos
Naturales Renovables) en Mato
Grosso y del Secretario regional
de medio ambiente (acusados
de fraudes en las autorizaciones
para el transporte de productos
forestales por valor de más de un
billón de reales).

camiones, lo que equivale a un
total de 890 millones de reales.
Servidor de IBAMA no aplica multa
en cambio dinero26

La Policía Federal (PF) de Mato
Grosso, en la Operación Columna,
con el apoyo del Instituto
Brasileño de Medio ambiente
(IBAMA), detuvo en flagrante a un
empleado del instituto acusado
de corrupción y peculado. Con
- Soborno de funcionarios
él fueron decomisados 20.000
responsables por la fiscalía de Según Tardelli Boaventura, reales en especie y un proceso de
zonas forestales (permisos de la responsable de la Operación notificación del instituto. Según
tala ilegal).
Curupira, la banda actuaba desde la policía, el dinero fue solicitado
hacía 14 años y estaba compuesta a un representante legal de una
- Soborno de agentes responsables por empleados del Instituto empresa inspeccionada a cambio
por la fiscalía del transporte Brasileño de Medio Ambiente y de no ponerle una multa que
de productos.; por ejemplo, un Recursos Naturales Renovables podría llegar a los 2 millones de
funcionario que permite pasar (IBAMA), empresarios madereros reales. Además, el proceso había
madera de tala prohibida por la y despachantes especializados en sido robado del IBAMA, lo que
la extracción y transporte ilegal constituye de por sí un crimen de
frontera los Estados.
de madera. En la operación fueron peculado.
- Fraude en la confección de decomisados coches importados,
facturas de venta para empresas una lancha y un avión.
El nuevo Código Forestal
de carbono y fábrica de muebles
de madera, por ejemplo, Entre los fraudes cometidos por El día 6 de julio de 2010 la
manipulando datos en estas los funcionarios del Ibama, la Cámara de los Diputados
facturas relacionados con la investigación también descubrió aprobó el Nuevo Código Forestal
cantidad del producto, el tipo de que algunas autorizaciones presentado por Aldo Rebelo, con
ya rellenadas pasaban por un 13 votos a favor y 5 en contra.
producto, etc.
proceso de lavado químico para Según el ambientalista André
ser nuevamente utilizadas. Los Lima, presidente del Instituto
acusados emitían partes falsos de Investigación Ambiental de
y autorizaban ilegalmente la la Amazonia (Ipam), el proyecto
6.1 Casos de corrupción
explotación en tierras indígenas. relatado por Aldo representa un
ambiental en Brasil
Las maderas también eran crimen contra el medio ambiente
Tala ilegal – “Operación Curupira”25 exportadas ilegalmente a China. brasileño y un retroceso, porque
De acuerdo con la Policía Federal transfiere toda la responsabilidad
La Operación Curupira llevada la trama de corrupción devastó 43 de la preservación ambiental
a cabo por la Policía Federal mil hectáreas, área equivalente a exclusivamente al poder público
desmontó la mayor red de 52.000 campos de fútbol, 66.000 y concede “amnistía a todos los
24

El informe de Greenpeace muestra en detalle la destrucción de la zona verde de la costa de España por mala administración y corrupción en http://

www.greenpeace.org/espana/es/reports/informe-completo-destrucci-n/

25 Disponible en http://www.ecolnews.com.br/desm_curupira.htm Consultado el 25.06.2011.
26 Disponible

en

http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/01/24/servidor-do-ibama-preso-em-mato-grosso-acusado-de-corrupcao-

peculato-923593659.asp#ixzz1P13lE700 Consultado 25.06.2011
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deforestadores que devastaron para deforestación; además, si
el medio ambiente hasta 2008”27. tal práctica ya no se considera un
delito, todos los que infringieron
La organización Greenpeace la ley de preservación ambiental
también condenó el texto en el pasado quedarán impunes
presentado por Aldo Rebelo. “En por sus actos. Esta nueva ley no
la práctica, el informe propone supone ningún beneficio para los
revertir 76 años de evolución de ciudadanos y ha sido ampliamente
nuestra legislación ambiental. criticada. Además de la polémica
Es, por lo tanto, un retroceso”28. que suscita el contenido de la ley,
La ONG resaltó que las medidas Leme Machado apunta que “faltó
propuestas comprometen las participación de la sociedad en el
metas contra la deforestación de Código Forestal”31.
cara a la reducción de los gases
de efecto estufa, presentadas
por Brasil en la COP 1529 e
incluidas en la Ley Federal n° 7. Conclusiones
12.187/2009. Carlos Alberto
Mattos Scaramuzza comentó al Las
malas
practicas
respecto30:
administrativas y la corrupción
impiden que derechos expresos
El Código actual no solamente en las cartas constitucionales
busca
garantizar
recursos sean concretizados, obstruyendo
naturales, suelos fértiles y agua la realización de los fundamentos
de calidad y en abundancia sino del
Estado
de
Derecho
también reducir los riesgos frente Democrático. Cuando existe
a los cambios climáticos y a la soborno de funcionarios, malas
consecuente intensificación de los decisiones
gubernamentales,
eventos climáticos extremos. La eso afecta la democracia de los
observancia al Código Forestal Estados.
evita la erosión de los suelos
y los deslizamientos de tierra, Los
Estados
de
Derecho
protege las nacientes y los ríos, contemporáneos, adoptan la
fundamentales para la agricultura. protección al medioambiente
como factor de protección y
Está claro que el Nuevo concretización de los demás
Código Forestal no favorece la derechos fundamentales como
preservación del medio ambiente, : salud, vivienda, educación,
al contrario, la perjudica intimidad y en ultima análisis
aumentando el área permitida el derecho a vida digna. En esta

línea, los Estados de Derecho
evolucionan hasta al actual
momento , en que compartiendo
la denominación dada por el
constitucionalista
portugués
Canotilho, podemos llamar de
Estado de Derecho Democrático
Socio Ambiental.
Para la concretización del
Estado de Derecho Democrático
Socio Ambiental, sugerimos las
recomendaciones del Informe
Global
de
Transparencia
Internacional sobre el cambio
climático: a) deben adoptar
medidas como un mayor acceso
a la información ambiental, b)
transparencia en las cuentas y
en las decisiones que afecten al
medio ambiente c) permitir la
participación ciudadana en los
procesos que puedan provocar
alteraciones ambientales.

En este sentido cabe reiterar
que la Administración Pública
tiene el deber de informar a
los administrados sobre sus
actividades desde el inicio del
planeamiento de estas, como
también a lo largo de la elaboración
de
soluciones,
ejecuciones
cotidianas
y
evaluaciones,
siendo estas informaciones
esencialmente importantes para
el cumplimiento de la rendición
de cuentas del gobierno32.
Las

organizaciones

no

27 Disponible en http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1598411-16052,00.html Consultado el 25.06.2011
28
29

Disponible en http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1598411-16052,00.html Consultado el 25.06.2011

La COP 15 fue la Conferencia Internacional Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en la ciudad de Copenhague, Dinamarca en el año

de 2009. Se trata de un evento crucial en el que expertos en medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, ministros y jefes de estado debatieron
sobre políticas públicas ambientales. Disponible en http://www.cambioclimatico.org/contenido/que-es-la-cop15-de-copenhague-y-por-que-es-elevento-ambiental-del-ano Consultado el 25.06.2011.

30 http://www.wwf.org.br/informacoes/?25540/Retrocesso-na-legislacao-ambiental-brasileira
31

Disponible

en

http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/posts/2011/05/10/leme-machado-faltou-participacao-da-sociedade-no-codigo-

florestal-379453.asp Consultado el 24.06.2011.
32

LEME MACHADO, Paulo Affonso : Direito à informação e meio ambiente”, Malheiros, SãoPaulo, 2006, p. 101.
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gubernamentales, como las
asociaciones
ambientales,
deben tener acceso a las
informaciones que traten del
medioambiente y además tener
el derecho de participar en la
toma de decisiones ayudando
en los sistemas de recogida de
información y en la difusión de
las informaciones ambientales
( En este sentido, la Declaración
Rio/1992 establece en el Principio
10 que el mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la
participación de los ciudadanos
en varios niveles. El Convenio
de Aarhus33, por su parte, trata
específicamente sobre el acceso
a la información, la participación
en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en asuntos
ambientales y en su punto 2.5
trata de la participación de
ONG´S)
Cuanto más informadosestén
los ciudadanos y mas puedan
participar en las decisiones, mas
democrático será el Estado.

Derecho Democrático Socio
Ambiental, cuando las normas
ambientales sean respetadas.
El cumplimiento de estas
normas se dará por la actuación
de los Poderes Públicos y de
los ciudadanos cuando estos
actuaren de forma positiva,
como; exigiendo prestación de
cuentas, esclarecimientos de
licenciamientos ambientales que
parecen obscuros, participar
de la votación de proyecto de
leyes ambientales evitando
practicas corruptas y de mala
administración. Así estaremos
caminando en la dirección a
una real evolución del Estado
de Derecho Democrático Socio
Ambiental.

34

EIGEN, Peter: “La Corrupción no
es inevitable”, en El imperio de la
ley y los objetivos de desarrollo
del milenio. PNUMA, Tomo 15, nº
3, Reino Unido, p. 25 – 33.
Informe Global de la Corrupción:
Cambio climático. Transparency
International, 2011, p. XVII
LEME MACHADO, Paulo Affonso
: Direito à informação e meio
ambiente”, Malheiros, SãoPaulo,
2006
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Resumo

In sum, the text advocates the
idea that the new technology
in association with a new
management form has cretaed
a new business model that
overcomes, in terms of efficiency
and consumer welfare, state taxi
regulations.

O presente estudo tem por
objetivo analisar os efeitos
disruptivos do fenômeno UBER
sobre a regulação do mercado
de transporte individual de
passageiros, em especial o
mercado de táxi. Em suma, o texto
sustenta que a nova tecnologia
associada a novas formas de
gerenciamento criaram um Palavras-chave:
transporte
novo modelo de negócios que individual
de
passageiros;
supera, em termos de eficiência regulação; táxi; UBER.
e bem-estar dos consumidores, a
regulação estatal dos serviços de
táxi.
Key-words:
individual
transportation of passengers;
taxi; UBER.
Abstract
This article aims to analyze
the disruptive effects of UBER
phenomenon upon the regulation
of individual transportation
market, specially the taxi market.
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1. Introdução: o caso UBER
e seu efeito disruptivo sobre
a regulação dos meios de
transporte
individual
de
passageiros
O presente estudo tem por objetivo
analisar o fenômeno UBER e seu
efeito disruptivo sobre a regulação
dos serviços de transporte
individual de passageiros. O caso
é especialmente interessante
porque nele se apresenta toda
a complexidade do processo
regulatório, inclusive a resistência
dos taxistas – participantes
exclusivos, até então, do mercado
de transporte individual de
passageiros– diante da ampliação
da oferta de serviços similares
por terceiros, viabilizada em
razão do surgimento de inovação
tecnológica que permite o
compartilhamento eletrônico de
informações e do desenvolvimento
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booking, taxi-booking ou phone
booking, no qual também operam
os provedores de serviços de
caronas pagas.2A prevalência de
cada modalidade do serviço varia
O fenômeno UBER será a seguir de cidade para cidade ao redor
exposto como um estudo de caso. do mundo. Em geral, centros
De acordo com a Constituição urbanos densamente povoados,
brasileira de 1988, a União tem como Rio de Janeiro e São Paulo,
competência privativa para apresentam grande proporção
legislar sobre “diretrizes da de táxis dos dois primeiros
política nacional de transportes” segmentos, ao passo que cidades
e “trânsito e transporte” (art. com menos habitantes, como
22, IX e XI). Nesse sentido, municípios do interior do País,
foram editadas a Lei federal n° tendem a ser dominadas pela
12.587/2012, que trata da Política modalidade porta a porta.
Nacional de Mobilidade Urbana, e
a Lei federal n° 12.468, de 2011, Tradicionalmente
a
que regulamenta a profissão de racionalidade regulatória do
taxista. Em ambas as leis há a serviço de táxi é apresentada
previsão de que a “a utilização a partir de quatro principais
de veículo automotor, próprio ou preocupações: (i) redução da
de terceiros, para o transporte assimetria de informação (dados
público individual remunerado os altos custos de transação
de passageiros” é privativa de envolvidos na identificação e
taxistas.
na escolha pelo usuário do seu
transportador) (ii) garantia
O mercado de táxis opera em de segurança na atividade; (iii)
três segmentos: (i) o segmento melhoria na qualidade do serviço;
de pontos de táxi, conhecido e (iv) controle de externalidades
na
literatura
internacional negativas (poluição ambiental
congestionamento
como taxi rank; (ii) o segmento e
de rua, chamado de hailing; e urbano).3 Informado por tais
(iii) o segmento porta a porta, objetivos, o Poder Público tem
também conhecido como pre- historicamente submetido o
de um novo modelo de negócios,
que tem sido denominado de
economia compartilhada (sharing
economy).1

1

mercado de táxi a um intenso
controle regulatório, marcado
que é pela disciplina jurídica de
variáveis econômicas centrais
para o exercício da atividade, tais
como entrada, preço, qualidade
e segurança. É neste sentido
que o serviço de táxi configura
uma modalidade de transporte
público individual de passageiros,
isto é, uma atividade econômica
em sentido estrito, sujeita a
intensa regulação estatal, mas
não um típico serviço público,
como são os diferentes modais
de transporte público coletivo de
passageiros.
A fiscalização de entrada é
apresentada
como
medida
voltada a reduzir o impacto
de externalidades negativas
(pelo controle do volume de
tráfego urbano e dos níveis
de poluição ambiental) e a
garantir a segurança de usuário
e terceiros (ao permitir a
verificação da habilitação técnica
e da idoneidade moral dos
condutores, além das condições
de funcionamento dos veículos).
O tabelamento de preços de
preços volta-se a mitigar as
assimetrias de informação e os
altos custos de transação que

Os estudos iniciais de “economia compartilhada” começam a ganhar destaque em 1978 com o trabalho de FELSON, Marcus & SPAETH, Joe L..

Community Structure and Collaborative Consumption: a routine activity approach. In: American Behavioral Scientist, vol. 21, nº 4, Março/Abril, 1978, pp.
614/624. Os autores se referem a atos de “consumo colaborativo” para designar “eventos nos quais uma ou mais pessoas consomem bens ou serviços em
um processo econômico de se engajar em atividades comuns.” (Ibid., p. 614).

2 V. Organization for economic Cooperation and Development (OECD). Competition Committee. Taxi Services Regulation and Competition. Roundtables
on Competition Policy nº 81, Paris, Out. 2007, p. 18: “Taxis are small passenger vehicles providing point-to-point personal transport services. In this

general context, the taxi market can be further divided into three broad categories: the rank, hail and prebooked markets. Taxi ranks are designated

places at which taxis may queue to await passengers, and vice versa. Passengers are generally expected to take the first cab at a rank. The hail market

comprises situations in which consumers hail a cruising taxi on the street. In the pre-booked a market, consumers telephone for a taxi, whether for
immediate dispatch or for dispatch at a later time”.

3 V. GWILLIAM, Kenneth M. Regulation of Taxi Markets in Developing Countries: Issues and Options. Transport Notes, Urban Transport Thematic

Group, The World Bank, Washington/DC, No. TRN-3, fev. 2005. Disponível em: http://www.taxi-library.org/trn-3_taxi_reg.pdf. Acessado em 01/10/2015.

V., tb., RANKENA, Mark W; PAUTLER, Paul A. An Economic Analysis of Taxicab Regulation. U.S. Federal Trade Commission, 1984. Disponível em: https://
www.ftc.gov/sites/ default/files/documents/reports/economic-analysis-taxicab-regulation/23832.pdf. Acessado em 01/10/2015.
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oneram o usuário do serviço.4 Já
os indicadores de performance
buscam otimizar a qualidade
do serviço e a segurança
no exercício da atividade,
estipulando,
por
exemplo,
tempo máximo de rodagem dos
automóveis, testes periódicos
do veículo, regularidade do
taxímetro, identificações no
automóvel, verificação rotineira
de antecedentes criminais do
motorista, exames médicos,
limites de idade, dentre outros
requisitos.
Devido à natureza pública do
transporte
de
passageiros
realizado
pelos
taxistas,
as
questões
fundamentais
que constituem o objeto
de
controvérsia
estão
postas da seguinte forma: o
transporte privado individual
de passageiros, não sujeito
à outorga de autorizações
específicas pelo Poder Público,
é proibido pela legislação
brasileira? Uma lei ordinária
poderia instituir o monopólio
dessa atividade econômica? É
possível interpretar normas
regulatórias infraconstitucionais
em sentido contrário aos
princípios
constitucionais
da livre iniciativa, da livre
concorrência e da liberdade de
exercício profissional? Quais as
consequências jurídicas, sobre
os marcos regulatórios até então
vigentes, da superação empírica,

4

pelos
próprios
mercados
regulados, de antigas falhas que
justificaram a intervenção estatal
original? É possível falar-se numa
verdadeira regulação disruptiva
produzida pelo fenômeno UBER?
2. A natureza da regulação
do serviço de transporte
individual de passageiros.
Distinções em relação aos
serviços de transporte coletivo
de passageiros, verdadeiros
serviços públicos.
Em primeiro lugar, impõe-se
reconhecer que a atividade de
prestação do serviço de transporte
individual de passageiros, quando
tomada em sentido amplo,
não é exclusiva de taxistas.
Enquanto a Lei n° 12.468/2011se
destina apenas a quem detém
a condição jurídica de taxista, a
Lei n° 12.587/2012, por sua vez,
estabelece as diretrizes normativas
que norteiam as políticas públicas
para o setor, que incluem, de
forma clara, os meios privados
de transporte de passageiros no
âmbito das políticas públicas para
o transporte urbano (arts. 3°, §2°,
III, e 4°, I). Esse segundo diploma
legislativo, de escopo mais amplo
que o primeiro, tem o claro objetivo
de maximizar a disponibilidade e
o acesso da população a meios de
transporte individuais e privados.

Em segundo lugar, sob o prisma
constitucional,
a
atividade
de
prestação
do
serviço
de
transporte
individual
de passageiros é atividade
econômica em sentido estrito,
e não serviço público, como as
atividades de transporte coletivo.
Dessa forma, a lei ordinária não
poderia validamente criar um
novo monopólio de atividade
econômica, além daqueles já
compreendidos na Constituição
Federal (CF, art. 177). Reputase, portanto, inconstitucional
qualquer interpretação das
leis citadas acima no sentido
da existência de um monopólio
legal em favor dos taxistas.5 De
outro lado, ainda que se admita a
disciplina legal do serviço de táxi
como serviço público (o que nos
parece uma opção jurídica válida),
ele jamais poderia ser exclusivo,
porque ausente qualquer razão
legítima a justificar a vedação
à exploração do transporte
individual de passageiros como
atividade econômica (assimetria
regulatória).
Eventual
lei
que instituísse a aludida
exclusividade criaria hipótese
odiosa e inconstitucional de
restrição regulatória à livre
concorrência.6
No
âmbito
dos
serviços
públicos típicos, todavia, as
escolhas regulatórias ganham
complexidade. É que os serviços
públicos estão diretamente

Como explicam Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo e Eduardo Frade Rodrigues, “o consumidor que busca um táxi normalmente não tem condições de

pesquisar adequadamente os melhores preços e serviços disponíveis, como se estivesse transitando por lojas em umshopping center. Como não sabem

quando outro táxi irá passar nem quanto esse outro motorista irá lhe cobrar, os potenciais passageiros dificilmente rejeitam o primeiro táxi que lhes
é oferecido. Tal condição é ainda mais agravada no caso, por exemplo, de turistas, que não conhecem a cidade e seus serviços de táxi, ou na ocorrência
de condições climáticas adversas”.V. RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert & RODRIGUES, Eduardo Frade.Proporcionalidade e melhora regulatória a
regulação dos serviços de táxi. In: Revista do IBRAC, nº 22, 2013, p. 287.
5

V., a propósito, o parecer de Daniel Sarmento, cujas conclusões coincidem com as afirmações ora expostas: SARMENTO, Daniel.Ordem Constitucional

Econômica, Liberdade e Transporte Individual de Passageiros: O ‘caso Uber’. Parecer. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jul-15/aplicativouber-nao-fere-leis-brasileiras. Acessado em: 15.07.2015.
6

Sobre o tema, v. JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
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vinculados à satisfação de direitos
e
envolvem
fundamentais7
vetores como a universalização,
continuidade
e
modicidade
tarifária. Esses fatores, por vezes,
impõem e justificam a derrogação
da lógica de mercado das normas
de direito privado, como meio
para tornar possível o acesso
dos indivíduos às utilidades
essenciais que compõem o rol de
seus direitos fundamentais.
De fato, cabe ao Estado, em
cada caso, ponderar os fatores
que recomendam a adoção
da
concorrência
com
as
preocupações relacionadas à
indissociável relação entre os
serviços públicos, a realização da
dignidade da pessoa humana e a
coesão social.8 A ponderação deve
dar preferência àqueles valores
que melhor se coadunarem
com a concretização dos fins
constitucionais pretendidos.

eficiente dos objetivos dos
serviços públicos.”9 Só se deve
privilegiar
a
concorrência
enquanto ela for um meio
adequado para assegurar tais
objetivos.

Tenha-se em vista que as
obrigações adicionais impostas
ao concessionário do serviço
público,
relacionadas
à
universalização, continuidade e
modicidade tarifária, têm – e não
podem deixar de ter, no regime
capitalista – como contrapartida
o possível estabelecimento de
regime jurídico de privilégio
na sua prestação. Assim,
por exemplo, garante-se ao
concessionário a preservação
da equação econômica do
contrato de concessão, como
também, em diversos casos,
pode ser necessário atribuir-se
a exclusividade na exploração
da atividade econômica em
sentido amplo que constitui
o seu substrato. Vale dizer:
serviços públicos podem ser
exclusivos10 e, em determinados
casos, a exclusividade é medida
necessária para viabilizar a sua
prestação de forma satisfatória.

encontra-se nos casos de
monopólio natural (situação na
qual a existência de um único
agente atuando em determinado
campo econômico pode trazer
maiores benefícios à sociedade
do que se houvesse um mercado
amplo). Tome-se o exemplo
dos serviços de distribuição
de gás ou de energia elétrica.
Os investimentos necessários
à
expansão
de
tamanha
infraestrutura são altíssimos e,
em boa parte dos casos, jamais
poderiam ser efetuados num
ambiente de livre concorrência.
Em determinados lugares e
condições, somente a exploração
exclusiva do serviço pelo
investidor é capaz de justificar
os custos envolvidos e viabilizar
a sua adequada prestação. Em
casos que tais, a existência
de regulação de entrada e a
limitação do mercado a um ou
a um determinado número de
players, por exemplo, é a medida
mais adequada a ser adotada pelo
ente regulador.

Assim, nem sempre a livre
concorrência será o melhor
caminho.
Como
destaca
Alexandre dos Santos Aragão,
“não apenas no âmbito dos
serviços públicos, mas a fortiori
na sua seara, a concorrência
não é um valor em si mesmo,
podendo constituir, outrossim,
um instrumento de realização Um exemplo dessa constatação Sobre

7

o

tema,

Floriano

de

“A atividade de serviço público é um instrumento de satisfação direta e imediata dos direitos fundamentais, entre os quais avulta a dignidade humana.

O serviço público existe porque os direitos fundamentais não podem deixar de ser satisfeitos. (...)

Todas as atividades estatais, mesmo as não administrativas, são um meio de promoção dos direitos fundamentais. Mas o serviço público é o desenvolvimento

de atividades de fornecimento de utilidades necessárias, de modo direto e imediato, à satisfação de direitos fundamentais. Isso significa que o serviço
público é o meio de assegurar a existência digna do ser humano. O serviço de atendimento a necessidades fundamentais e essenciais para a sobrevivência
material e psicológica dos indivíduos.”
8
9

10

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 421.
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., p. 421.

V. STF, ADPF n° 46, voto do Ministro Eros Grau, p. 4: “Os regimes jurídicos sob os quais são prestados os serviços públicos importam em que sua

prestação seja desenvolvida sob privilégios, inclusive, em regra, o da exclusividade na exploração da atividade econômica em sentido amplo a que
corresponde a sua prestação. É justamente a virtualidade desse privilégio de exclusividade na prestação, aliás, que torna atrativo para o setor privado

a sua exploração, em situação de concessão ou permissão”. V. tb GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, São Paulo: Malheiros,
2005.
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mercado. É nesse contexto que
se enquadra o objeto da presente
análise. Embora a regra, no
quando tratamos de utilidades âmbito do serviço público, seja a
públicas, a regulação econômica adoção de um modelo de ampla
não pode se pautar apenas competição (não exclusividade),
pelo prisma da competição. nada impede que essa lógica
Os interesses da sociedade (os seja afastada em razão de outros
móveis da regulação estatal) fatores, que indiquem que os
enredados nessa atividade não fins perseguidos serão mais bem
são exclusivamente traduzidos por atendidos com a adoção de um
critérios de eficiência econômica modelo distinto.
tais como redução de custos e
livre opção pelos usuários. Há Com efeito, as Constituições da
toda uma gama de interesses de República e Estadual admitem
universalização e de perenidade na esse tipo de ponderação, porque
fruição destes serviços (porquanto não a vedam. A prova disso
se considere ser relevante para a é que mesmo a Lei Federal
coletividade que, como meta, todos nº 8.987/97 (art. 16) e a Lei
os indivíduos possam se servir Estadual nº 2.831/97 (art. 5º),
dessa utilidade) que justificam a das quais se extrai a regra geral
preterição, ao menos transitória, da não exclusividade, admitem
de um regime de competição plena expressamente a concessão em
o qual tende a beneficiar sempre a regime de exclusividade nos
parcela dos consumidores efetivos, casos de inviabilidade técnica ou
em detrimento dos consumidores econômica justificada.
potenciais do serviço. (...) Privilegiar
o vetor do benefício competitivo E, de fato, mais do que ser lícito,
quando
majoritariamente é necessário que o legislador
apropriado pelos consumidores infraconstitucional defina um
hipersuficientes, em detrimento sistema normativo flexível o
do aumento da base dos que bastante para admitir exceções,
podem usufruir de uma atividade sobretudo quando se trata da
essencial, viola tanto os princípios prestação de serviços públicos
e objetivos fundamentais da essenciais. Na hipótese do
República (cf. art. 10, 11 e III transporte público municipal,
e art. 30, I, III e IV), quanto os como visto, essa flexibilidade
axiomas estruturantes da Ordem traduz-se na possibilidade de os
Econômica (cf. art. 170, caput e Municípios, dentro de sua esfera
incisos III e VIII).11
própria de atuação (que envolve,
como se viu no item anterior, o
Pode, assim, haver razões interesse local), analisarem a
jurídicas, econômicas e técnicas situação concreta e adotarem
que justifiquem a adoção, em o regime jurídico que atenda,
certos casos, lugares e momentos da melhor forma possível,as
históricos, de medidas restritivas demandas constitucionais que
ao acesso de certos agentes ao incluem a busca por modicidade
Azevedo Marques Neto comenta
que:

tarifária,
universalização
e
qualidade dos serviços públicos.

Daí porque, como salienta
Patrícia Sampaio, é possível,
e até conveniente em alguns
casos, a outorga de exclusividade
ao prestador de determinado
serviço público:

O próprio art. 175, por outro lado,
determina que a pessoa jurídica de
direito público titular do serviço
poderá delegá-lo a particulares, na
forma da lei, mediante os institutos
da concessão e da permissão
de serviços públicos, após
processo licitatório. A Lei Geral
de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos (Lei n. 8.987/95),
por sua vez, estabelece, em seu
art. 16, que sempre que possível o
serviço publico seja concedido de
modo não exclusivo, com vistas a
propiciar a concorrência. (...) Dessa
forma, não se pode desconsiderar
que, se a opção politica do ente da
federação for delegar o serviço ou
atividade monopolizada mediante
a outorga de exclusividade ao seu
explorador, ter-se-á, no caso, uma
concorrência “no mercado”, já
que, por decisão politica, existirá
apenas um prestador do serviço
durante o prazo de execução do
contrato. Haverá, assim, a criação
de poder econômico, para cuja
disciplina o direito possui diversos
instrumentos, tais como, controle
tarifário, exigência de qualidade
mínima da prestação, metas de
universalização.12
Assim, seria viável, a depender
do contexto fático e dos
objetivos
estatais,
instituir
regime de exclusividade no

11

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Universalização de serviços públicos e competição: o caso da distribuição de gás natural. In: Revista de

12

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 209-

Direito Administrativo (RDA), v. 223, 2001, pp. 137 e 140; grifou-se.
211.
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modal de transporte coletivo de
passageiros por ônibus, como
estratégia regulatória para
assegurar alguma forma de
modicidade tarifária, mediante
subsídio cruzado entre linhas
deficitárias e superavitárias da
cidade, por exemplo. Neste caso,
a exclusividade seria uma forma
de evitar o ataque oportunista
apenas aos elos lucrativos da
cadeia econômica. Realmente, o
fato de haver grande disparidade
entre linhas superavitárias e
deficitárias, aliado à necessidade
de universalização do serviço
público e à persecução de
modicidade tarifária podem
justificar a criação de barreiras
de entrada, mediante a exclusão
de outros prestadores. Em um
ambiente sem regulação, em que
se operasse a livre concorrência,
os agentes tenderiam a focar
nos mercados mais rentáveis
(fenômeno conhecido como
“cherry picking”, ou seja, realizar
escolhas seletivas para operar
apenas nas áreas consideradas
as “cerejas do bolo”). Com isso,
as demais áreas – justamente
as mais necessitadas – ficariam
desassistidas, ou não seriam
atendidas
satisfatoriamente,
muito menos a preços módicos.
No caso dos serviços de transporte
individual
de
passageiros,
entretanto, a lógica dos serviços
públicos não se aplica. Mais
que isso: ainda que se pretenda
qualificá-los
impropriamente
como serviços públicos (serviços
públicos impróprios), inexistem
razões técnicas ou econômicas que
possam justificar a sua prestação
em regime de exclusividade.

3. As inovações tecnológicas e
gerenciais do fenômeno UBER.

competitivos. Assim, o UBER
fidelizou parte da demanda
por transporte individual de
O UBER é um aplicativo (mobile passageiros, insatisfeita, por
app), disponível para download diversos motivos, com os serviços
em smartphones,13 que permite a prestados pelos taxistas.
qualquer usuário requisitar um
veículo de motorista profissional, Em verdade, a grande revolução
previamente credenciado no no mercado de transporte
UBER, para transporte individual individual
de
passageiros
de passageiros. O serviço prestado ocorreu com o desenvolvimento
pelos agentes credenciados de aplicativos (apps) em
do UBER é similar ao serviço smartphones para centrais de
de transporte de passageiros táxis, que são sistemas cuja
em veículo a taxímetro (táxi). função é a de permitir a requisição
Originariamente, o UBER, em de um automóvel com motorista
termos operacionais, adotava o pelo usuário sem a necessidade
modelo de negócio denominado de (i) ligação telefônica para
“carona remunerada”, através do centrais de atendimento, (ii)
qual o agente credenciado junto ligação direta para o taxista ou
ao UBER, motorista profissional (iii) realização de sinal em via
proprietário de veículo com as pública.14
especificações mínimas exigidas
pelo sistema, dava uma “carona” Nessas novas circunstâncias
a
potenciais
interessados, geradas pela inovação tecnológica
previamente cadastrados.
proporcionada pela criação dos
apps, houve um impacto relevante
Após a realização do transporte na forma de relacionamento
compartilhamento
de
de passageiros, o usuário realiza e
o
pagamento
previamente informações entre taxistas e
estipulado por meio de cartão de usuários, com grande benefício
crédito e o agente credenciado econômico imediato para os
recebe uma remuneração pelo motoristas que aderiram ao
serviço prestado diretamente credenciamento efetuado pelos
do UBER, que é destinatário gestores dos apps, por dois
de percentual do pagamento motivos principais.
efetuado
pelo
passageiro.
Entretanto, o modelo inicial de Em primeiro lugar, tais aplicativos
“caronas remuneradas” superou foram muito bem recebidos pelos
expectativas devido à qualidade usuários devido à facilidade de
do serviço de transporte de uso e ao acesso rápido aos táxis,
passageiros prestado pelos sobretudo em cidades nas quais
agentes credenciados do UBER, a oferta do serviço era precária.
o que inclui automóveis mais Em segundo lugar, o app permitiu
novos e luxuosos, motoristas ao motorista se comprometer
mais bem vestidos e solícitos, com pedidos de transporte de
além de preços verdadeiramente passageiros segundo critérios

13 Um smartphone é um telefone móvel que permite o acesso a programas executados através de sistema operacional. Tais programas são chamados
de aplicativos (apps).
14

“EasyTaxi” e “99Taxis” são exemplos publicamente conhecidos de apps de centrais de taxi e até hoje são contestados, inclusive, por alguns taxistas

que não aderiram aos mecanismos de gestão de informação dos referidos aplicativos.
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geográficos de proximidade e
de forma imediata. Desse modo
os pedidos são programados
rapidamente e sem a necessidade
de procurar clientes nas
ruas, gerando economia de
combustível e multiplicação dos
serviços prestados.

motorista
especificamente
designado para atendimento ao
consumidor do serviço (sistema
de scoring).

Por isso, o agente credenciado
do UBER tem forte incentivo
a prestar o melhor serviço de
transporte possível, já que
Consequentemente, os taxistas está sujeito a um sistema de
vinculados aos apps de centrais credenciamento mais rigoroso e
de táxi passaram a lucrar mais, seu desempenho é avaliado pelos
já que os ganhos de eficiência usuários, o que beneficia a todos
decorrentes do uso do aplicativo os potenciais consumidores.
não foram repassados aos preços De fato, a construção de uma
praticados porque sujeitos a boa reputação pelo motorista,
tabelamento – regulação de devidamente amparada pelas
preços – e, simultaneamente, notas dadas pelos usuários
é
elemento
não houve impacto direto anteriores,
ou
exigências
regulatórias essencial de manutenção do
adicionais de melhoria da credenciamento junto ao UBER.
qualidade do serviço prestado.
Em linhas gerais, dentre as
Pois bem: E o UBER? O UBER vantagens apontadas pelos
utilizou a mesma tecnologia que usuários do UBER, afirma-se
viabilizou a criação dos apps de que: (i) os agentes credenciados
centrais de táxi, embora tenha possuem carros bem mais novos
lançado um modelo de negócios e confortáveis que os taxistas; (ii)
diferenciado que se dispõe a há maior qualidade, pontualidade
oferecer um serviço de transporte e cortesia do atendimento; (iii)
individual de passageiros com há a possibilidade de o usuário
maior qualidade. Ao contrário do solicitar o estorno de cobranças
táxi, o UBER fornece ao potencial indevidas por meio de canais
usuário diversas informações eletrônicos de autoatendimento;
relevantes, notadamente (i) e (iv) o pagamento pelo serviço
informações sobre o perfil do é mais fácil, pois o UBER fatura
motorista, (ii) grau de segurança o serviço no cartão de crédito
e conforto de veículo, (iii) previamente cadastrado pelo
trajeto a ser percorrido e (iv) usuário.
estimativa de preço, diminuindo
intensamente
assimetrias Adicionalmente,
é
possível
de informação relacionadas afirmar que o sucesso do
à qualidade do serviço a ser UBER não advém somente da
prestado. Vale registrar que maior qualidade do serviço
o aplicativo fornece ainda a de transporte prestado, mas
avaliação dos usuários daquele também da insatisfação dos

usuários do serviço prestado
pelos taxistas. As reclamações em
relação aos táxis são inúmeras.
Além de críticas relativas à (i)
sujeira dos veículos, à (ii) falta de
educação do motorista, à (iii) falta
de troco no caso de pagamento
em dinheiro e a (iv) outras formas
desconfortáveis de atuação do
taxista em relação ao usuário,
tal como a prática comum de não
ligar o ar condicionado no verão
para economizar combustível, a
principal reclamação diz respeito
à pouca disponibilidade dos
taxistas em todos os horários do
dia e em determinadas regiões
da cidade, chegando a haver
casos de recusas explícitas de
taxistas para ir a determinadas
localidades.
4. A reação do lobby dos
taxistas: a tentativa de
preservação do monopólio (ou
exclusividade) dos serviços e
de sua regulação falha
Diante da nova realidade
de mercado, os taxistas,
insatisfeitos com a entrada e o
sucesso15do UBER, iniciaram um
movimento público, intenso e
hostil, de contestação. Além da
pressão política pelo banimento
do UBER e do uso de medidas
judiciais destinadas a suspender
o acesso ao aplicativo, há relatos
na mídia de que os agentes
credenciados junto ao UBER têm
sofrido ameaças de agressão
física e intimidações de toda
ordem, inclusive de órgãos
públicos de controle vinculados

15 O sucesso do UBER tem atraído novos concorrentes. Recentemente, o aplicativo de localização geográfica por GPS “Waze”, do Google, iniciou um

projeto experimental semelhante ao UBER em Tel Aviv, em Israel, chamado “RideWith”, que permite aos usuários o compartilhamento de caronas
particulares, à semelhança do modelo original do UBER. V. CARVALHO, Lucas. Waze concorre com Uber e lança app de caronas em Israel. In: Exame.
Publicado em 08.07.2015. Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/waze-concorre-com-uber-e-lanca-app-de-caronas-em-israel.
Acessado em 12.07.2015.
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a Departamentos e Secretarias de transporte individual de
de transporte coletivo de passageiros, afetou todas as bases
regulatórias relacionadas ao
passageiros.
modelo tradicional de concessão
Essa
situação
gerou, de outorgas de autorizações a
inclusive, uma representação taxistas. Até então, os taxistas
de
exclusividade
administrativa proposta contra gozavam
sindicatos e pessoas ligadas ao na prestação do serviço de
individual
de
segmento de táxi e dirigida ao transporte
Conselho Administrativo de passageiros e a entrada de novos
Defesa Econômica (CADE), na prestadores no mercado era – e
qual se alega: (i) o cometimento ainda é – muito difícil, tendo em
de sham litigation - uso abusivo vista obstáculos burocráticos e
de medidas judiciais destinadas a limites no número de concessões
impedir a atuação de concorrentes de outorga de autorizações para
no mercado -, (ii) incitação e táxi, arbitrariamente definidos
recurso à violência e (iii) pressão nas legislações locais.
excessiva perante o Poder
Legislativo, solicitando-se uma Bem organizados, os sindicatos de
medida preventiva de cessação taxistas exercem lobby constante
de condutas anticompetitivas em sobre políticos, o que explica as
diversas isenções tributárias
desfavor dos requeridos.16
aos proprietários de táxis, bem
Analisadas as circunstâncias do como a manutenção das aludidas
casoUBER,percebe-seclaramente limitações no número de outorga
o efeito impressionante que o de autorizações nas legislações
desenvolvimento de aplicativos locais que constituem indícios
(apps) contendo sistemas de fortes de captura regulatória.A
“economia
compartilhada” propósito, pode-se citar, a
(sharing economy) causou em título exemplificativo, a Lei n°
uma estrutura regulatória rígida 5.492/2012, do Município do
e relativamente estável até Rio de Janeiro, que estipula um
então, provocando um choque critério máximo de outorga
que põe em xeque a eficiência da de autorizações para táxis,
estrutura regulatória até então correspondente à “proporção de
adotada. Em outras palavras, um veículo para cada setecentos
o advento desse novo modelo habitantes do Município” (art. 1°),
de negócios, utilizado para além de proibir “a liberação de
facilitar o relacionamento entre nova permissão até ser alcançada
motoristas e usuários do serviço a proporcionalidade estabelecida

no artigo anterior” (art. 2º) e
excluindo a possibilidade de “a
constituição de novas empresas
que operem como locadora de
veículos e taxímetro no Município
do Rio de Janeiro” (art. 7°).

Trata-se, evidentemente, de
barreira normativa à entrada – ou
regulação de entrada limitadora
da quantidade de serviço
ofertado – de potenciais taxistas
que não encontra respaldo em
evidências empíricas sobre as
reais necessidades percebidas
no mercado. Por que um veículo
para cada setecentos habitantes?
Qual o fundamento empírico
ou econômico para legitimar a
razão “um veículo – setecentos
habitantes”? O motivo é incerto.
Porém, o que é certa é a existência
– notória nos maiores Municípios
– de um mercado secundário
marginal operado por titulares de
autorizações, em que as licenças
são controladas por oligopólios
de grupos empresariais que
efetuam o “aluguel” dos táxis a
terceiros interessados através
do mecanismo de “diárias”, o
que sugere um forte indício
de prática de sobrepreço no
mercado de prestação de
serviço de transporte público de
passageiros por táxi, inclusive
na previsão desnecessária da
“bandeira 2”.17

16 SELIGMAN, Felipe & GONÇALVES, Natália. A favor do Uber, universitários pedem ao Cade medida contra taxistas. In: Jota. Publicado em 08.07.2015.
Disponível em: http://jota.info/a-favor-do-uber-universitarios-pedem-ao-cade-medida-contra-taxistas. Acessado em 12.07.2015.
17

Curiosamente, há uma notável escassez de informações públicas a respeito do conteúdo de estratégias regulatórias – adotadas pelos Municípios –

aptas a identificar custos e benefícios da regulação aplicável ao mercado de prestação de serviço de transporte individual de passageiros. No entanto,
devido à polêmica envolvendo o UBER, há relatos recentes, veiculados na mídia, que confirmam a existência de oligopólios empresariais de titulares de

licenças de táxi, bem como a existência de um mercado secundário marginal de “aluguel” por “diárias”. Nesse sentido, em relação ao Município do Rio de

Janeiro, é importante citar matéria online do veículo de mídia “O Globo” no sentido de que “apenas três grupos controlam 55,8% dos táxis de empresas
na cidade”. V. MAGALHÃES, Luiz Ernesto.Apenas três grupos controlam 55,8% dos táxis de empresas na cidade: o Rio tem 15 empresas registradas
na prefeitura. In: O Globo. Publicado em 14.08.2015. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/apenas-tres-grupos-controlam-558-dos-taxis-de-

empresas-na-cidade-17179697#ixzz3j0eBLgo3. Acessado em 30.08.2015. V., ainda, matéria online do jornal “Extra”, que afirma haver “um grupo de quinze

empresas de aluguel de táxis” que “fatura R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais) por mês com as chamadas ‘diárias’.” MERGULHÃO, Alfredo.
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Aliás, como informado por Carlos
Emmanuel Joppert Ragazzo,
há estudos que sugerem a
eliminação da regulação de
entrada e de preços em relação
aos taxistas, justamente porque
não há argumentos empíricos
de natureza econômica que
a fundamentam.18 Por outro
lado, o número de motoristas
profissionais cadastrados no
UBER não depende de qualquer
autorização estatal e variará
de acordo com a percepção
dos potenciados interessados
a
respeito
dos
retornos
econômicos esperados em caso de
cadastramento e disponibilização
aos usuários. Adicionalmente,
é importante notar que o UBER
opera mediante exigência de
uso de carros com padrão mais
elevado de conforto e os agentes
credenciados não usufruem de
isenções tributárias.

Além de haver barreiras à entrada,
limitando-se a quantidade de
táxis em circulação, a experiência
tem mostrado que a fiscalização
quanto à qualidade do serviço
prestado pelos taxistas tem
deixado a desejar, seja em razão
do estado de conservação de
alguns veículos seja em virtude
da qualidade do atendimento
direto ao usuário realizado pelo
taxista (regulação de qualidade).
Logo, o regime regulatório
atual aplicável aos taxistas
tem falhado na regulação de
qualidade e sequer se tem notícia
de propostas voltadas a viabilizar
um sistema informatizado de
avaliação de desempenho dos
motoristas de táxi, à semelhança
do que ocorre no UBER. De igual

modo, não tem se notado, nas
legislações municipais, estímulos
direcionados à redução de
assimetrias de informação no
relacionamento entre taxistas e
usuários.

A única informação disponível
ao usuário é a exposição de um
alvará de autorização para o
uso de táxi no vidro frontal do
veículo, que nada diz sobre o
perfil do motorista, inclusive
quando a requisição é efetuada
mediante a utilização de apps
de centrais de táxi. Isto é, a
regulação de informação tem se
mostrado também insuficiente
em permitir que o usuário avalie,
fiscalize e controle as qualidades
do prestador de serviço de
transporte por táxi.
Por fim, a lógica operacional
de tabelamento de preços para
remuneração
dos
taxistas
(regulação por preços) deve
ser
motivo
de
algumas
considerações. Regular preço
pode ser um fator importante
de eliminação de assimetrias
de informação e de barganha
em mercados de serviços
relativamente homogêneos. No
caso do táxi, sob uma perspectiva
mais pragmática, usar o “táxi
X” ou o “táxi Y” pode não fazer
nenhuma diferença significativa.
O só fato da regulação de preços,
desacompanhada de uma efetiva
regulação de qualidade e de
informação, tende a não gerar
incentivos à melhoria do serviço
prestado, já que não há nenhuma
recompensa em aprimorá-lo
devido à rigidez do tabelamento.

Em prol do arcabouço regulatório
vigente,
restam
apenas
argumentos voltados ao controle
de externalidades negativas
decorrentes da sobreutilização de
veículos particulares nos centros
urbanos. Poluição ambiental e
congestionamentos
ilustram
custos externos impostos à
coletividade por quem opta
pelo
transporte
individual.
Nesse contexto, é prioridade
dos
gestores
municipais
aperfeiçoar a racionalidade do
transporte de passageiros no
interior das cidades, o que, em
regra, está associado a políticas
de incentivo à substituição de
modais individuais (públicos ou
privados) por modais coletivos.
Isso se dá, por exemplo, pela
redução dos custos pecuniários
(subsídios) e de oportunidade
(aumento na velocidade de
deslocamento) dos transportes
coletivos e pela imputação de
custos adicionais aos veículos que
servem de transporte individual
de passageiros.
É aí que as atuais barreiras à
entrada no setor apresentam
inconsistências. De fato, para
lidar com externalidades há
mecanismos regulatórios mais
inteligentes do que a proibição.
Como apontam João Manoel Pinho
de Mello e Vinicius Carrasco, “é
possível compatibilizar o UBER
com a quantidade ótima de
carros na rua. A melhor forma de
se corrigir uma ‘externalidade’
negativa, como a causada pelo
aumento de congestionamento, é
colocando um imposto que faça os
motoristas se confrontarem com
os custos sociais que eles causam

Grupo de 15 empresas de aluguel de táxis fatura R$ 6,7 milhões por mês com diárias. In: Extra. Publicado em 14.08.2015. Disponível em: http://extra.
globo.com/noticias/rio/grupo-de-15-empresas-de-aluguel-de-taxis-fatura-67-milhoes-por-mes-com-diarias-17179548.html. Acessado em 15.08.2015.
18

V. RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 154.
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ao decidirem sair de carro”.19No
mesmo sentido é a conclusão
do Departamento de Estudos
Econômicos do CADE (DEE/
CADE).20 Em recente análise
do setor, o órgão concluiu que
“não há elementos econômicos
que justifiquem a proibição de
novos prestadores de serviços de
transporte individual. Para além
disso, elementos econômicos
sugerem que, sob uma ótica
concorrencial e do consumidor, a
atuação de novos agentes tende a
ser positiva”.21
5. Os efeitos da regulação
disruptiva produzida pelo
fenômeno UBER: entre a
proteção destrutiva e a
destruição criativa
O caso UBER permite visualizar
as diversas interações que
ocorrem entre os elementos
da regulação. À evidência, os
aplicativos com sistemas de
“economia
compartilhada”
(sharing economy) vieram para
ficar, sendo possível afirmar que
o UBER e os aplicativos rivais
que virão tendem a aumentar
a concorrência de mercado nos
nichos de usuários mais exigentes

quanto à qualidade do serviço
prestado. Em outras palavras,
há uma pressão concorrencial
positiva clara de melhoria na
qualidade dos próprios serviços
de táxis sem qualquer influência
da regulação ora existente,
podendo-se cogitar, inclusive, de
eventual migração de taxistas
para credenciamento direto junto
ao UBER ou sistemas similares.

pelo modelo UBER, cujos efeitos
disruptivos sobre os serviços de
taxi contribuem, na verdade, para
o desenvolvimento econômico e
para o aprendizado da própria
economia da regulação.

Como
ensinou
Joseph
Schumpeter, os ciclos de
desenvolvimento capitalista são
deflagrados por empresários
inovadores, em busca de
rendas monopolísticas. Essas
inovações tornam ultrapassadas
tecnologias até então utilizadas
e provocam transformações nos
fatores de produção, por via da
obsolescência da capacidade
instalada
e
do
aumento
temporário do desemprego.22 O
progresso tecnológico levará a
ganhos de produtividade e ao
aumento da renda do trabalho,
mas os custos de transição são
inevitáveis. Em uma palavra:
enquanto a proteção das velhas
formas de produção é destrutiva,
a sua destruição por práticas
e tecnologias inovadoras e
criativas é a expressão do próprio
desenvolvimento econômico e
social.

Em suma, o caso UBER mostra
que (i) as barreiras à entrada
devem ser estabelecidas na
exata medida das necessidades
sociais, a fim de não impedir
dinâmicas concorrenciais que
tendem a melhorar os produtos
ou serviços ofertados em
prol dos consumidores; (ii)
regular preços não é trivial,
pois há outros elementos
regulatórios
mutuamente
relacionados,
podendo
a
regulação
converter-se
em
sobrepreço quando desvinculada
da qualidade do serviço; e
(iii) a informação prestada
diretamente pelo consumidor
induz comportamentos nos
participantes
do
mercado,
configurando incentivo mais
eficaz do que a regulação estatal. O caso UBER é um exemplo
A tudo isso se soma a inovação paradigmático
de
que
a
tecnológica e gerencial utilizada destruição criativa deve se impor

19 MELLO, João Manoel Pinho de& CARRASCO, Vinicius. O Uber e a natureza da regulamentação. In: Exame. Publicado em 10.08.2015. Disponível em:
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/leis-da-oferta/2015/08/10/o-uber-e-a-natureza-da-regulamentacao/. Acessado em 01/10/2015.
20

O art. 17 da Lei nº 12.529/2011 confere ao DEE/CADE competência para “elaborar estudos e pareceres econômicos, de ofício ou por solicitação do

Plenário, do Presidente, do Conselheiro-Relator ou do Superintendente-Geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão”.

21 V. O Mercado de Transporte Individual de Passageiros: Regulação, Externalidades e Equilíbrio Urbano. Documento de Trabalho 01/2015 (Setembro).

Departamento de Estudos Econômicos (DEE). Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Ministério da Justiça. Disponível em: http://www.cade.
gov.br/upload/O%20Mercado%20de%20Transporte%20Individual%20de%20Passageiros.pdf . Acessado em 01/10/2015. O estudo integra o processo
nº 08700.008971/2015-15, instaurado de ofício pelo próprio DEE.
22

SCHUMPETER, Joseph A. Captalism, socialism and democracy. New York & London: Taylor & Francis e-Library, 2003, p. 83: “The opening up of

new markets, foreign or domestic, and the organizational development from the craft shop to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of
industrial mutation – if I may use that biological term – that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the
old one, incessantly creating a new one. This process of creative destruction is the essential fact about capitalism.” Disponível em http://digamo.free.fr/
capisoc.pdf. Acessado em 29.09.2015.
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sobre a proteção destrutiva.23
A economia da regulação deve
lançar luzes para orientar a
atuação regulatória do Estado
no sentido da maximização de
objetivos socialmente desejáveis,
mas também para revelar a
obsolescência e a ineficiência de
seu sistema de incentivos quando
ele for superado em decorrência
de inovações tecnológicas e
gerenciais, que se revelem aptas
a gerar níveis mais elevados de
concorrência, eficiência e bemestar para os consumidores.

23

MESQUITA, Mário. Viva a proteção destrutiva.In: Valor Econômico. Publicado em 20.08.2015.
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Resumo: Este artigo analisa
os contratos de impacto social,
apresentando sua estrutura,
atores envolvidos, histórico
da experiência internacional e
brasileira, benefícios e desafios
em sua utilização e modelagens
jurídicas possíveis. Ao longo
do est udo, comprovou-se a
existência de arcabouço jurídico
suficiente para a implementação
de um CIS. Assim, partindose da met á for a do d ireit o
administrativo como caixa de
ferramentas, verificou-se que
já existem as regras jurídicas
necessárias para a aplicação do
contrato de impacto social.

Abstract: This article analyzes the
social impact bonds presenting
its structure, actors involved,
i nt er n at ion a l h i s t or y a nd
Brazilian experience, benefits and
challenges in its use and possible
legal structure. Throughout the
study, it was verified the existence
of sufficient legal framework for
the implementation of a SIB. Thus,
starting from the metaphor of
administrative law as a toolbox, it
has been found that the legal rules
necessary for the application of the
social impact bond already exist.

Investimento de Impacto Social
estabelecido pelo G8, ao estudar
as transformações sofridas pelo
capitalismo, deparou-se com um
dilema: muito embora tivesse sido
bem sucedido em desenvolver
formas de atrair desenvolvimento
para empreendimentos que
associavam risco à promessa de um
retorno financeiro, falhou ao não
encontrar mecanismos capazes de
angariar capital para aqueles que
desejam ajudar os outros2.

O contrato de impacto social
(CIS), nome que vem sendo usado
Keywords: Social Impact Bond para traduzir a expressão social
(SIB), public policies, innovation, impact bond (SIB), surge como
legal structure.
mais uma tentativa de superação
deste dilema, buscando financiar
Palavras-chave: Contrato de 1. Introdução
intervenções sociais ao redor do
impacto social (CIS), políticas
mundo, por meio de modelagem
públicas, inovação, modelagem Ronald Cohen, presidente do Global inovadora que introduz a noção
Social Impact Investment Steering
jurídica.
de “pagamento por resultado”,
Group1, Grupo de Trabalho de
transferindo o risco de insucesso
1. Sucessor do Grupo de Trabalho de Investimento de Impacto Social estabelecido pelo G8. O GSG continua o trabalho da Força Tarefa em catalisar
um mercado global de investimentos de impacto, em uma ampla participação. Os seus membros incluem 13 países, mais a UE, bem como observadores
ativos do governo e de organizações de rede líderes que apoiam os investimentos de impacto.

2. BARTON, Dominic — The changing landscape of social impact investing, 2017 — disponível em https://www.mckinsey.com/industries/privateequity-and-principal-investors/our-insights/the-changing landscape-of-social-impact-investing. Data de acesso: 06/11/17.
384

DIREITO ADMINISTRATIVO

da execução de políticas públicas prioritários, tais como saúde e
educação. O art. 212 da Constituição
aos investidores privados.
Federal, por exemplo, prevê que
ADIB e SCHIEFLER (2016) definem a União aplicará, anualmente,
o contrato de impacto social como ao menos 18%, e os Estados, o
o vínculo jurídico por meio do Distrito Federal e os Municípios
qual o Estado, o terceiro setor (de 25%, no mínimo, da receita de
presença opcional) e a iniciativa impostos, inclusive a proveniente
privada dividem, cada qual em suas de transferências, em educação.
esferas, um complexo conjunto de
direitos e obrigações e tem por Neste contexto, mostra-se salutar a
finalidade principal a consecução de busca de mecanismos eficientes de
uma política pública determinada implementação de políticas públicas
com o intuito de gerar ganhos que não dependam da aplicação
sociais mensuráveis. Uma vez prévia ou concomitante de recursos
atingidas metas preestabelecidas, estatais, o que será empreendido
possibilita-se, via Estado ou nas próximas seções.
terceiros, retorno financeiro aos
investidores privados. Percebe-se, 2. Estrutura de um contrato
assim, que, diferentemente dos de impacto social: atores
modelos tradicionais de execução envolvidos
de políticas públicas, o risco de
insucesso da intervenção social Numa aná lise subjet iva, a
é transferido do Estado para o configuração mínima de um
agente privado que, uma vez não contrato de impacto social
alcançado o alvo, perderá (em apresenta os seguintes atores: (a) O
favor da sociedade), a inversão Estado (lato sensu, compreendendo
União, estados e municípios,
inicialmente realizada.
bem como componentes da
Essa transferência do risco administração direta e indireta
de sucesso da intervenção se desses entes), que poderá pagará
mostra ainda mais desejável no os investidores, caso as metas
cenário de notória e aguda crise preestabelecidas sejam alcançadas;
fiscal, atualmente vivenciada por (b) investidores privados, que
Estados e Municípios, reduzindo- aportaram os recursos necessários
se a incapacidade desses entes em para o desenvolvimento do CIS e
efetivar os investimentos sociais suportam todo o risco pelo não
plasmados na Constituição Federal. atingimento das metas acordadas
com o Estado; (c) intermediário, que
Com efeito, a despeito da crise terá relação direta com o Estado e
fiscal, os entes permanecem com a será responsável pela celebração
obrigação constitucional de aplicar de todos os contratos necessários
determinados percentuais da para colocar o CIS em operação; (d)
arrecadação tributária em setores avaliador independente, que será

responsável por analisar e atestar
que as metas foram cumpridas ou
não; (e) prestador (es) de serviço,
que desenvolverá as atividades
necessárias para o atingimento
dos alvos do CIS e que terá relação
direta com os beneficiários e
f) população, grupo de pessoas
beneficiadas pelo contrato de
impacto social.

Cabe ressaltar que, embora
esses sejam os atores mínimos
(embora seja possível que o
intermediário invista seu próprio
capital ou obtenha financiamento,
dispensado a f ig ura dos
investidores), outros podem
integrar a estrutura do contrato
de impacto. É possível a inclusão
de um terceiro garantidor, que
pode constituir garantias reais
ou fidejussórias em favor dos
investidores, caso o CIS não atinja as
metas preestabelecidas ou, ainda,
para garantir o cumprimento da
obrigação de pagamento pelo
Estado (importante para Estados
com risco de crédito elevado).
Outra estruturação possível é
a participação de uma entidade
filantrópica como pagadora
pelos resultados, hipótese em
que haverá o chamado DIB
(development impact bond)3.4

Pelo caráter didático, colacionase esquema sobre a estrutura de
um contrato de impacto social (os
quadros azuis indicam os atores
típicos, ao passo que os verdes
mostram os agentes opcionais).
Confira-se:

3. O development impact bond, é uma variação do contrato de impacto social, no qual uma instituição privada (por exemplo, uma fundação) figura no
papel do Estado, remunerando os investidores, caso o impacto almejado seja atingido. Para os fins do presente artigo, serão utilizados os termos CIS e
DIB para ambos os casos. Poder-se-ia alegar que, nessa situação, haveria duplicação desnecessária de ator responsável pelo financiamento do projeto.
Mas há aí uma distinção importante. O investidor, num DIB, toma o risco do projeto, não sendo remunerado em caso de não atingimento da meta. Tal
circunstância poderá afastar a injeção de recursos advindos de uma entidade filantrópica, que por uma política interna de desembolsos, poderá não
incorrer em tal risco.

4. Embora, formalmente, no DIB não haja participação do Estado, recomenda-se que, ao menos, seja celebrado convênio com o Estado, de modo a
viabilizar a utilização da base de dados oficial.
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3. Um breve histórico sobre a
experiência internacional e os
contratos de impacto social no
Brasil

consistiram em um pacote de
serviços de suporte intensivo,
incluindo assistência domiciliar,
tratamento de drogas e álcool,
assistência ao emprego, suporte
Desde a adoção do primeiro à família e apoio à saúde mental8.
contrato de impacto social, em
setembro de 2010, na Inglaterra, O projeto envolveu de 3.000 presos,
já foram implementados 76 a partir de 18 anos, sentenciados
desses instrumentos ao redor a menos de 12 meses. O objetivo,
do mundo5, estando em fase de a ser mensurado, era a redução da
desenvolvimento outros 31, sendo taxa de reincidência em relação
à média de um grupo de controle
2 deles no Brasil6.
composto por outros infratores
A pr imeira ex per iência foi em situação análoga, ao longo dos
d e s e n v o l v i d a n a P r i s ã o doze meses após a libertação. O
Peterborough 7, tendo como prazo de duração foi de 7 anos,
objetivo diminuir a taxa de com um dispêndio de 5 milhões
reincidência criminal, por meio de libras. A prestação de serviço
de intervenções sociais, que
5.

foi estruturada pela criação de
uma sociedade de propósito
específico (SPE), composta por
cinco prestadores de serviços.
Foi estabelecido que o retorno
financeiro dos investidores
corresponderia ao aporte inicial,
remunerado à taxa de 3% ao
ano, se houvesse ao menos uma
redução de 7,5% nos eventos de
reincidência. Com efeito, ao final do
programa detectou-se que a SPE foi
bem-sucedida em reduzir o número
de eventos de reincidência entre
os libertos em 9,7%, tornando-a
elegível à contrapartida estatal.
Na América Latina, merecem
destaque os contratos de impacto

INSTIGLIO. SIBs World Map. Bogotá, 2017. Disponível em: <http://www.instiglio.org/en/sibs-worldwide/>. Acesso em 25 de outubro de 2017.

6. No Ceará a SITAWI Finanças do Bem assinou um termo de cooperação técnica com o governo do Estado para estruturação de um CIS na temática de
“desospitalização” de pacientes crônicos. Já em São Paulo o INSPER Metrics, em parceria com o Governo do Estado e o BID, está realizando um estudo
de viabilidade de um CIS focado em alunos do ensino médio em regiões de alta vulnerabilidade social. FORÇA TAREFA FINANÇAS SOCIAIS. Avanço
das recomendações e reflexões sobre o fortalecimento das Finanças Sociais e Negócios de Impacto no Brasil. São Paulo: 2016. Disponível em <http://
forcatarefafinancassociais.org.br/wp-content/uploads/2017/02/Relatorio-resultados-vfinal.pdf.>. Data de acesso: 23/10/17.
7. RAND EUROPE. Lessons Learned From the Planning and Early Implementation of the Social Impact Bond at HMP Peterborough. Santa Monica: 2011.
8.

SITAWI. Contratos de Impacto Social — Webinar.São Paulo, 2017. Disponível sob requerimento no site da organização.
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social estabelecidos na Colômbia9
com objetivo de combater o
desemprego em seg mentos
vulneráveis da população por meio
de treinamentos profissionais e
capacitação técnica, auxiliando
os beneficiários, na entrada no
mercado de trabalho e manutenção
de sua permanência, nas cidades
de Bogotá, Cali e Pereira. As metas
a serem alcançadas incluem a
obtenção de um emprego (50%
da métrica) e a permanência no
posto de trabalho, por pelo menos
3 meses (50% da métrica). Caso
haja a retenção por 6 meses será
pago um bônus de 10% sobre
o valor global do contrato. No
primeiro ano os valores serão
pagos pelo Departamento de
Prosperidade Social do Governo
da Colômbia. A partir do segundo
ano os valores serão pagos pelo
BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) e pelo Governo
da Suíça. Esse CIS foi notável em
razão do diminuto lapso temporal
havido entre a concepção (julho
de 2016) e assinatura do contrato
(março de 2017) e por ser o
primeiro a ser assinado em um
país em desenvolvimento.10

consulta pública para a coleta
de sugestões acerca da minuta
de edital, termo de referência e
contrato11.

O objetivo geral deste CIS é
fortalecer as condições para que
estudantes de determinadas
escolas estaduais de ensino médio,
localizadas em regiões vulneráveis
da Região Metropolitana de
São Paulo, completem o ciclo de
aprendizagem do ensino médio
com bom desempenho e no
período esperado (três anos). Os
objetivos específicos do projeto
são: (i) introduzir um modelo
inovador na rede estadual de
ensino, envolvendo atividades
especializadas de apoio aos
alunos e às famílias, que sejam
interligadas à gestão escolar,
objetivando melhores resultados
de fluxo com boa aprendizagem
no ensino médio; (ii) potencializar
resultados obtidos com recursos
já empregados pela Secretaria
da Educação na rede estadual
de ensino médio; (iii) testar
a eficácia de uma ferramenta
inovadora, o CIS, já utilizado em
diversos países, para atrair capital
privado para projetos de impacto
No Brasil, o primeiro contrato de na área de educação e possibilitar
impacto está sendo estruturado a contratação de prestadores de
pelo Governo de São Paulo, que, em serviços com base em metas e
23 de novembro desse ano, abriu resultados mensuráveis.

4. Benefícios na adoção de um
contrato de impacto social
Além da mencionada transferência
do r i sco do i n s uce sso d a
i nt er venç ão s o c i a l , ou t r o
importante traço característico
do CIS é a introdução de métricas
objetivas e consistentes com
o propósito de mensurar o
g a n ho soc ia l efet iva mente
experimentado e quantificar
a econom ia do orç a ment o
est at a l com a inter venç ão
implementada, sendo catalisador
das externalidades positivas.

Enquanto a sistemática tradicional
se contenta com a comprovação
de que os valores aportados
foram aplicados em um projeto,
o CIS incorpora a necessidade
adicional de verificação do ganho
social que tal investimento
gerou. Muda-se, assim, o foco
de meras entregas para efetivos
ganhos sociais gerados com a
intervenção, não bastando, por
exemplo, atingir um quantitativo
de crianças que completaram o
ensino médio sem repetência, mas
quantas delas ingressaram no
mercado de trabalho, em virtude
da inversão realizada. É possível
notar, porquanto, que há uma
clara mudança de paradigma nos
alvos a serem atingidos, não sendo

9. INSTIGLIO. Há outros 2 em fase de implementação, tendo como objeto a permanência estudantil e combate à gravidez precoce.
10.

BROOKINGS. Colombia leads the developing world in signing the first Social Impact Bond contracts. Washington: 2017.

11. As principais informações sobre esse CIS, retiradas dos documentos citados, são as seguintes: (i) modalidade da licitação: concorrência, regida
pela Lei 8.666/93; (ii) critério de julgamento: menor preço; (iii) tipo de contratação: empreitada global; (iv) prazo: 54 meses; (v) meta: aumento da
aprovação e redução da evasão no Ensino Médio, por meio da contratação de serviços de execução e gerenciamento de ações pedagógicas (a Contratada
poderá subcontratar, do objeto deste ajuste, a execução das ações pedagógicas, ficando vedada a subcontratação para o gerenciamento de tais ações;
(vi) valor estimado: R$ 17 milhões; (vii) potenciais licitantes: entidades sem e com fins lucrativos; (vii) sistemática de pagamento: dependem do
orçamento. Sem garantia para risco de crédito do Estado de São Paulo (além disso, o contratado fica vedado de captar recursos); (viii) Pagamentos: até
25% do valor total, para a primeira parcela, referente aos resultados obtidos no ano 02; até 25% do valor total, para a segunda parcela, referente aos
resultados obtidos no ano 03; até 50% do valor total, para a terceira parcela, referente aos resultados obtidos no ano 04; (ix) métrica: adotará por base
um grupo de tratamento (escolas que receberão as intervenções) e um grupo de controle (escolas selecionadas que não receberão as intervenções,); (x)
métricas e metas a serem acompanhadas pelo CIS: indicadores relativos ao fluxo escolar (aprovação, reprovação, evasão e conclusão do ensino médio)
e indicadores relativos ao aprendizado do aluno ao longo do ensino médio; e (xi) primeira parcela: diferença entre as taxas de aprovação da 1ª para a
2ª série nas escolas do grupo de tratamento e nas escolas do grupo de controle, sempre em favor daquelas, calculada conforme Termo de Referência.
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mais a escolha do destinatário da
alocação de recursos, mas sim o
indicador social a ser melhorado
com o investimento.

Como consequência da inserção
de met a s qua nt i f ic áveis e
demonstráveis a serem atingidas,
o contrato de impacto social tem
o grande potencial de trazer
novos atores para o campo
de financiamento de políticas
públicas, já que exige que os
investimentos sociais sejam
geridos por estruturas capazes
de comprovar que os valores
dispendidos, de fato, geraram um
retorno social, contribuindo para
a disseminação de uma cultura
de avaliação e monitoramento
de intervenções sociais12 . Além
disso, há o potencial de trazer
tradicionais investidores do
campo da filantropia, que buscam
diversificar sua forma de atuação
e ampliar os resultados almejados.

Outro ponto que merece destaque
diz respeito ao CIS ser um veículo
propício para a propagação de
soluções inovadoras e eficientes
para a resolução de problemas
soc iais, dot ada de a lg uma
escalabilidade, uma vez que novos
arranjos, submetidos ao teste
da realidade e bem-sucedidos,
poderão ser replicados. O potencial
disruptivo verifica-se tanto em
uma nova forma de entregar
ser viços sociais, quanto no
oferecimento destes serviços para
um novo segmento da população
ou em uma região geográfica não
atingida ou pela combinação de
todos esses fatores. (OECD, 2016).

Um exemplo emblemático é o
DIB em execução no distrito
de Bhilwara, zona rural do
Rajastão, Índia, iniciado em 2015.
A intervenção social tem como
um dos objetivos melhorar a
escolaridade de meninas13. Nesse
caso relatado, é possível verificar a
Vale registrar que as métricas inovação que teve por foco atingir
estabelecidas, o acompanhamento um novo segmento da população
e a verificação são efetuados por (meninas), combinada com uma
um terceiro, fora do âmbito de região geográfica desatendida
influência do prestador de serviço, (distrito de Bhilwara, zona rural
que precisa atingir a meta. E deve do Rajastão)14
encontrar-se também fora do
comando do Estado, que pagará Por fim, o contrato de impacto
aos investidores, caso e tão social tem o potencial de prover
logo a meta tenha sido atingida. impactos sustentáveis, porquanto
Nessa estrutura, busca-se que uma vez atingida a meta e atestada
a instituição avaliadora tenha a a eficiência de determinada
maior isenção possível ao analisar inter venção, ela poderá ser
os resultados do projeto.
reproduzida ao longo do tempo.
Isso pode se dar tanto pelo

reinvestimento da remuneração
paga aos investidores em novos
CIS com a mesma estrutura, em
maior escala ou mesmo pela
possibilidade de financiamento
privado de outros investimentos
sociais que necessitam de soluções
inovadoras, liberando recursos do
erário.
5. Riscos e Desafios

Embora seja possível elencar
vários benefícios que os contratos
de impacto social podem gerar, há
também entraves que precisam
ser superados para que essas
fer rament as venham a ser
difundidas no Brasil.

O primeiro ponto de atenção
volta-se à determinação de
resultados que sejam mensuráveis
e monetizáveis. Assim, se por
um lado, a possibilidade de
mensuração de resultados é algo
bastante positiva, por outro,
representa um enorme desafio.
Merece, igualmente, cautela a
escolha criteriosa do prestador
de serviço, preferencialmente
por meio de uma due diligence, de
modo a aumentar as chances de
sucesso de um CIS.
Indo além, verifica-se que os CIS
e DIBs são intervenções, via de
regra, de baixa escala e de alta
complexidade. Segundo estudo
realizado (GUSTAFFSON-WRIGHT,
2015), dentro de um universo de 30

12. Em última instância, o CIS gera uma externalidade positiva, criando novos incentivos para o exercício do controle social das políticas públicas.
Em lugar de se guiarem pelas chamadas virtudes cívicas, os cidadãos assumem a feição de investidores, concretizando a ideia subjacente ao adágio
norteamericano put your money where your mouth is.
13. Constatou-se que 40% das meninas não atingem a 5ª série nessa região, e estudos têm sugerido que para cada ano escolar adicional na vida de
uma mulher, a renda familiar aumenta de 10 a 25%. Além disso, meninas com maior grau de escolaridade também são três vezes menos propensas a
contrair HIV, casam-se mais tarde (três anos), geram menos filhos e educam suas filhas (INSTIGLIO, 2015)
14

INSTIGLIO. Educate Girls Development Impact Bond, Improving Education for 18,000 Children in Rajasthan. Bogotá, 2017.
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DIBs analisados, 25 deles tiveram
como público alvo menos de 1.000
beneficiários. Inversamente, ainda
segundo os mesmos autores
(2015), o tempo de estruturação
desses instrumentos variou de
6 meses a 3 anos e envolvendo
atores diversos, com assessorias
técnicas especializadas, elevandose os custos de transação.

Devida à baixa maturidade dos
CIS, ainda não estão claros,
especialmente no Brasil, todos os
custos de transação envolvidos
no desenvolvimento de um CIS.
Isso é acentuado pelo fato dessa
ferramenta não possuir uma
modelagem padrão. É importante
ressalt ar que, conforme
aumente a utilização do CIS, tais
custos tendem a reduzir, como
consequência da tendência de
padronização do processo e da
adoção de instrumentos jurídicos
similares. Ao redor do mundo, já
foram colocados em prática 76
contratos de impacto, estando 36
em fase de estudo. Grande parte
deles, no entanto, estão localizados
em países desenvolvidos, cuja
realidade muito se distancia da
brasileira, tornando mais tortuosa
a replicação de suas estruturas
em território nacional. Mencionese que a publicação de edital de
licitação pelo Estado de São Paulo
é um importante passo na redução
dos custos de transação. Hoje,
qualquer estado ou município
brasileiro poderia adotar a mesma
modelagem para criação de seus
contratos de impacto.
15.

Atualmente existem 27 contratos
de impacto15 implementados
ou em f a se de es t udo em
países em desenvolvimento, o
que enriquecerá o cenário de
experiências mais próximas da
realidade nacional, podendo
contribuir para a redução dos
custos de transação.

Mencione-se, ainda, que a ausência
de precedentes é indicada por 24
dos 42 stakeholders entrevistados
em pesquisa (GUSTAFFSONWRIGHT, 2015) como sendo um
grande desafio para o contrato
de impacto social. Como bem
apontado pela OECD (2015),
qualquer processo decisório em
que não há exemplos pretéritos,
efetivamente performados e
concluídos, nos quais se basear,
gera incerteza e desestímulo. Do
ponto de vista legal, esse ponto é
bastante sensível, pois não se sabe
quais discussões judiciais podem
surgir no âmbito de sua aplicação.

equacionados por uma modelagem
jurídica apta a dar conta da
pluralidade de atores e interesses
envolvidos.
6 . Pos s ívei s model a gen s
jurídicas

Nesse cenário, pode-se citar, de
início, as sugestões de modelagem
jurídica trazida por MONTEIRO e
ROSILHO (2017). Para os autores,
um contrato de impacto social
poderá ser executado por meio de
organizações sem fins lucrativos,
com base nas Leis nº 9.637/98
(Lei das Organizações Sociais),
9.790/99 (Lei das Organizações
da Sociedade Civil de Interesse
Público) ou 13.019/14 (Lei
das parcerias voluntárias com
organizações da sociedade civil).

Escolhendo-se a via da Lei
9.637/98 (Lei das Organizações
Sociais), resumidamente, seria
celebrado um contrato de gestão,
instrumento que formaliza o
O contrato de impacto social alia vínculo entre Estado e organização
recursos da iniciativa privada, social, dispondo sobres os objetivos
que busca investir em projetos do pacto, os direitos e obrigações
sociais, mas também garantir, de ambas as partes16.
event ualmente, retornos
financeiros com recursos do Nos termos do art. 5º da referida
Estado, que serão desembolsados lei, essa modelagem jurídica
de modo condicional e diferido, ou estaria limitada às áreas de
de entidades filantrópicas. Some- ensino, pesquisa cient íf ica,
se a essa equação, a execução desenvolvimento tecnológico,
das intervenções sociais por proteção e preser vação do
prestadores de serviços sociais meio ambiente, cultura e saúde.
potencialmente capazes de Assim sendo, um contrato de
atingir as metas previamente impacto, por exemplo, na área de
estabelecidas pelo Estado. Todos segurança, não poderia se valer
esses elementos deverão ser desse arcabouço jurídico.

INSTIGLIO. SIBs World Map. Bogotá, 2017. Disponível em: <http://www.instiglio.org/en/sibs-worldwide/>. Acesso em 25 de outubro de 2017.

16. Segundo CARVALHO FILHO (2016), a despeito da denominação dada pela lei, o ajuste não estampa propriamente um “contrato”, assemelhando-se
muito mais, em razão de sua fisionomia e objeto, à modalidade de convênio — este sim, instrumento compatível com o regime de parceria que serve
de núcleo para aquele negócio jurídico
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O processo de seleção da OS não se
submete a procedimento licitatório,
embora, conforme orientação
do Tribunal de Contas da União
(Acórdão 3239/2013) recomendese a utilização de chamamento
público. (arts. 23 a 32 da referida
Lei), procedimento, segundo
OLIVEIRA (2015), que tem por
objetivo selecionar organização da
sociedade civil para firmar parceria
por meio de termo de colaboração
ou de fomento, com a observância
dos princípios da isonomia, da
legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo, dentre outros.
Importante mencionar que a
celebração de contrato de gestão
depende do empenho prévio de
recursos orçamentários pelo
Poder Público, o que poderá
desest imular seu emprego.
Cabe ressaltar que o modelo do
contrato pode dispor sobre metas
e indicadores de qualidade, não
possuindo prazo máximo disposto
em lei, dando ao administrador
público um ganho em não ter que
renovar os contratos.
Sendo escolhida uma OSCIP para
a estruturação de um CIS, devem
ser observados os ditames da Lei
9.790/99. Conforme conceitua DI
PIETRO (2016):

As Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público são pessoas
jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos17, instituídas por
iniciativa de particulares, para
desempenhar serviços sociais não
exclusivos do Estado com incentivo
e fiscalização pelo Poder Público,
mediante vínculo jurídico instituído
por meio de termo de parceria.

Cumpre indicar que o termo de
parceria não deverá observar
prazos máximos e mínimos, o
que representa uma facilidade,
por dispensar novas negociações e
elaboração de minutas. A legislação
de regência também prevê a
possibilidade de subcontratação,
desde que a OSCIP permaneça
responsável pela concepção,
direção e gerenciamento da
Oart.3ºdaleielenca,exaustivamente, atividade. De modo análogo à
os objetivos sociais, que devem Organização Social, a OSCIP deverá
ser perseguidos pelas OSCIPs18. O publicar, em até 30 dias após a
processo de seleção da OSCIP está assinatura do termo de parceria,
previsto no art. 23 do Decreto regulamento de contratações.
3.100/99, dispondo que a celebração
de Termo de Parceria deverá ser O ponto de atenção, que também
feita por meio de publicação de vale para as Organizações Sociais,
edital de concursos de projetos. reside no fato dos estados e
Cabe esclarecer que não se trata da municípios poderem dispor em
modalidade de licitação chamada suas legislações de maneira
concurso e que está prevista na Lei diversa da prevista nos normativos
8.666/93. O concurso de projetos federais, o que passa a ser um
tem natureza de chamamento aspecto desafiador, na medida
público, permitindo que todos os em que dificulta a padronização
interessados apresentem projetos e, por consequência, a redução dos
para avaliação da Administração custos de transação.
Pública.
Por fim, restam as parcerias
Outro ponto importante é a voluntárias que, segundo o art.
necessidade de inclusão dos gastos 1° da Lei 13.019/14, são parcerias
com a OSCIP no orçamento estatal, entre a administração pública
conforme indicam os arts. 12 e e organizações da sociedade
13 do referido decreto. Ressalte- civ il, em reg ime de mút ua
se, ademais, que não há previsão cooperação, para a consecução de
legal sobre a obrigatoriedade finalidades de interesse público e
de o Poder Público apresentar recíproco, mediante a execução
garantias, em caso de inadimplir de atividades ou de projetos
com suas obrigações.
previamente estabelecidos em

17. Conforme prevê o art. 1 da Lei 9.790/99, a entidade sem fins lucrativos é aquela que ˜não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social˜
18. Assistência social; cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educação de forma complementar;
promoção gratuita da saúde de forma complementar; segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável; voluntariado; desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos
modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção de direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas anteriormente
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planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em
termos de fomento ou em acordos
de cooperação. As parcerias são
formalizadas por termos de
colaboração (instrumentos de
parceria para consecução de
finalidades públicas propostas
pela Administração, nos termos do
art. 16 da Lei) ou termos de fomento
(instrumentos de parceria para
consecução de finalidades públicas
propostas pelas organizações
da sociedade civil, segundo art.
17) e, conforme indica OLIVEIRA
(2015), ambos os instrumentos
têm nat ureza de convênio,
a despeito da nomenclatura
diversa. A formalização da
relação entre o Est ado e a
organização da sociedade civil
poderá ocorrer por um desses
dois instrumentos (termo de
colaboração ou fomento), visto
que ambos permitem o repasse
de recursos financeiros, elemento
necessário à estruturação de um
contrato de impacto. Importante
mencionar que a lei não elenca
as atividades que poderão ser
desenvolvidas pelas organizações
da sociedade civil, mostrando-se,
assim, uma maior flexibilidade
para a estruturação de um CIS
que trate de qualquer matéria,
posto que sempre estará presente
o interesse público, elemento
exigido pela legislação.

Para a celebração de termo de
colaboração ou de fomento fazse necessária a realização de
chamamento público, observandose os princípios da isonomia, da
legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório e do

julgamento objetivo, nos termos
do art. 2, XII da Lei 13.019/14. O
art. 18 prevê o procedimento de
manifestação de interesse social
como instrumento por meio do qual
as organizações da sociedade civil,
movimentos sociais e cidadãos
poderão apresentar propostas ao
poder público para que este avalie
a possibilidade de realização de um
chamamento público objetivando
a celebração de parceria. A
proposta a ser encaminhada à
administração pública deverá
conter a identificação do subscritor
da proposta; a indicação do
interesse público envolvido e
o diagnóstico da realidade que
se quer modificar, aprimorar ou
desenvolver e, quando possível,
indicação da viabilidade, dos
custos, dos benefícios e dos prazos
de execução da ação pretendida.
Ressalte-se, entretanto, que é
vedado condicionar a realização
de chamamento público ou a
celebração de parceria à prévia
realização de procedimento de
manifestação de interesse social.

A legislação prevê um tempo
mínimo de const it uição da
organização da sociedade civil
para celebrar parceria com o
Estado. No caso da União será, no
mínimo, 3 anos; Estado e Distrito
Federal 2 anos e municípios 1 ano.
MONTEIRO e ROSILHO (2017)
manifestam possíveis ganhos na
adoção desta modalidade: (i) lei
não exige que a organização da
sociedade civil edite regulamento
de compras; (ii) a pessoa jurídica
não precisa de qualificação
jurídica especial para poder
celebrar o inst r umento de
parceria; e (iii) em face do tempo
curto de aplicação da lei, há maior
espaço para inovação por parte
dos aplicadores.

Diferentemente das legislações
das Organizações Sociais e
Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, os termos de
colaboração e de fomento terão o
prazo máximo de 10 anos, sendo
necessária a indicação prévia
de recursos orçamentários para
Importante notar que, embora seja honrar as obrigações correlatas
a regra, nas hipóteses dos arts. 30 à parceria.
e 31, é inexigível o chamamento
público. Exemplificadamente, a Alternativamente, o modelo de
administração pública poderá contratação de pessoas jurídicas
dispensar a rea lizaç ão do com fins lucrativos pode ser
chamamento público, no caso de estruturado a partir das seguintes
inviabilidade de competição entre possibilidades: (i) celebração de
as organizações da sociedade civil, contrato administrativo, com base
em razão da natureza singular do nas Leis 8.666/93 e 12.462/11;
objeto da parceria ou se as metas ou (i) contrato de concessão
somente puderem ser atingidas administrativa, tendo por suporte
por uma entidade específica, a Lei 11.079/04.
especialmente quando o objeto da
parceria constituir incumbência Ut ilizando-se a celebraç ão
prevista em acordo, ato ou de contrato administrativo,
compromisso internacional, no modelagem adotada pelo Governo
qual sejam indicadas as instituições de São Paulo, faz-se necessária a
realização de licitação. Tomando
que utilizarão os recursos.
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por base a Lei do Reg ime
Diferenciado de Contratações
(12.462/11), o campo de atuação
é mais restrito, nos termos do que
prevê seu art. 1°. Assim, vislumbrase possível o emprego do RDC
no caso de ações no âmbito da
segurança pública e de ações de
órgãos e entidades dedicados à
ciência, à tecnologia e à inovação.
O RDC possui as seguintes fases:
(I) preparatória; (II) publicação
do instrumento convocatório;
(III) apresentação de propostas
ou lances; (IV) julgamento; (V)
habilitação; VI) recursal; e (VII)
encerramento (art. 12), admitindo
a lei que o orçamento estimado
para a contratação só venha a
público após o encerramento da
licitação

comprovar sua aptidão técnica
para prestar o serviço almejado.
Quanto ao julgamento, parece
ser o mais indicado o critério
“melhor preço”, embora os outros
critérios também sejam de possível
aplicação, trazendo, entretanto,
maior complexidade operacional
o emprego destes últimos.

Quanto ao prazo, a Lei 8.666/93
determina o prazo de, no máximo,
5 anos para serviços contínuos.
A Lei do RDC não explicita o
prazo máximo de duração de
um contrato, uma vez que o
contexto de sua edição se voltava à
concretização de obras destinadas
à Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016, implicando
celebração de contratos de escopo
definido. Informa-se, ademais, que
quanto à remuneração variável,
vinculada ao desempenhado, o
RDC possui previsão expressa
no art. 10° de sua legislação19.
No âmbito da Lei 8.666/93,
MONTEIRO e ROSILHO (2017)
manifestam-se favoravelmente a
sua utilização20.

Em ambos os casos (utilização da
Lei 8.666/93 ou Lei 12.462/11)
é possível a participação de
sociedades empresárias ou
organizações sem fins lucrativos.
Considerando que o montante de
um contrato de impacto tende a
ultrapassar o limite de R$ 650.000,
a modalidade a ser escolhida
será a concorrência, a se utilizar Embora em ambas as legislações
a lei geral de licitações. A pessoa não haja previsão do Poder Público
jurídica, em ambos os casos, deverá oferecer garantias de cumprimento

de suas obrigações, entende-se que
tal procedimento é possível, uma
vez que não há vedação expressa
em nenhuma das leis de regência.
Mencione-se, ainda, que é cabível
a subcontratação, desde que
mantida a responsabilidade da
contratada pela concepção, direção
e gerenciamento do serviço,
conforme art. 72 da Lei 8.666/93.
Um ponto de atenção trazido por
MONTEIRO e ROSILHO (2017)
é a exigência de ambas as leis
em trazer o objeto do contrato
minuciosamente det alhado,
gerando certo engessamento se,
ao longo da contratação forem
necessár ias adapt ações na
execução do serviço.
Por fim, mais uma abordagem
possível para a estruturação
do CIS é a adoção da legislação
de parcerias público-privadas,
especificamente na figura da
concessão administrativa21.

A concessão administrativa traz
a vantagem de permitir, a partir
de previsão normativa explícita, o
oferecimento de garantia pelo Poder
Público22. O art. 11, parágrafo único
da Lei 11.079/04 prevê que o edital

Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada
ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega
definidos no instrumento convocatório e no contrato. Parágrafo único. A utilização da remuneração variável será motivada e
respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a contratação.

19

20. Contudo, em relação aos contratos de eficiência, os mesmos autores indicam que somente poderão ser utilizado no âmbito do RDC e, portanto, as
matérias para esses contratos estão restritas às hipóteses elencadas no art. 1º da Lei 12.462/11.

21. Assim definida por CARVALHO FILHO (2016): “A segunda modalidade é a concessão administrativa, assim considerada a prestação de serviço “de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens” (art. 2º, § 2º). Diversamente
do que ocorre com a concessão patrocinada, a concessão administrativa não comporta remuneração pelo sistema de tarifas a cargo dos usuários, eis que o
pagamento da obra ou serviço é efetuado diretamente pelo concedente. Poderão os recursos para pagamento, contudo, ter origem em outras fontes. Embora haja
entendimentos que contestem esse tipo de remuneração exclusiva do Poder Público ao concessionário (tarifa-zero), domina o pensamento de que, tratando-se
de modalidade especial de concessão, inexiste vedação constitucional para sua instituição, o que realmente nos parece acertado. ”

22. Art. 8 o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas
mediante: I — vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, II — instituição ou utilização de fundos
especiais previstos em lei, III — contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; IV —
garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; V — garantias prestadas
por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade, VI — outros mecanismos admitidos em lei.
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deverá especificar, quando houver,
as garantias da contraprestação
do parceiro público a serem
concedidas ao parceiro privado. Tal
hipótese confere maior segurança
ju r íd ic a e pr ev i s ibi l id ade
(diminuindo os custos financeiros,
por consequência), pois seu
cumprimento passa a ser garantido
por instrumento que escapa à
lógica das despesas orçamentárias
ordinár ia s, sat isfeit a s por
meio de precatório, em caso de
inadimplemento. Nesse quesito,
cabe mencionar que o art. 16 da
lei prevê que ficam a União, seus
fundos especiais, suas autarquias,
suas fundações públicas e suas
empresas estatais dependentes
autorizadas a participar, no limite
global de R$ 6 bilhões de reais, em
Fundo Garantidor de Parcerias
Público-Privadas — FGP que terá
por finalidade prestar garantia
de pagamento de obrigações
pecuniárias assumidas pelos
parceiros públicos federais,
distritais, estaduais ou municipais
em virtude das parcerias de que
trata esta Lei.
P r os seg u i ndo, t em-se que
a licitação no âmbito da Lei
11.079/04 ocorre na modalidade
concorrência, podendo adotar os
critérios de julgamento “menor
contraprestação para o Poder
Público pelo serviço” ou “menor
contraprestação combinada com
a melhor técnica de execução do
serviço”.
No âmbito das contratações
realizadas por parcerias público-

privadas, faz-se necessária a
constituição de uma sociedade
de propósito específico (SPE).
Conforme já mencionado, a
constituição de um SPE é figura
bastante utilizada nos contratos de
impacto celebrados no exterior23.

S e g u ndo o s pr e c ei t o s d a
Lei 11.079/04, a concessão
administrativa terá o prazo mínimo
de 5 anos e máximo de 35 anos e
o valor não poderá ser inferior a
R$ 10 milhões. Mencione-se que
o valor mínimo for alterado de 20
para 10 milhões pela Lei 13.529/17.
Essa diminuição de valor, por certo,
favorecerá a adoção da modelagem
de parcerias público-privada para
contratos de impacto social24.

Secretaria de Estado de Fazenda;
(ii) pela vinculação ou cessão
fiduciária de receitas, observado
o disposto no inciso IV do art. 167
da CF, inclusive receitas oriundas
do Fundo de Participação dos
Estados e Distrito Federal- FPE,
até o limite de 40%, dividendos de
empresas em que o Poder Público
Estadual tenha participação e
outras receitas cuja cessão não
seja constitucional ou legalmente
vedada, (iii) pela instituição ou
utilização de fundos especiais
previstos em lei e (iv) pela
contratação de seguro-garantia
com companhias seguradoras que
não sejam controladas pelo Poder
Público. O Fundo Garantidor de
Parcerias Público-Privadas está
previsto no art. 30 e seguintes,
sendo o patrimônio do Fundo
formado pelo aporte de bens e
direitos realizado pelos cotistas,
por meio da integralização de
cotas e pelos rendimentos obtidos
com sua administração.

No contexto das concessões
administrativas, vislumbra-se a
possibilidade de criação de uma
SPE, formada pelos investidores
privados e a prestadora do serviço
social, sendo que esta sociedade
participaria da licitação, detendo
direitos e obrigações no âmbito do Após a análise minuciosa das
contrato de impacto social.
modelagens que podem ser
adotadas para a estruturação de
Sobre os esquemas de pagamento, um contrato de impacto social,
toma-se a legislação do Estado parece aos autores que a concessão
do Rio de Janeiro como exemplo. administrativa, especialmente
Consoante o art. 27 da Lei considerando que o valor mínimo,
estadual 5.068/07, as obrigações hoje, é de R$ 10 milhões, mostrapecuniárias contraídas pela se como modelo mais indicado,
Administração Pública poderão sem prejuízo da avaliação, no
ser garantidas: (i) com recursos caso concreto, do benefício na
do Fundo Garantidor de Parcerias utilização de outro modelo.
Público-Privadas (FGP), instituído
pelo art. 30 da Lei, mediante Importante mencionar, ainda,
autorização do Conselho Gestor que ADIB e SHIEFLER (2016)
do PROPAR e manifestação da indicam três modelos jurídicos a

23. Em relação à estruturação, Ressalte-se, por oportuno, a possibilidade do Poder Público utilizar procedimento de manifestação de interesse (PMI)
para recebimento de propostas de interessados, a fim de decidir sobre a abertura de procedimento de licitação. Conforme indicado por MONTEIRO e
ROSILHO (2017), ˜essa seria uma chance de consultar o mercado sobre sua disposição para investir nesse modelo de investimento social Essa possibilidade
não existe nos contratos de prestação de serviços (sejam os da Lei 8666/93 ou do RDC)˜.
24. Para tal, importante que as leis estaduais e municipais
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serem adotados, de modo similar
a MONTEIRO e ROSILHO (2017),
todos tomando como parâmetro
o Estado como pagador pelos
resultados que venham a ser
atingidos em um contrato de
impacto.
Ainda sobre o tema de pagamentos
e garantias, percebe-se que o CIS
estruturado em São Paulo não prevê
qualquer garantia de pagamento,
em caso de não atingimento das
metas estabelecidas. Embora
tal mecanismo seja complexo
e custoso, sua estruturação é
recomendável, uma vez que
se volta a alavancar essa nova
forma de financiamento políticas
públicas.

Muito embora essa modelagem
discrepe do desenho original
do CIS, na qual o risco é todo
suportado pelo investidor privado,
essa formatação que pode ser
adotada nos primeiros contratos
de impacto, a fim de disseminar sua
utilização, minorando o potencial
prejuízo do particular. Além
disso, o edital posto em consulta
pública não traz nenhuma forma
para mitigar o risco de crédito do
Estado de São Paulo. Essa hipótese
é relativamente nova para o CIS,
já que em países desenvolvidos
tal risco é improvável. Contudo,
em países em desenvolvimento,
como o Brasil, trata-se de risco
relevante, seja pelo cenário de
crise fiscal dos entes, seja pela

falta de comprometimento da
classe política já que, alterandose o partido do governo, há uma
tendência a não serem cumpridos
compromissos fechados pela
administração predecessora.
Uma hipótese para solucionar essa
questão seria a utilização de um
fundo garantidor, com patrimônio
robusto ou, ainda, a dação de
fiança ou seguro por organismos
multilaterais, o que pode funcionar
como um catalisador para o êxito
do CIS paulista.

Tomando por base o modelo
utilizado pelo Estado de São
Paulo, uma SPE seria constituída
para participar da licitação e,
ao final, receber os recursos no
caso de atingimento das metas
para posterior distribuição
entre os investidores. Vencido o
certame pela SPE seus recebíveis
do cont rato administ rat ivo
poderiam, inclusive, servir de
lastro para a captação de recursos
financeiros.

Prospectivamente, vislumbrase, a i nd a , a i n ser ç ão d a s
agências de fomento e bancos
de desenvolvimento no processo
de desenho e implementação de
um contrato de impacto. Para
os fins desse trabalho, opta-se
por analisar somente a hipótese
de participação de agências de
fomento, considerando que os
projetos de contratos de impacto
tendem a ter como foco problemas
locais ou regionais, estando essas
Especialmente considerando os entidades mais aptas a equacionar
cenários que estão sendo traçados tais questões.
pelos Estados de São Paulo e Ceará,
parece-nos, em princípio, que a As agências de fomento são
formação de uma SPE (sociedade i n s t i t u i ç õ e s f i n a n c e i r a s ,
de propósito específico), que constituídas sob a forma de
agregaria os investimentos sociedades de economia mista,
privados e celebraria os contratos pertencentes à Administração
respectivos, pode representar Indireta dos Estados, cujo objetivo
uma boa opção. Nessa sociedade, principal é financiar capital fixo
fariam parte do Conselho de e de giro para empreendimentos
Administração representantes na Unidade da Federação onde
d o s i n v e s t i d o r e s , E s t a d o tenham sede27.
patrocinador e intermediário.

O CIS em fase de estudos25 no
Ceará parece ter endereçado tais
questões, indicando sua superação
a partir da escolha pela concessão
administrativa, tendo por base a
Lei 11.079/0426 . O contrato de
impacto social que está sendo
desenhando terá o valor de,
aproximadamente, R$ 30 milhões
e garantia do Fundo Garantidor de
PPPs do Estado do Ceará.

25. Em realidade, encontra-se em estudo a adoção de chamamento público ou procedimento de manifestação de interesse (público recebimento de
propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas), que contará com a participação da Secretaria
Estadual de Planejamento, Secretaria Estadual de Saúde e Procuradoria do Estado.
26. Informações prestadas em entrevista com a SITAWI, que está assessorando o Estado do Ceará.

27. Segundo o art. 3º da Resolução CMN 2.828/01, as agências de fomento podem desenvolver as seguintes atividades, dentre outras: financiamento
de capitais fixo e de giro associado a projetos; prestação de garantias em operações compatíveis com seu objeto social; prestação de serviços de
consultoria e de agente financeiro; prestação de serviços de administrador de fundos de desenvolvimento. Ressalte-se que é vedado às agências de
fomento a captação de recursos junto ao público.
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administrativo como caixa de
ferramentas revelam a capacidade
de colaborar com o aprimoramento
dos arranjos institucionais vigentes,
e a formulação de novos arranjos.
Dessa maneira, sem abandonar a
lógica jurídica tradicional, muitas
vezes reduzida apenas a uma
avaliação de legalidade/ilegalidade
das questões concretas que se põem,
assimilar o direito administrativo
como caixa de ferramentas importa
também em perceber seu papelchave na consistência dos arranjos
Do que já foi exposto, percebe-se jurídicos para instrumentalizar
que o arcabouço legal brasileiro os objetivos esperados, à luz dos
já possui as regras jurídicas incentivos que são capazes de
necessárias para implementação produzir.
de um contrato de impacto
social, notadamente, o direito Em face do exposto, entende-se
administrativo já dispõe de que todos os modelos propostos
normas suf icientes capazes são válidos, a depender do caso
de guarnecer essa nova forma concreto, sendo a maior prova
de financiamento de políticas dessa constatação a publicação do
públicas. Deveras, possui mais edital de licitação na modalidade
de uma opção de modelagem que concorrência, com base na Lei
poderá adequar-se conforme o 8.666/93, pelo Governo de São
caso concreto. RIBEIRO (2016) Paulo e a perspectiva próxima da
bem sintetiza a utilização do adoção do modelo de concessão
arcabouço já existente para a administrativa, com base na Lei
aplicação de novos institutos 11.079/04, pelo Governo do Ceará.
jurídicos, na seara do Direito
Administ rat ivo, valendo-se A despeito da existência de
da metáfora de uma caixa de institutos jurídicos suficientes
para implementar um contrato
ferramentas.Veja-se:
de impacto social, cabe mencionar
Situadas diante dos contornos da que em setembro de 2017 foi
política e da gestão pública — que aberta consulta pública pelo MIDC
já assimilaram a lógica da caixa de para contribuições da sociedade
ferramentas na escolha de meios sobre a legislação do ENIMPACTO
para endereçar as finalidades (Estratégia Nacional de Negócios
que se quer alcançar, de modo de Impacto). Resumidamente,
a racionalizar esse processo o documento traz como eixos
— as estratégias do direito de trabalho a ampliação da
Nesse cenário, a participação de
agências de fomento pode figurar,
por exemplo, como intermediadora
de um CIS, considerando que
já possui know-how para a
estruturação de projetos e rege-se
por altos padrões de governança
corporativa, visto estar sujeita às
fiscalizações do Banco Central, de
órgãos de controle estaduais, bem
como sujeição à Lei 13.303/16,
que positivou muitas regras de
governança corporativa.28

oferta de capital, o aumento do
número de negócios de impacto,
o fortalecimento das organizações
intermediárias, a promoção de
um macroambiente institucional
e nor mat ivo favorável aos
investimentos e negócios de
impacto.

Diferentemente de todos os
outros países em que o CIS foi
implementado, o Brasil será a
primeira nação a possuir uma
Estratégia Nacional de Impacto
Social.

Entretanto, a edição de legislação
que institua um marco regulatório
dos negócios de impacto, bem como
preveja a formatação de garantias
e a concessão de benefícios fiscais
para seus investidores, parece
ser um bom instrumento para
disseminar a adoção de contratos
de impacto social.29

7, Conclusão

O presente artigo buscou analisar
o contrato de impacto social,
avaliando sua conceituação,
características, atores envolvidos,
benefícios, riscos e desafios
e experiência internacional,
juntamente com a elaboração de
hipóteses de modelos jurídicos que
podem ser adotados nessa espécie
de operação, a fim de verificar a
viabilidade de sua adoção no Brasil.
Com efeito, conclui-se que o Brasil
já possui arcabouço jurídico capaz
de fornecer o regramento jurídico
para a implementação de um CIS.

28. Um critério marcante quanto à governança refere-se ao processo decisório, que é pautado por decisões colegiadas, à fiscalização do Banco Central,
que acompanha as atividades dessas instituições, bem como as novas regras trazidas pela Lei 13303/06 (Lei das Estatais). Tal lei teve o intuito de
fortalecer e tornar obrigatória regras de governança corporativa.

29 Informações disponíveis no site http://www.participa.br/estrategia-nacional-de-investimento-e-negocios-de-impacto/blog/
estrategia-nacional-de-investimentos-e-negocios-de-impacto-enimpacto.
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Adicionalmente, analisou-se
a experiência internacional
dos “social impact bonds” já
implementados, empreendendose uma breve avaliação dos
principais deles, avaliando-se,
inclusive, a possível atuação
de inst it uições f inanceiras
brasileiras de desenvolvimento
nesse processo.30

sugestões de melhoria, com base
na experiência internacional
e as especificidades nacionais,
notadamente a necessidade de
mitigação do risco de crédito dos
entes federados.

Pretendeu-se com a pesquisa
entender os fatores necessários
p a r a a i mplement aç ão de
contratos de impacto social no
O estudo estruturou-se de forma Brasil, apresentando modelos
teórica e hipotético-dedutiva, jurídicos passíveis de serem
investigando os elementos que adotados, tomando-se por base o
estão presentes em um contrato ordenamento pátrio vigente, mas
de impacto social, bem como os sem prejuízo da identificação de
possíveis modelos de estruturação inovações legislativas necessárias
desse instrumento, valendo-se, ou desejáveis.
ainda, de um viés dialético, já
que foram apontados eventuais Em pa r a lelo, bu sc a r a m-se
benefícios e dificuldades que eventuais pontos que podem
podem vir a ser vivenciados, dificultar a estruturação de um
considerando as especificidades contrato de impacto social, como
por exemplo, o estabelecimento
nacionais.
inicial das metas e a forma de
Como metodologia auxiliar foram mensuração do seu atingimento,
empregados os métodos histórico assim como possíveis benefícios,
e comparativo, avaliando o na medida em que o financiamento
contrato de impacto social sob uma de p ol ít ic a s públ ic a s p or
perspectiva histórica, trazendo investidores privados traz para
as experiências já verificadas a cena novos atores na dinâmica
na esfera internacional, na dos inves t imentos soc ia is,
Inglaterra, Portugal, Colômbia e fomentando-se, assim, inovações
Índia, que foram citadas expressa para esse nicho, tradicionalmente
ou implicitamente, buscando-se, tocado apenas pelo Estado.
ainda, semelhanças e diferenças
entre os modelos adotados no Conclui-se, portanto, que o estudo
exterior, construindo-se, assim, desse instituto e sua aplicabilidade
um paralelo com a realidade no Brasil poderá contribuir para a
busca de mecanismos inovadores
nacional.
e eficientes de consecução de
Apresentou-se, ademais, dois polít icas públicas, capazes
cont ratos de impac to, que de trazer benefícios para a
estão sendo estruturados pelos sociedade como um todo, gerando
governos de São Paulo e do Ceará, desenvolvimento econômico
discorrendo sobre alg umas e social, sem depender direta e

necessariamente de recursos
orçamentários do Estado.

Talvez o CIS seja a resposta ao
dilema apontado por Ronald Cohen
no início do presente estudo.
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O art. 18 do CPC/15 admite a
possibilidade de reconhecimento
de legitimidade extraordinária,
qual seja a de pleitear direito
alheio em nome próprio, quando
assim autorizar o ordenamento
jurídico.O
CPC/1973
trazia
previsão
restritiva
dessa
excepcional legitimação, ao
prever que só haveria tal
possibilidade em presença de
expressa previsão legal (art. 6º).
Qualquer que seja a regra
delimitadora da legitimação
extraordinária,
convenha-se
em quedescabe interpretação
extensiva na matéria, mercê do
singelo fundamento de que a
ninguém é dado exercer direito
alheio sem expressa autorização
do titular desse direito.

Daí se por sob reserva
interpretação
que
pretendaconferir a ente público
integrante da administração
direta (união, estado-membro
ou município), na qualidade de

controlador de sociedades de
economia mista, legitimidade
para ajuizar demanda versando
sobre direitos dessas sociedades
vinculadas, decorrentes de danos
que lhes hajam sido causados por
atos de corrupção. Explica-se.

As sociedades de economia
mista são criadas por lei (CF/88,
art. 37,XIX), com personalidade
jurídica de direito privado (art.
4º da Lei 13.303/2016). Ou seja, o
fato de união, estado ou município
instituidor de sociedade de
economia mistaser o detentor
da maioria de suas ações
com direito a voto não retira
dessas sociedades a natureza
de entidades integrantes da
administração estatal indireta,
dotadas
de
personalidade
própria, inconfundível com
a personalidade dos entes
públicos instituidores, estes
de índole pública e aquelas de
índole privada. Tal a raiz da
autonomia de gestão patrimonial
e financeira das sociedades de
399

economia mista, cujos servidores
são
empregados
públicos,
sujeitos à legislação trabalhista,
diversamente dos entes públicos
a que respectivamente se
vinculam, de natureza pública,
delimitados pelo orçamento
público e cujos servidores são
funcionários públicos, sujeitos a
normas estatutárias.
O ajuizamento de ações, pela
fazenda pública,com o fim de
postular a reparação de danosao
erário, é subsidiário, com intuito
puramente
complementar,
conforme previsão do art. 17,
§2º, da Lei nº 8.429/1992. A
legitimidade estatal (união,
estados e municípios) para
demandas que versem sobre
direito de que seja titular
sociedade
de
economia
mistareveste-se
de
latente
inconstitucionalidade,
por
violação ao art. 173, §1º, II, da
Constituição da República, uma
vez que o ente público é detentor
de prerrogativas processuais
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próprias da fazenda pública
(art. 183 do CPC/15), que não
se estendem a sociedades de
economia mista.
A eventual repercussão, sobre o
ente público detentor da maioria
do capital social de sociedade de
economia mista, por prejuízos
por esta suportados,configura
dano indireto, insuscetívelde
indenização pela sistemática
do
ordenamento
jurídico
brasileiro (Código Civil, art.
403). Por ocasião da liquidação
do dano pela sociedade haverá a
recomposição do dano ao erário
na posição de acionista.

A tutela jurisdicional apenas é
legítima quando há o respeito à
juridicidade. Argumento retórico
sobre a existência de um interesse
público abstrato não merece
guarida, pois há meios legítimos
de se tutelar a integridade dos
interesses envolvidos, seja na
administração pública direta ou
indireta, desde que preservados
os limites distintivos de cada
qual, bem como a natureza de
seus respectivos patrimônios e
prerrogativas.

Conclui-se que, no âmbito
da pretensão à reparação de
danos por atos de corrupção,
as sociedades de economia
mista são as únicas titulares
da legitimidade para ajuizar
demandas com tais objeto e
finalidade.
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“TESTE DE INTEGRIDADE”: AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Uma das grandes mazelas que assolam o país é, sem nenhuma dúvida,
a endêmica corrupção que grassa na sociedade e nos governos em geral.
Realmente, dá muita tristeza que não se possa olhar para nenhum lado sem
que se encontrem escândalos de desvios de recursos públicos,
favorecimentos, busca de vantagens indevidas e outras coisas do gênero,
habitualmente com gravames pesados à Administração.
O princípio da moralidade está incluído entre os princípios regentes da
Administração Pública, na forma do art. 37, caput, da Constituição. Mas, como
já deixamos registrado, “somente quando os administradores estiverem
realmente imbuídos de espírito público é que o princípio será efetivamente
observado”. (1)
O que é certo é que os atos de improbidade administrativa têm afetado
intensamente a governabilidade e provocado grandes lesões ao patrimônio
público. Vale considerar, a propósito, que tais atos, além do princípio da
moralidade em si, “agridem outros dentre os norteadores da Administração
Pública, também relacionados pelo art. 37, caput, da Constituição Federal”. (2)
A conclusão é verdadeira: levando em conta a natureza da atividade
administrativa, a ofensa à moralidade acaba realmente por irradiar-se por
outros postulados administrativos.
Em outra vertente, é imperioso ressaltar que, entre os atos de
improbidade, situam-se também os que decorrem de abuso de poder, sob suas
modalidades de excesso e desvio de poder, segundo anota Marcelo
Figueiredo. Sobre o Constituinte, o autor advertiu: “Almeja o controle objeto da
moralidade no caso concreto. A densidade normativa do conceito não pode
acarretar ausência de seu controle, sob pena de descumprimento à
Constituição”. (3)
Em suma, a improbidade, sobretudo a que se concretiza através da
corrupção, é o grande alvo de enfrentamento por parte das instituições e da
própria sociedade. Por tal motivo, urge que se ampliem as medidas de combate
e se criem algumas outras que se mostrem mais eficazes do que aquelas que
existem atualmente.
Exatamente pela necessidade de intensificar o combate à corrupção,
que, como todos sabem, põe em risco o próprio regime democrático, é que o
Ministério Público Federal, amparado por mais de dois milhões de assinaturas,
elaborou um rol de dez medidas de enfrentamento, apresentando-o em forma
de projeto ao Poder Legislativo.
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Neste breve estudo, pretende-se tecer sucinta consideração sobre uma
dessas medidas: o “teste de integridade”. E o que sugere essa figura ? Cuidase da autorização concedida por lei para que autoridades competentes para a
persecução penal – autoridade policial e Ministério Público – simulem
determinada situação, na qual oferecem vantagens ilegais para o agente
público, com a finalidade de averiguar sua resistência, ou não, à prática de
ilícitos.
Tal figura não seria órfã no ordenamento jurídico pátrio; outros sistemas
a adotam, como é o caso dos Estados Unidos (Nova York), Inglaterra e
Austrália, com o endosso de órgãos do Conselho da Europa. A medida recebeu
a denominação de quality assurance check, expressão que, em tradução livre,
significa algo como “teste de certeza da qualidade”. Apesar dessa tendência do
sistema estrangeiro, tal ferramenta, no direito pátrio, tem recebido mais críticas
que aplausos, sendo apresentados vários fundamentos contra a sua instituição.
Um desses fundamentos consiste em que o “teste de integridade” tem
praticamente a mesma fisionomia que o condenável “flagrante preparado”, em
que se apresenta a figura do “agente provocador”, este, sem dúvida, o
elemento propulsor da prática do delito. Ou seja, o crime é perpetrado
mediante o impulso e preparação de terceiro, que intervém na esfera subjetiva
do autor. No caso, o ardil empregado para o ato traduz a figura do crime
impossível, previsto no art. 17 do Código Penal. Por isso, Nelson Hungria
denominava o fato de “crime putativo por obra do agente provocador”, como
bem consigna Rômulo Moreira. (4) A jurisprudência, aliás, pacificou-se nesse
sentido. (5)
Podem invocar-se,
argumentativa.

porém,

outras

duas

linhas

de

impugnação

Uma delas reside em que esse tipo de conduta espelha evidente abuso
de poder, vale dizer, demonstra um comportamento em que o agente
provocador atua em descompasso com os poderes que lhe foram originalmente
conferidos. É como alinhava Hely Lopes Meirelles em sua clássica obra: “O
abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar
o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades
administrativas”. (6)
Entretanto, há um segundo aspecto, de grande relevância, que acaba
por comprometer a própria constitucionalidade da medida. Com efeito, ela
reflete um comportamento ardiloso da autoridade para conseguir determinado
resultado. Decerto não é esse o método mais adequado sob o ângulo da ética,
pois que o agente provocador cria uma cena falsa e teatral e distorce a conduta
do agente “testado”. Ou seja, recorre-se à imoralidade para tentar identificar
outra imoralidade. Definitivamente, esse método refoge a qualquer modelo
moral.
A proposta fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana,
consagrado no art. 1º, III, da Constituição. Estudando o tema, Daniel Sarmento
explica que o princípio trata “da pessoa vista como um fim em si, e não como
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mero instrumento a serviço do Estado, da comunidade ou de terceiros; como
merecedora do mesmo respeito e consideração que todas as demais, e não
como parte de um estamento na hierarquia social...”. (7) De fato, adotar o
regime do “teste de integridade” é converter o agente provocado em
instrumento a serviço do Estado, carreando-lhe os ônus que caberiam a este.
Na verdade, não cabe ao Estado perscrutar a intenção, remota ou
imediata, do agente, mas, ao contrário, deve ser-lhe exigido que reúna os
elementos necessários à comprovação de que o agente cometeu efetivamente
o ato de improbidade, e não instar o indivíduo à autoincriminação. Afinal, como
bem consigna Cretella Junior sobre a dignidade da pessoa humana, deve ser
“repelido, como aviltante e merecedor de combate, qualquer tipo de
comportamento que atente contra esse apanágio do homem”. (8) Fica, pois,
flagrante a inconstitucionalidade desse método medieval.
Por fim, não custa relembrar que, a despeito da vontade de todos de
enfrentar os altos índices de corrupção em nosso país, não se pode recorrer ao
emprego de mecanismos próprios dos regimes tirânicos. Seria, sem dúvida, um
retrocesso na democracia.
Irrepreensíveis, pois, as palavras do ilustre advogado Luciano Bandeira:
“Quanto existe uma proposta que limita a capacidade de defesa do cidadão
perante o Estado, não estamos falando de Justiça e sim de autoritarismo. Até
porque, um processo não demora porque existem recursos ou advogados, mas
pela incapacidade de gestão eficiente da máquina pública, especialmente do
Poder Judiciário”. (9)
Como até este momento não houve a votação do projeto, ainda é tempo
de expungir esse mecanismo autoritário e kafkiano da futura lei que regerá as
novas medidas contra a corrupção.
==============================
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SUMÁRIO: Este texto afirma que a maior nova tecnologia do direito
administrativo pode ser a própria compreensão, e assunção às claras,
de seu caráter instrumental. A partir daí, o texto propõe três categorias
de invenções jusadministrativas: a invenção de conceitos; as diferenciações conceituais; as recuperações históricas. O artigo delineia, ao final,
duas estratégias com que as invenções costumam operar.
I - Introdução.

A maior inovação do direito administrativo pode ser o
próprio direito administrativo. Entendê-lo não como harmonia
de categorias sopradas pela música de anjos; não como defesa
retórica do cidadão diante do estado; mas como caixa de
ferramentas, aptas, cada uma, a produzir determinado estado
de coisas, de acordo com seu uso adequado, pode libertá-lo de
folclores e de fundamentos.2 Eis o que cumpre fazer: desencantar
o direito administrativo.3

Neste brevíssimo texto, pretendo sugerir um
instrumentalismo endógeno, isto é, operando a partir dos
próprios conceitos do direito administrativo brasileiro. A ideia
é a de que existam três espécies de invenções doutrinárias
jusadministrativas: (i) a invenção propriamente dita, em que um
autor ou um operador institucional do direito cria uma categoria
doutrinária de direito administrativo; (ii) a diferenciação, em
que o empreendedor conceitual busca diferenciar-para-aplicar
entre categorias de direito administrativo; e (iii) a recuperação
histórica, em que o empreendedor conceitual recupera as origens
de determinada categoria, em geral para indicar que o uso que

dela se faz, no momento atual,
não é adequado.
Logo após identificar
as três espécies de invenções
jusadministrativas (item II),
redijo, no mesmo espírito
instrumental, o que poderiam ser
algumas descrições de seu uso.
Como fazer coisas com conceitos
de direito administrativo?, é
a pergunta, que Austin jamais
se fez, mas cujo princípio de
resposta perpassa este texto.4

II - Conceitos inventados de
direito administrativo.
Um
empreendedor
conceitual é todo aquele que cria,
manipula, diferencia ou recupera
conceitos, de modo a utilizá-los
como meio para determinado
fim.5 Há
empreendedores
conceituais em todos os lugares,
da escola até a fábrica até
a universidade. A chamada
doutrina jurídica - que não é
científica e nem teria como o ser
- é o espaço, por excelência, dos
empreendedores conceituais no

1 Professor adjunto de direito administrativo da UERJ. Professor da Veiga de Almeida. Doutor e mestre em direito público (UERJ). LLM em Harvard.
Procurador do estado e advogado (josevicente@josevicentemendonca.com.br).
2 Sobre os folclores incidentes sobre um dos temas clássicos do direito administrativo - o ato administrativo -, v. SCHIRATO, Victor Rhein. Repensando a
pertinência dos atributos dos atos administrativos. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Victor Rhein. Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: editora
Revista dos Tribunais, 2011. Sobre a noção de direito administrativo como caixa de ferramentas, ver, na literatura nacional, a dissertação de Leonardo
Coelho Ribeiro: RIBEIRO, Leonardo Coelho. O direito administrativo como caixa de ferramentas: a formulação e a avaliação da ação pública entre instrumentalismo, instituições e incentivos. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em direito público. Rio de Janeiro:
UERJ, 2015.
3 Estou usando a expressão “desencantamento” no sentido técnico que ela passou a ter a partir de sua utilização, como conceito-chave para o entendimento da sociedade moderna, por Max Weber. O “desencantamento do mundo”, adaptação de Entzauberung der Welt – literalmente: a “desmagificação do
mundo” –, é o processo, ocorrido na sociedade moderna, por intermédio do qual a racionalidade técnica expulsou representações mágicas tradicionais. Cf.
PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2003. O desencantamento
do direito administrativo poderia ser, assim, o processo por meio do qual visões instrumentais se tornam o leitmotiv da teoria do direito administrativo (a
prática sempre foi delas).
4 AUSTIN, John. How to do things with words. 2ª ed. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
5 Construí o conceito de empreendedor conceitual a partir da noção de empreendedor de normas, constante de Cass Sunstein, Social Norms and Social
Roles, Columbia Law Review, 96: 903.
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direito.6 Mas também os tribunais, ao operar conceitos e aplicá-los
aos casos, podem, em alguns casos, atuar como empreendedores
conceituais.

O empreendedor conceitual, ao atuar junto aos conceitos
de direito administrativo, opera fazendo três coisas: (i) ele inventa
conceitos de direito administrativo; ele (ii) diferencia conceitos de
direito administrativo, com foco em sua aplicação; (iii) ele recupera
noções antigas, em geral, - mas não apenas -, para sugerir que seu
uso atual não é adequado (significando que não é conforme a seu uso
antigo). Em sentido amplo, todas essas três operações são invenções
jusadministrativas, pois constroem propositivamente algo a partir
de outra coisa.7

(i) A invenção propriamente dita é a atividade mais arriscada
do empreendedor conceitual de direito administrativo, e, ao mesmo
tempo, a que lhe pode ser mais gratificante. Se bem sucedida, ela
pode, literalmente, mudar o mundo. Pode-se cogitar de que o próprio
direito administrativo tenha surgido a partir de uma invenção,
realizada pelos revolucionários franceses, de uma jurisdição
dedicada aos assuntos do estado, que se apartaria da jurisdição
comum. A partir daí, o órgão central desta jurisdição - o Conselho de
Estado - passou a inventar categorias próprias, tais como as de serviço
público (caso Gás de Bordeaux) ou a da responsabilidade civil do
estado diferenciada, de algum modo, daquela dos particulares (caso
Blanco; caso Pelletier).8 Exemplo mais singelo: a distinção entre atos
administrativos complexos e compostos, inventada por Hely Lopes
Meirelles, passou quase a ter força de lei no direito administrativo
brasileiro.9 Ela é tão consolidada que chega a ser cobrada em provas
objetivas de direito administrativo.10

Não há apenas invenção
de conceitos. Há, também,
a meta-invenção, que é a
invenção que se realiza
sobre conceitos inventados
de direito administrativo.
Exemplo notório: o professor
francês Gaston Jèze, a partir
da terceira edição de seu livro
Princípios Gerais de Direito
Administrativo, analisou a
jurisprudência do Conselho
de Estado e sintetizou, em
onze afirmações (que chamou,
casualmente, de regras), o
entendimento daquela corte
sobre o controle do motivo
do ato administrativo. 11 A
terceira regra era a seguinte:
“Quando um agente público
expressa, no próprio ato, os
motivos que o fizeram
agir, estes motivos, na forma
como estão expressos no ato,
consideram-se, em princípio,
determinantes.” 12

6 Em especial, a doutrina jurídica em sentido bem clássico, isto é, os advogados-professores de direito, os “juristas”. O jurista se depara com
um problema concreto e tenta moldar a teoria à resolução do caso. Ao operar por meio de paráfrases e recortes de conceitos, o jurista se vê
obrigado a forçar/adaptar a teoria à conclusão a que pretende chegar. Ao fazê-lo, o jurista inova; empreende conceitualmente. Os pesquisadores
de direito em sentido puro – os professores em regime de dedicação exclusiva, por exemplo – talvez não se sintam obrigados a tal ginástica.
Assim, institucionalmente, eles não contam com os incentivos que os levem ao empreendedorismo conceitual. De todas as vantagens que a
profissionalização do ensino jurídico haja trazido, há, pelo menos, essa desvantagem: o empreendedorismo parece ser, afinal, mister próprio de
advogados.
7 No sentido proposto neste texto, a invenção conceitual não se confunde com a mutação conceitual. A invenção conta com certo grau de deliberação do intérprete; já a mutação decorre de fenômenos que lhe são externos (como, por exemplo, a inovação tecnológica, que faz com que
o vetusto “furto de energia elétrica” do Código Penal possa ser, por mutação, aplicado também ao furto de sinal de wi-fi). Numa distinção bem
simples, a invenção foca-se no intérprete, ao passo que a mutação volta-se ao elemento interpretado.
8 Em rigor, todos os conceitos jurídicos, como conceitos expressos em linguagem, são conceitos inventados (no sentido de que eles não são
encontrados prontos no mundo); alguns dão a sorte, ou o azar, de serem incorporados na legislação. Quando falo de conceitos inventados de
direito administrativo, quero chamar atenção para a atividade, não de todo deliberada, consistente na propositura de novos conteúdos jurídicos
a partir do lugar preferencial da doutrina e/ou da jurisprudência.
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 172-173.
10 TCE-Acre/2006(CESPE): “O ato de aposentadoria de um servidor público é ato composto, conforme entendimento da melhor doutrina, visto
que opera efeitos imediatos quando de sua concessão pelo respectivo órgão, devendo apenas o Tribunal de Contas ratificá-lo ou não. Esse
entendimento, entretanto, não é seguido pelo STF, o qual entende que a hipótese revela um ato complexo, aperfeiçoando-se com o referido registro do Tribunal de Contas.” O gabarito original da questão era “certo”, mas a questão foi anulada por causa da menção à “melhor doutrina”
(que ninguém sabe qual é, mas, para o examinador, aparentemente era a de Hely Lopes Meirelles).
11 É justo observar, com Caio Tácito, que muitas não tratam do que hoje entendemos por motivo do ato. V. TÁCITO, Caio. Controle dos motivos do ato administrativo. In: Temas de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
12 Esta obra de Jèze pode ser consultada, na íntegra, em tradução para a língua espanhola, no site da biblioteca da Universidade Autônoma
do México. O link é o seguinte:<<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=443>>. Acesso em: 30 de maio de 2016.
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A recepção desta afirmação, pela doutrina brasileira de
direito administrativo, gerou o que passou a ser conhecido, entre
nós, como teoria dos motivos determinantes. Por ela, o ato fica
vinculado à existência dos motivos declarados. A teoria é de ampla
aceitação doutrinária e jurisprudencial (há vários julgados do STJ
acolhendo-a como razão para a decisão), embora, atualmente, haja
se tornado redundante. Pois bem: a doutrina brasileira de direito
administrativo, ao inventar a teoria dos motivos determinantes,
operou uma meta-invenção, pois inventou em cima da invenção de
Gaston Jèze, ou, antes, da invenção do Conselho de Estado francês.13

Há riscos na invenção de conceitos. O primeiro, e mais óbvio,
é que a invenção não seja adotada na prática, quer dizer, que não
sirva como razão para a decisão de juízes e/ou de autoridades
administrativas; não inspire o legislador; não seja replicada por
outros doutrinadores. Mas há riscos menos evidentes. Quando a
invenção é inteiramente percebida (ou, quiçá, auto-percebida) como
deliberada, ela perde parte de sua força persuasiva; é como se o
direito precisasse cultivar a crença em conceitos naturalísticos. Se o
empreendedor conceitual de direito administrativo é flagrado no ato
da invenção, dá-se algo como nos antigos desenhos animados, em
que o personagem anda dois passos pelo abismo, toma consciência
de que o faz, e, então, cai. Inventar conceitos de direito administrativo
é atividade que se faz de modo despercebido e/ou dissimulado.14_15

O procedimento da invenção de conceitos jurídicos de direito
administrativo não segue estrutura clara. Mas, em geral, pode-se
tentar cogitar de noção procedimental, aplicável às três espécies,
e que seria a seguinte. O empreendedor conceitual, em especial
os que gozam de algum privilégio simbólico - v.g., professores de
direito de universidades de ponta; ministros de cortes superiores
- inventam o conceito. A partir daí, surge a etapa de disseminação
da novidade: certos alunos (ex.: alunos que assessorem ministros)
e juízes de instâncias inferiores tenderão a replicar a invenção, até
o ponto em que, mercê da replicação, ela se naturalize. No ponto em
que uma nova doutrina já não é mais referida, nas petições, decisões
e pareceres, como “nova doutrina”, então ela deixa de ser adorno
retórico e se transforma em doutrina de verdade. Não existe nova

doutrina: toda doutrina é velha
ou ainda está tentando. Quando
uma doutrina sofre críticas, aí,
então, pode-se dizer que ela se
consagrou: pois só se bate no
que existe. Daí então que se pode
antever estratégia arriscada de
empreendedorismo conceitual,
que é propor, de cara, ideias
extravagantes, convidando à
crítica; se o convite for aceito, a
proposta doutrinária encurtou
caminhos e passou a existir, se
bem que sua efetividade pode
não ser das maiores (v. próximo
item).

A
(ii)
diferenciação
de
conceitos
de
direito
administrativo, com foco em sua
aplicação, também é usual. Aqui,
o empreendedor extrai, pela via
do estabelecimento de distinções
semânticas, um conceito novo de
um conceito antigo. Ambos os
conceitos deverão guardar, entre
si, certa semelhança de família.
Toda diferenciação é, antes, uma
invenção; mas a diferenciação
parte, necessariamente, de
conceito-mãe (ao contrário da
invenção, cujas origens não são
reconduzíveis a um único ponto
focal).
A
doutrina
italiana
de
direito
administrativo,
ao tratar da intensidade do
controle judicial sobre os atos

13 Isto é: a teoria dos motivos determinantes ou é uma meta-invenção (uma invenção sobre a invenção de Jèze) ou é uma meta-meta-invenção
(uma invenção brasileira sobre a invenção de Jèze sobre a invenção do Conselho de Estado da França).
14 É interessante sugerir, aqui, um paralelo com as línguas humanas. A despeito de diversas tentativas, nenhuma língua humana inventada,
destinada à comunicação geral, deu certo (talvez o mais próximo de um “dar certo” seja o esperanto; ainda assim, o êxito é relativo). Por outro
lado, linguagens inventadas destinadas a funções específicas –a matemática e as linguagens de programação em computador, por exemplo – são
um sucesso. O que justifica o êxito de umas e o fracasso de outras? A linguagem jurídica é uma linguagem natural, e, por isso, irrita-se com
as tentativas deliberadas de invenção? É tema para uma reflexão autônoma. Sobre as linguagens inventadas em geral, v. OKRENT, Arika. In the
land of invented languages: adventures in linguistic creativity, madness, and genius. Spiegel & Grau, 2010.
15 Há outros riscos. Por exemplo: quando a invenção conceitual é por demais bem sucedida, ela pode se naturalizar de tal modo que pode
passar a ser vista como um óbice jurídico autônomo à atividade legiferante. Exemplo caricatural desse fenômeno (o qual decorre, note-se bem,
do extremo êxito de uma invenção conceitual) são as discussões sobre se uma lei pode criar uma autorização vinculada e/ou uma licença discricionária. É claro que pode, mas o ponto não é esse; o ponto é a própria pergunta. Um grupo de autores e de práticos de direito administrativo francês inventou os conceitos de autorização (necessariamente discricionária) e de licença (necessariamente vinculada); o êxito foi tamanho
que, até hoje – ainda que cada dia menos -, num distante país tropical, concedeu-se a essa invenção o status de poder constituinte originário.
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administrativos, operou estratégia de diferenciação conceitual
ao propor a noção de “mérito técnico” e de seu correlato - a
“discricionariedade técnica” -, partindo das noções de mérito
administrativo e de discricionariedade administrativa.16 A estratégia
foi replicada no Brasil, em especial no início do debate sobre
agências reguladoras, e teve algum êxito na doutrina, ainda que não
necessariamente haja servido como argumento que vinculasse os
tribunais.17

A diferenciação é menos arriscada do que a invenção. Ela
parte de algo já sólido, e, assim, em regra, arrisca-se a rejeição menor
por parte da comunidade de intérpretes e operadores institucionais
do direito. Por outro lado, seus espaços de manobra são menores: se
deve guardar semelhança de família com o conceito estabelecido, o
empreendedor conceitual não possuirá tanta liberdade quanto na
invenção.

A (iii) recuperação histórica é o empreendimento conceitual
mais complexo. Ele, tanto quanto a diferenciação, parte de algo
que já existe, não para propor uma diferença, mas para propor um
retorno - ao sentido conceitual original - ou uma rejeição - em razão
do sentido original. Ela é, por assim dizer, um originalismo positivo
ou negativo. Sua força persuasiva decorre do tradicionalismo
associado à academia e à prática do direito, associada àquele autocultivo, pelo direito, da crença em conceitos naturalísticos. Se se
desvela, por algum método histórico, o conceito original, este, quase
que de modo irresistível, é percebido como o conceito correto e/ou
único. Daí, este sentido é usado para louvar, criticar ou salvar o uso
contemporâneo do conceito.
Quando Paulo Otero, e, entre nós, Gustavo Binenbojm,
recuperam as origens do trabalho de geração de conceitos do
Conselho de Estado francês, fazem-no para criticar o que entendem
ser a origem autoritária da disciplina. É recuperação histórica (aqui,
macro-conceitual), em sentido negativo, que pretende sugerir que
o direito administrativo se funde, agora, em bases democráticas.18
Com objeto menor, a crítica, dentre outros, de Santamaría Pastor e
Agustín Gordillo à noção de poder de polícia, parte da recuperação

de sua origem histórica. Se poder
de polícia é conceito originário
do estado de polícia, ele, hoje,
não poderia ser salvo, pois é
só isso o que ele poderia ser.19
São exemplos de recuperaçãorejeição.
Um
exemplo
de
recuperação-retorno. No direito
administrativo brasileiro, ainda
são comuns afirmações de que
contratos administrativos são
contratos
personalíssimos.20
O raciocínio que conduz a
tal conclusão se expressa da
seguinte forma: a administração
pública tem o dever de licitar; ao
fazê-lo, considera as condições
infungíveis do licitante vencedor.
Ela não pode, então, alterar o
contratante.

Ao que parece, tal
compreensão parte de ideias
cristalizadas
por
autores
franceses. Ocorre que, até 1993,
na França, a contratação de
particulares para a realização
de serviços públicos se dava por
meio de escolha discricionária
da
administração.
Diante
disso, é claro que a contratação
haveria de ser personalíssima,
porque o administrador de fato
escolhia um prestador baseado
nas qualidades particulares
do contratado. Só a partir da

16 V. JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016.
17 Cf. ALMEIDA, Fabricio Antonio Cardim de. Revisão judicial das decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Belo Horizonte: Fórum, 2011. A pesquisa empírica apresentada neste livro indicou que, para o período analisado (1994 até abril de 2010), o argumento
do mérito técnico não impediu a análise do mérito das decisões do CADE pelo Judiciário.
18 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007; BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
19 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo General II. Madri: Iustel, 2004. GORDILLO, Agustín. Tratado de
Derecho Administrativo. Tomo 2. 8ª ed. Buenos Aires: F.D.A., 2006. ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo II. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 104-106. A crítica vem desde a doutrina germânica e tornou-se comum em setores das doutrinas espanhola, italiana e argentina.
20 Nesse sentido, dentre os autores clássicos, Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 214), e, dentre os mais recentes, Edmir Netto de Araújo (ARAÚJO, Edmir Netto de. Contrato Administrativo. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 1987. p. 51).
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Loi Sapin, de 29 de janeiro de 1993, é que se passou a realizar
procedimento para a seleção de contratados.21

Assim, a recuperação-retorno, como técnica de empreendedorismo
conceitual de direito administrativo, permite afirmar que a ideia de
personalismo dos contratos públicos fazia sentido na França pré-1993, mas
pode ser que não faça sentido no Brasil de 2016.
III - Como fazer coisas com conceitos de direito administrativo.

Inventar, diferenciar, recuperar conceitos. Há um modo certo de fazêlos? Se se entende que, por “certo”, quer-se significar “mais persuasivo” – e a
aderência é a medida do sucesso do empreendedor conceitual –, parece que
há duas estratégias mais típicas: uma estratégia ortodoxa e uma estratégia
heterodoxa.
A estratégia tradicional recomenda antes a diferenciação do que
a invenção. Deve-se partir de ideias antigas e, de modo gradual, introduzir
inovações. Como se está tratando, aqui, do que é, em essência, uma
estratégia pragmática, nada melhor do que fazer referência a um dos pais
do pragmatismo filosófico, William James. Pois James, com o lançamento de
seu livro, em 1907, esperava inaugurar algo “próximo à reforma protestante”.
Apesardisso,etpourcause, elesepreocupoucomaestratégiadeapresentação:
para não soar muito revolucionário, e daí, possivelmente, perder adesões,
James, a partir do subtítulo, tratou de desarmar ânimos. Chamou seu livro
de Pragmatism – A new name for some old ways of thinking. Ainda no mesmo
ânimo, enfileirou antecedentes para o pragmatismo: Sócrates, Aristóteles,
Kant, Stuart Mill, Francis Bacon, Spinoza, Locke, Hume. Não considerou sua
proposta um conteúdo filosófico autônomo, mas apenas um método.22

Empreender conceitos de forma ortodoxa é isso: sugerir reformas
pontuais; diferenciar conceitos; encontrar antecessores. Não vamos nos
esquecer de que, quando tratamos do direito, estamos falando de prática
social para a qual são oferecidas sugestões como a seguinte, de Carlos
Maximiliano: “Fica bem ao magistrado aludir às teorias recentes, mostrar
conhecê-las, porém só impor em aresto a sua observância quando deixarem
de ser consideradas ultra-adiantadas, semi-revolucionárias; obtiverem
o aplauso dos moderados, não misoneístas, porém prudentes, doutos e
sensatos.”23 O empreendedorismo ortodoxo não é, entretanto, imobilista de

fato; ele é malandro; ele inova por
entre a institucionalidade.24

Exemplos de estratégias
ortodoxas de empreendedorismo
conceitual são todas as que, ao
invés de, por exemplo, abandonar
a noção de poder de polícia
administrativa, operam-lhe uma
constitucionalização-releitura.25 Não
se trataria de abandonar a noção,
mas de a reler à luz dos direitos
fundamentais.
A estratégia heterodoxa
prefere invenções ou recuperações
conceituais com possível impacto.
Ela parte de uma ideia que,
isoladamente considerada, poderia
ser tida como extravagante; ela
convida à crítica, e, em verdade,
afirma-se na crítica. Ignora, no todo
ou em parte, tradições; propõe
denominações; ousa abandonos.
O risco da estratégia heterodoxa
é causar impacto, mas, diante da
resiliência do real, não conformar
práticas. Carlos Ari Sundfeld, ao
recomendar o abandono da noção
de poder de polícia em prol da de
direito administrativo ordenador,
age, quem sabe, segundo a uma
estratégia heterodoxa.26 Em seu
tempo, a crítica ao dito princípio da
supremacia do interesse público
sobre o privado também seguiu,
em boa parte, uma estratégia mais
próxima da heterodoxia.

21 A lei pode ser acessada por meio do seguinte link: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&categorieLien=id>>. Acesso em: 30 de maio de 2016.
22 Desenvolver em MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do estado na economia à luz da razão
pública e do pragmatismo. Belo Horizonte: Fórum, 2014.
23 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 160. Os itálicos constam do original.
24 Sobre estratégias malandras, v. SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem.Mimeo. Ainda,
sugerindo que o princípio da eficiência possa ser o veículo da malandragem consequencialista, cf. MENDONÇA, José Vicente Santos de; ALMEIDA
FILHO, Jorge Celso Flemming de. O argumento consequencialista e sua relação com o princípio da eficiência. In: CARRILHO, Leonardo; FRÓES
OLIVEIRA, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de. (Org.) Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de
Janeiro. Volume XXIII - Filosofia Constitucional e Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Editora APERJ, 2015, pp. 505-534.
25 Por ex., cf. Estêvão Gomes Corrêa dos Santos, Em defesa do poder de polícia: uma proposta de superação das críticas e dos modelos alternativos ao poder de polícia no direito administrativo contemporâneo. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade do Estado do Rio
de Janeiro.
26 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003.
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Não há estratégia melhor ou pior; tanto a ortodoxia quanto
a heterodoxia têm seu momento. Além disso, é de se ver que não
há obrigatoriedade de usos consistentes de estratégias heterodoxas
ou ortodoxas; pode-se ser, aqui, no todo ou em parte, ortodoxo, e,
ali, heterodoxo. Sem falar que se pode ser as duas coisas ao mesmo
tempo: pode-se propor revoluções sob capas tradicionais; e se
adotar estratégias reformistas por meio de apresentações formais
de impacto. Última observação: ortodoxia e heterodoxia só o são em
relação a certos observadores e em certo período. As estratégias são
sempre contextuais. Quem, em 2002, sugeria que a supremacia do
interesse público sobre o privado devesse ser repensada, adotava,
então, como dito, estratégia mais próxima à heterodoxia; em 2016,
a estratégia heterodoxa talvez seja defender a supremacia. Os
conceitos inventados de direito administrativo têm vida própria.
Nascem, reproduzem-se, morrem. Até que sejam reinventados, isto
é: até que ressuscitem.
IV - Encerramento.

Todo conceito jurídico é um conceito inventado. Mas nem
sempre se inventa da mesma forma. Neste texto, escrito para uma
coletânea sobre regulação e inovação, quis destacar que, antes de
se discutir por que e como o direito administrativo pode ser amigo
ou inimigo da inovação, ele pode inovar dentro de si mesmo. Direito
saído da estatalidade; com forte carga política; condenado a eternas
crises (do serviço público, do estado etc.) e, consequentemente, a
eternas reformas, talvez ele se encontre, desde sempre, no limite
entre o que é e o que pode ser. Um direito de transição. Um direito
de invenção.
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Um dos objetivos da nova Lei da Segurança para a Inovação Pública
(n.º 13.655/18) foi estabelecer balizas para o controle da administração.
Ônus argumentativos foram previstos como requisito de validade de
decisões sensíveis à segurança jurídica, como a invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, bem como, segundo o art. 20,
as construídas com base em conceitos jurídicos abstratos (princípios,
presunções, valores e conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo).
Ao estabelecer o ônus de argumentar pela consequência prática, a lei exige
que decisões públicas deixem o plano da idealização e venham para o plano
concreto.
Em primeiro lugar, o valor jurídico abstrato precisa ser traduzido em
autêntica regra para o caso, com a definição clara do seu comando – como
interpretar o princípio para extrair o comando concreto? Não é suficiente a
simples invocação de princípios. O conteúdo jurídico atribuído ao princípio
deve estar indicado na motivação. Ainda, é preciso demonstrar a adequação
entre os fatos e a interpretação do princípio, nos termos do conteúdo definido,
para se extrair o comando concreto.
Em segundo lugar, deve-se estimar as consequências práticas
da decisão – como a decisão impacta a vida real? O que se pretende é a
explicitação dos efeitos que a decisão tomada com base em valores jurídicos
abstratos terá no plano prático, não bastando a simples resposta formal: a
autorização será indeferida, por exemplo. Quais serão os efeitos concretos
do indeferimento da autorização? Quais negócios serão inviabilizados?
A negativa poderá acarretar em perda de investimentos já pactuados?
Que espécimes da biota serão salvaguardadas com a medida? A lei deixa à
autoridade decisória a avaliação dos efeitos práticos. Na ponta, autoridades
poderão chegar a resultados opostos analisando o mesmo conjunto de efeitos,
a depender de suas visões sobre desenvolvimento sustentável. Porém, nesse
método a decisão estará às claras, e não obscurecida em princípios vagos,
usados apenas para legitimação.
Esse é um formato de decisão que valoriza a interpretação

administrativa e seu processo, como já observou a Professora Vera Monteiro.
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Pensar nas consequências concretas
é o que os gestores sempre fazem no
curso dos processos administrativos,
instruídos com pareceres técnicos,
análises, contribuições colhidas em
audiências e consultas públicas,
petições de partes interessadas etc.
Argumentar pela consequência é
considerar os elementos do processo
administrativo para estimar os
efeitos concretos da decisão.
Alguns agentes de controle
mostraram preocupação com os
ônus argumentativos previstos na
Lei da Segurança. Argumentaram
que se estaria transferindo aos
controladores atividade de gestão
pública e que eles, por não disporem
de expertise técnica, não teriam
como cumprir as novas exigências.
A preocupação não se justifica. A
lei não requer que o controlador
se substitua ao gestor. Ela apenas
prevê uma dinâmica de diálogo
institucional que respeita a esfera
decisória de cada ente. E se houver
inviabilidade de o controlador
avaliar as consequências concretas e
as alternativas existentes? A técnica
jurídica tem solução antiga para esse
tipo de situação: deve-se aplicar a
regra da deferência do controlador
às escolhas feitas pela administração
pública.
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Professor Convidado de Direito Administrativo da FGV Direito Rio. Mestre em
Direito Público pela UERJ. Especialista em litígios e soluções alternativas de
conflitos pela FGV Direito Rio (LL.M Litigation). Membro da Comissão de Direito
Administrativo da OAB/RJ, IAB e IDAERJ. Advogado.
Cuidei da abordagem do Direito Administrativo, enquantoumacaixa de
ferramentas, em duas ocasiões: O Direito Administrativo como caixa de
ferramentas. São Paulo: Malheiros, 2016; e em O DireitoAdministrativocomocaixa
de ferramentas e suasestratégias. Revista de Direito Administrativo – RDA, Rio
de Janeiro, v. 272, pp. 209-249, maio/ago. 2016. Este artigodialoga com ambos,
na medida em que passa em revista as formas estruturais e institutosfuncionais
do DireitoAdministrativo, aindaque de maneirainicial, segundo a mesma ótica
trabalhada naqueles estudos.

Introdução

O resultado? Compôs-se uma
verdadeira Caixa de Ferramentas
Direito
Administrativo,
As constantes transformações de
pelas
quais
o
Direito contemplando variadas formas
Administrativo vem passando estruturais de organização,
são, em boa parte, resultado do atividades que dão corpo à função
impacto que a multiplicação dos administrativa, e instrumentos
que as concretizam. Todos eles,
interesses públicos lhe gerou.
mecanismos que podem ser
Encarregado de municiar a empregados, a favor do interesse
Administração Pública com público, de maneira isolada ou
os meios para realizar os fins combinadamente.
públicos que lhe são cometidos,
foi preciso ampliar-se o leque Registrar e entender esse
de instrumentos de Direito processo, ainda que em linhas
Administrativo, orgânicos e gerais, revela-se útil para fixar
funcionais, para fazer frente à as bases sobre as quais se
desenvolve a abordagem e o
missão. E assim se fez.
emprego dessas ferramentas de
Direito Administrativo.

Tudo, como se verá ao longo
deste estudo, sempre com o
objetivo de aprimorar a gestão
pública e o manejo do Direito
Administrativo, a partir da
premissa de que as ferramentas
de gestão (instiutos jurídicos),
escolhidas
e
modeladas,
influenciamna eficiência e nos
resultados alcançados1.

1 A investigação se centra, desta forma, em um dos grandes desafios do Direito Administrativo na atualidade, ao modo como notado por Patrícia Ferreira

Baptista: “Ao lado do desafio do controle da Administração, as últimas décadas trouxeram outra preocupação para os administrativistas: assegurar a
eficiência da Administração. (...) Grande parte do esforço do direito administrativo na atualidade, assim, tem-se voltado para atender às demandas da
eficiência administrativa.” BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 22/23.
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I – A multiplicação do interesse
público
O interesse público é um
conceito jurídico indeterminado2
encarregado de veicular objetivos
coletivos da sociedade3.

público. Exatamente como a
história moderna comprova.

A saber, a aceleração do
progresso e a transição da
Era Industrial para a Era do
Conhecimento,
capitaneadas
pelas revoluções tecnológica e
das comunicações, e a intensa
globalização4, causaram o efeito
esperado. Os objetivos coletivos
da sociedade se multiplicaram
vertiginosamente e, com eles, o
interesse público.

Essa colocação, ainda que
introdutória e despretensiosa,
basta ao que aqui se pretende:
permite
notar
o
perfil,
nitidamente fluído e mutável
do interesse público, a fim dese
adaptar à cada sociedade, ao
modo em que situada no tempo e A quantidade de direitos
fundamentais, individuais ou
no espaço.
difusos, que passaram a compor a
As
transformações
sociais, carteira de direitos dos cidadãos,
portanto, impactam diretamente e dependem de efetivação por
na conformação do interesse meio de alguma interação estatal,

cresceu consideravelmente. E
o Direito Administrativo não
passou incólume na história.

Seja
compreendido
como
Direito dos Serviços Públicos5,
da Administração Pública6, do
controle ao exercício do Poder7,
ou mesmo Direito do Interesse
Público propriamente dito8, o
Direito Administrativo sempre
manteve uma íntima relação com
o interesse público9. E não para
menos.

A
Administração
Pública,
enquanto ‘conjunto de entidades
jurídicas que podem desenvolver
a atividade administrativa de
interesse coletivo’10, encontra
a própria justificativa de

2 Costuma-se designar por conceitos jurídicos indeterminados apenas aqueles dotados de alto grau de indeterminação, o que, por certo, está presente

na noção de interesse público, aferível apenas em concreto. A respeito do tema, confira-se: António Francisco de Sousa. Conceitos Indeterminados no
Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1994.

3 Não se confunda objetivos coletivos, com ideais totalitários. O interesse público deve ser compreendido como interesse da coletividade, na forma
como identificado na Constituição e no ordenamento jurídico como um todo, compreendendo sempre uma parcela identificável do interesse individual

também, o que faz com que possa importar, inclusive, na efetivação do interesse de um único indíviduo no caso concreto. Neste sentido, cf.: BINENBOJM,
Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o Direito Administrativo. In SARMENTO, Daniel

(Org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005,
pp. 142, 148 e 149.
4

Sobre o tema, cf.: DRUCKER, Peter F. Administrando em tempos de grandes mudanças. 5 ed. São Paulo: Pioneira, 1998; e CASTELLS, Manuel. A

5

Os serviços públicos veiculam prestações essenciais aos cidadãos. Dessa maneira, realizam interesses públicos.

sociedade em rede. Tradução RoneideVenânciaMajer. 6 ed. – (A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1) – São Paulo: Paz e Terra, 2002.

A concepção de Direito Administrativo como Direito dos Serviços Públicos remonta a obras clássicas de administrativistas franceses como León Duguit,
Gastón Jèze e Maurice Hauriou. Neste sentido, cf.: VEDEL, George; DEVOLVÉ, Pierre. Droit administratif. Vol. 1. 11 ed. Paris, 1990, p. 32 e ss. E p. 110 e
ss.Apud AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Vol. 1. 3 ed. 2014, pp. 157/158.
6

Segundo a concepção de Jean Riveró, a nota distintiva do Direito Administrativo estaria nas prerrogativas e sujeições especiais conferidas à

Administração Pùblica para realizar o interesse público. Cf. RIVERO, Jean. Droitadministratif. 13 ed. 1990, pp. 39 e ss. Apud AMARAL, Diogo Freitas do.
Curso de Direito Administrativo. Vol. 1. 3 ed. 2014, p. 159.

7 O controle ao exercício do Poder preocupa-se para que este seja exercido sem desvios; dentro das finalidades de interesse público juridicamente
definidas. Adotando-se esta peculiaridade como essência, cf.: WEIL, Prosper. Le droitadministratif. 4 ed. Paris, 1971, pp. 5-76. Apud AMARAL, Diogo
Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Vol. 1. 3 ed. 2014, p. 157.
8

Segundo Hector Jorge Escola, o Direito Administrativo é o Dirieto “do interesse público, pretendido através da atividade administrativa.” ESCOLA,

Hector Jorge.El interés público como fundamento delderecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989.

9 Para Maria João Estorninho: “é fundamental afirmar, sem deixar margem para dúvidas, que o interesse público é indissociável de toda e qualquer
atividade administrativa.” (Grifos postos). ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado: contributo para o estudo da atividade de direito
privado da Administração Pública. Almedina: Coimbra, 2009, p. 167.

10 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Almedina: Coimbra, 2010, p. 5.
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Dessa feita, como muitos
interesses tiveram seus pleitos de
efetivação, junto à Administração,
acelerados (‘quando’), e mais
que isso, multiplicados, restou
reforçada a necessidade de
aparelha-la com meios suficientes
para fazer frente a tantos
desafios (‘como’). Resultado
A atividade que primordialmente prático: o Direito Administrativo
exerce é a de gestão de recursos e a Administração Pública
tendentes à satisfação de precisaram se modernizar para
acompanhar o processo.
interesses públicos13.

sua existência no objetivo
exclusivo de efetivá-lo11. Tudo
entre a dialética calibragem
de privilégios à autoridade e
garantias ao administrado, como
é típico do estudo dos institutos
de Direito Administrativo em
geral12.

Com efeito, trata-se de uma
determinação unidirecional de
agir, por assim dizer, que relega à
Administração Pública apenas o
espaço de decisão sobre a forma,
e o momento dessa efetivação
(‘como’ e ‘quando’, para ser mais
exato).

Dedicando-se ao ‘como’14, e
sempre com o objetivo de fornecer
subsídios para aprimorar a
gestão pública, esta dissertação
cuidará da análise de elementos
capazes de contribuir para o
processo de escolha e desenho
das formas por meio das quais

seja possível efetivar o interesse
público, bem como da avaliação
da compatibilidade entre as
formas eleitas, os incentivos
que geram, e as finalidades que
pretendem realizar.

Nesse propósito, o primeiro
passo a ser dado é identificar as
mudanças orgânicas ocorridas
na Administração Pública, para
fazer frente a esses desafios, e a
diversidade de formas de atuação
que foram postas à sua disposição
para superá-los.

11 Note-se que, exclusiva, é a obrigação que a Administração tem de enfocar sua atuação para a realização do interesse público. Não o interesse público
em si. É conhecida a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para quem o interesse público, múltiplo e desmonopolizado, pertence antes à sociedade.

Ao Estado, cumpre a obrigação inescusável de efetivá-lo. Cf.: “Por outro lado, ocorre que, no Direito contemporâneo, cada vez mais os interesses públicos
nem se apresentam homogêneos nem, tampouco, se constituem como um monopólio do Estado. Como agudamente alguns estudiosos da evolução do
Direito Público tem observado, passou-se a admitir – com Massimo Severo Giannini, na Europa e, entre nós, com Odete Medauar – a heterogeneidade e a

multiplicidade do interesse público, daí decorrendo que sua promoção e defesa, em muitos de seus aspectos, devam ser compartilhadas com a sociedade
através de suas próprias organizações, pois, na dicção de Umberto Allegretti, ‘o interesse público não pertence à Administração como seu próprio, mas ao
corpo social.” (Grifos postos). MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 12.
12

Nas palavras de Diogo Freitas do Amaral: “O Direito Administrativo desempenha uma função mista, ou uma dupla função: legitimar a intervenção

da autoridade pública e proteger a esfera jurídica dos particulares; permitir a realização do interesse colectivo e impedir o esmagamento dos

interesses individuais; numa palavra, organizar a autoridade do poder e defender a liberdade dos cidadãos.” AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de
Direito Administrativo. Vol. 1. 3 ed. 2014, p. 157. No mesmo sentido, cf.: ENTERRIA, Eduardo Garcia de; FERNANDEZ, Tomas-Ramon. Curso de derecho
administrativo. 8 ed. 1997, pp. 44/45.
13

Cf. OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo. Almedina: Coimbra, 2013, p. 22.

14 Apesar da importância do ‘quando’, não será objeto desta dissertação avaliar a ação da Administração Pública no tempo, sob o enfoque da efetividade
cronológica de direitos, e do eventual caráter omissivo decorrente da inércia administrativa.

No mais, alinho-me à crítica de Diogo R. Coutinho quanto ao tipo de abordagem mais corriqueiro da doutrina brasileira, que envida mais esforços a

apurar o binômio ‘pode/não pode’ do que a aceitar o desafio e investigar ‘como se pode’ alcançar os objetivos da Administração Pública: “Embora seja

importante reconhecer que políticas públicas requerem um certo grau de liberdade ou de margem de manobra e adaptação por parte dos agentes públicos
(por exemplo, na escolha de meios alternativos e concorrentes para a realização de objetivos ou na opção por esta ou aquela solução para dado problema
identificado ao longo da implementação da política), a doutrina jurídica brasileira, ao tratar da discricionariedade, parece estar mais preocupada com

a busca do que são, intrinsecamente, atos vinculados ou discricionários, ou com o delineamento de critérios para disciplinar a liberdade de escolha do
agente público e, por isso, menos engajada em ajudá-lo a tomar a melhor decisão dados os constrangimentos reais que a realidade impõe. Como resultado,

o binômio ou “pode/não pode” prevalece, em suma, sobre a discussão sobre “como se pode” alcançar objetivos na administração pública. E em grande
medida isso tem relação com o fato de que gestores públicos, juristas ou não, temem que as razões práticas e funcionais que dão para justifica esta ou aquela
medida sejam questionadas por órgãos de controle, como os tribunais de contas.” COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas A ser publicado em

Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (eds.) Política Pública como Campo Disciplinar. São Paulo, Ed. Unesp, no prelo. Disponível em: http://
www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/item_766/14_05_12_16O_direito_nas_politicas_publicas_FINAL.pdf. Acesso em: 17/02/2015.
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II – A primeira resposta, indiretamente, por meio de uma
estrutural:
transformação variada plêiade de formas.
orgânica da Administração
Pública
Tal diversidade de formas de
atuação, posta à disposição
exercício
da
função
Os fenômenos multiplicadores do
dos objetivos coletivos da administrativa, tem o mérito
sociedade, além de aumentarem de aproximar a gestão pública
a quantidade de interesses da realidade15, aparelhando-a
públicos que norteiam a atuação melhor. Mas também a torna mais
da Administração Pública, os complexa e fragmentada, como
se poderá notar, o que põe ainda
especificaram.
maior importância nos momentos
A propósito, a Constituição de de desenho e escolha dos meios
1988, além de fixar objetivos de ação administrativa, e de
fundamentais da República avaliação das opções tomadas.
Federativa do Brasil, foi generosa
ao elaborar o rol de direitos O primeiro reflexo à multiplicação
fundamentais, nela presentes acelerada do interesse público
para além de seu Art. 5º, e a lista de pode ser visto no plano orgânico
competências da Administração da Administração Pública.
Pública.
Levada a se especializar, a
Diante disso, não houve outra Administração Pública vem
por
processos
saída à Administração Pública, se passando
simultâneos de desconcentração,
não a de:
descentralização,
repartição
i) do ponto de vista da de competências e articulação
atuação direta, organicamente administrativa Inter federativa.
especializar-se, no plano interno,
e articular-se no plano federativo;
e
II.1 – A desconcentração
ii) do ponto de vista da administrativa
atuação indireta, intensificar o
relacionamento com a iniciativa A desconcentração é o primeiro
privada, convocando-a para reflexo orgânico da resposta
realizar o interesse público a administrativa à multiplicação
seu lado, por meio de formas dos interesses públicos.
diversificadas de atuação, e
sob parâmetros previamente No propósito de endereçar todas
definidos.
as questões com a atenção que
a importância e a necessidade
Isso faz o Estado agir, na de planejamento de cada qual
atualidade, tanto direta, quanto demanda,
a
Administração

Pública cria novos órgãos
em sua estrutura direta, sem
personalidade jurídica própria, e
os encarrega da função de tutelar
determinado interesse público
em específico.
Mantendo um controle próximo
e hierárquico, o exemplo mais
ilustrativo
dessa
resposta
orgânica está na quantidade
de Ministérios, integrantes da
Administração Pública federal,
e de Secretarias, em muitas
das estruturas administrativas
estaduais e municipais.

Assim,
a
desconcentração
administrativa, de maneira
centralizada e hierarquicamente
controlada,
especializa
a
Administração
Pública
ao
segmentar interesses em seus
novos órgãos, mas mantém, ao
mesmo tempo, os centros de
tomada de decisão próximos ao
núcleo político-administrativo
do Poder Executivo, permitindo
maior ingerência ao Chefe do
Executivo.
Como se trata de uma fórmula
centralizadora e burocrática
de gestão, não é suficiente para
tutelar a efetivação de todos os
interesses públicos designados
pelo ordenamento jurídico ao
Estado. E isso explica o enérgico
processo de descentralização
administrativa que cada vez se
torna mais agudo.

15 A necessidade de priorização da gestão pública é destacada por Carlos Ari Sundfeld em oportuno artigo de opinião: “Nossos problemas na máquina
pública não vêm de simples imperfeições técnicas nas leis ou nas pessoas. Vêm de algo mais profundo: da preferência jurídica pelo máximo de rigidez e

controle, mesmo comprometendo a gestão pública. Boa gestão pode e deve conviver com limites e controles, mas não com esse maximalismo. Sem inverter

a prioridade, não há reforma administrativa capaz de destravar a máquina. O novo lema tem de ser: mais sim, menos não; mais ação, menos pressão. Aqui
vão quatro ideias interessantes a respeito.” SUNDFELD, Carlos Ari. Chega de axé no Direito Administrativo. Disponível em: http://www.brasilpost.com.
br/carlos-ari-sundfeld/chega-de-axe-no-direito-administrativo_b_5002254.html. Acesso em: 10/02/2015.
419

DIREITO ADMINISTRATIVO

II.2 – A descentralização
administrativa

pela ausência de um controle
hierárquico por parte da
Administração direta. Em seu
De forma diferente ao que se lugar, assume espaço uma relação
passa na desconcentração, a de tutela finalística, por meio
descentralização administrativa da qual a Administração central
compreende a criação de novas exerce um controle de adequação
entidades na Administração entre a atuação dessas entidades
Pública indireta, dotadas de e as finalidades que ensejaram
personalidade jurídica própria, sua criação.
finalidades específicas definidas
em suas leis de criação, ou A questão da autonomia dessas
de autorização de criação, e entidades é tão importante para
estatutos sociais, conforme o o bom desempenho de suas
atividades, que a Constituição
caso16.
prevê ainda a possibilidade de seu
Tais características têm o reforço, por meio da celebração
propósito maior de criar de contratos de programa17,
entidades com autonomia de conferindo mais recursos e
gestão para realizar interesses autonomia de gestão a elas, em
públicos que dependem de troca do cumprimento de metas
uma atuação mais dinâmica específicas estabelecidas no
e flexível do que a atuação ajuste.
burocrática, caracteristicamente
as
possibilidades,
desenvolvida pela Administração Dentre
central. Sobretudo no caso da as principais entidades da
criação de empresas estatais Administração indireta que vem
que, na forma do art. 173, §1º, II, sendo criadas para administrar
da CRFB, devem ser regidas pelo interesses públicos específicos,
arcabouço próprio das empresas de maneira especializada, têm
privadas, observados alguns natureza de autarquias ou
temperamentos, por integrarem empresas estatais.
a Administração Pública.
As
autarquias,
que
em
federal
cresceram
Essa autonomia das entidades âmbito
em
indiretas é ainda assegurada consideravelmente

quantidade a partir da década
de 90, com a criação de
diversas agências reguladoras,
indicando a mudança do perfil
da
Administração
Pública
brasileira, de uma Administração
piramidal/unitária, para uma
Administração
policêntrica18,
são vocacionadas a cuidar de
interesses públicos dependentes
do exercício do poder de polícia.
Noutro giro, a criação de
empresas estatais se justifica
na identificação de relevantes
interesses coletivos, ou de
segurança nacional, definidos
em lei19. Interesses públicos, em
suma.
Para que se possa ter noção
da dimensão do processo de
descentralização administrativa,
segundo informa o Governo
Federal, seriam 165 as autarquias
federais20. E ainda, conforme
o rol de empresas estatais
acompanhadas pela Secretaria
de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais – SEST,
seriam 154 as empresas estatais,
integrantes da Administração
Pública federal, considerandose a data-base de dezembro de
201621.

16 A depender da natureza da entidade criada, na forma do art. 37, XIX, da CRFB: “Art. 37. (...) XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia

e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação;”

17 Cf. Art. 37, §8º: “Art. 37. (...) § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá

ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho

para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I - o prazo de duração do contrato; II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,
obrigações e responsabilidade dos dirigentes; III - a remuneração do pessoal.”

18 Sobre o tema, confira-se: BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Dirieto Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 234 e ss; e SUNDFELD,
Carlos Ari. Um novo Direito para a gestão pública? Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.Vol.Especial, 2012, pp. 85/99.

19 Cf. Art. 173 da CRFB: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.”

20 Os dados encontram data-base em 2013, conforme disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/sics-do-governo-federal/autarquias.
Acesso em: 22/01/2015.

21 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/. Acesso em: 26/05/2018.
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No mais, o processo de
descentralização se acentuou
tanto recentemente, que em
decorrência da existência de
competências administrativas
executivas comuns22, e da
diretriz
constitucional
de
que o federalismo brasileiro
deve ser exercido de forma
entes
cooperativa23,os
federados têm se articulado
administrativamente, até mesmo
para gerir serviços públicos
de interesse comum em áreas
conurbadas24.

especializada, repercute na
repartição de competências e,
acima de tudo, em um processo
de realização fragmentada do
interesse público.
II.3 – A repartição de
competências e a fragmentação
administrativa

O aumento do número de órgãos
e entidades no interior da
Administração Pública implica,
por decorrência natural, na
Esse movimento de articulação repartição de competências do
interfederativa é representado Poder Público.
pela criação de consórcios
públicos, materializados em uma A saber, cada um desses
associação pública ou pessoa novos órgãos e entidades
jurídica de direito privado25 administrativas,
fruto
dos
de
caráter
plurifederativo, movimentos de desconcentração e
integrante da Administração descentralização administrativa,
pública indireta de cada um dos respectivamente,
passa
a
entes federados que conceberam deter parcela de competência
o consórcio26.
correspondente aos objetivos
coletivos para os quais foram
A gestação de tantas entidades criados.
na
Administração
indireta,
dotadas de autonomia e atuação
22

Esse processo de repartição de
competências e fragmentação
aumenta
administrativa27
a tensão entre os diversos
interesses
tutelados,
potencializando a ocorrência
de colisões constantes dos
interesses públicos parcialmente
representados, em um processo
muitas vezes carente de
mecanismos de ponderação que
produzam resultados práticos
proveitosos.
No mais das vezes, a dificuldade
de
gerir
harmonicamente
tantos
interesses
resulta,
ao cabo, em uma efetivação
deficitária de parte a parte.
Numa luta estéril, a efetivação
do interesse público, na medida
do ponderado, cede espaço para
a defesa da competência pela
competência, enquanto parcela
de poder, e o positivo processo
de especialização orgânica da
Administração Pública acaba em
impasse e inação.
Trata-se de uma questão que
não encontra resposta fácil, já

Conforme previstas no Art. 23, da CRFB.

23 Na forma do art. 241: “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.”

24 A conurbação é um fenômeno que modifica o interesse público presente, transformando-o de local, para comum, e assim demandando soluções
interfederativas. O caso da prestação do serviço público de saneamento básico em regiões metropolitantas ilustra bem o ponto, como denotam as palavras
de Marcos Juruena Villela Souto: “(...) é importante chamar atenção para o detalhe que uma lei que institui Região Metropolitana pressupõe um fenômeno
econômico, fático, social e urbanístico, que é a conurbação. Portanto, quando existe uma conurbação, os interesses estão interpenetrados, não se percebe

mais onde termina um Município e começa outro, e aí não se pode falar mais em interesse predominantemente local; o interesse passa a ser regional,
sendo isso que viabiliza escala entre todos.” SOUTO, Marcos Juruena Villela. Parcerias decorrentes do programa estadual de desestatização. Revista da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Vol 59. 2005, p. 156.
25 Cf. Art. 1º, §1º, da Lei nº 11.107/2005.
26

Ao menos no caso do consórcio assumir a personalidade jurídica de direito público, é possível afirmá-lo com segurança, na forma do que dispõe o

Art. 6º, §1º, da Lei nº 11.107/2005: “Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de

direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.”

27 Segundo Daniela Bandeira de Freitas: “No entanto, o que se pode constatar é que a Administração Pública, suas entidades, estruturas, formas de

agir e atuar, atividades e decisões, encontram-se divididas, dispersas, fragmentadas.”FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 286.

421

DIREITO ADMINISTRATIVO

que dela não dão conta nem
a centralização excessiva28,
nem
a
descentralização
29
descontrolada .

De toda sorte, e ainda que não
seja este o foco do presente
estudo, o ponto tem a utilidade
de comprovara existência de
uma natural demanda por tornar
mais eficiente não só a decisão
de criação desses órgãos e
entidades, em respeito à essência
da natureza de cada um deles,
bem como seu convívio no âmbito
da Administração Pública. E uma
proposta de aprimoramento da
gestão pública, do ponto de vista
orgânico, estará, justamente: i)
na melhora da decisão que opte
por criá-los; ii) na definição de
sua natureza jurídica e desenho
institucional; e iii) na escolha dos
instrumentos jurídicos que serão
postos à sua disposição para
instrumentalizar o exercício de
suas funções.

No entanto, tudo isso antes
passará pela forma de perceber, e
manejar, o Direito Administrativo
e seus institutos.
III – A segunda resposta,
funcional: multiplicação de
meios para veicular a ação
administrativa

a justifica seja alcançada. Por
isso se falar em funcionalização,
quer dizer: os fenômenos de
reorganização
administrativa
existem para que se ofereça a
estrutura adequada ao exercício
da função, uma vez que só
assim será possível alcançar a
finalidade pretendida.

Como o Direito, de uma forma
geral,
tem
caminhado
a
Os reflexos da multiplicação privilegiar a função, é no campo
dos interesses públicos não das formas de exercer a função
se limitaram aos arranjos administrativa que se nota os
estruturais da Administração maiores reflexos da multiplicação
Pública. Tanto ao contrário. de objetivos coletivos no Direito
Enquanto a estrutura representa Administrativo.
a situação da entidade no mundo
da
desconcentração,
jurídico; volta-se à disciplina de Além
sua existência e organização, descentralização e repartição
dedicando-se ao questionamento: de competências, o Direito
“que tipo de organização é?”, a Administrativoconferiu,também,
funcionalização dedica-se ao maior poderio à Administração
questionamento: “qual é a função Pública, ao lhe franquear formas
da entidade?”30 Assim, é preciso variadas de exercício da função
observar que a estrutura não é administrativa.
arquitetada como um fim em si
mesma. Ao revés, tem por vista
viabilizar que a finalidade que

28 Criticando a centralização excessiva, Carlos Ari Sundfeld discorre: “Na vida quotidiana, a administração brasileira jamais se afastou do modelo
bonapartista, deinspiração miltar, com suas características de centralização e de hierarquização. A interpretação e a aplicação que se tem dado às normas

constitucionais e legais sempre procurou impedir, tanto quanto possível, a criação de múltiplos centros de decisão e de poder na administração. Muitas têm
sido as justificativas para isso, como a suposta necessidade de dar, às autoridades eleitas, poderes absolutos sobre toda a máquina estatal, de controlar os

gastos públicos e de evitar irregularidades nos vários braços do Estado. O resultado disso tudo é que, na realidade, entidades da administraçãoo indireta
têm sido tratadas, em muitas questões relevantes, de modo equivalente aos órgãos da administraçãoo direta. É preciso reverter essa tendência. Não faz

sentido querer tratar toda a administraçãoo pública como unidade monolítica; é importante permitir que ela se organize com muitos centros, dotados

de graus variados de autonomia, com meios próprios de controle.” SUNDFELD, Carlos Ari. Um novo Direito para a gestão pública? Revista de Direito da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.Vol.Especial, 2012, p. 92.

29 Numa primeira aproximação ao tema, confira-se: RIBEIRO, Leonardo Coelho; FREITAS, Rafael Véras de. Manutenção do ambiente negocial entre

o público e o privado e desenvolvimento nacional: o impacto das modulações regulatórias nos contratos da Administração e o dever de coerência
administrativa. In: CORRÊA, André Rodrigues; PINTO JÚNIOR, Mario Engler. (Org.). Cumprimento de contratos e razão de Estado. São Paulo: Saraiva Direito GV, 2013, pp. 363-431.
30

Aqui se traça um paralelo com os estudos de Norberto Bobbio que, em análise de espectro mais amplo (tendo por âmbito da Teoria do Direito),

observa a tendência atual de se entender o Direito, que caminha da estrutura à função: “Enquanto Kelsen jamais abandonou totalmente o ponto de vista

funcional – aliás, a única definição do direito que encontramos em Kelsen é do tipo funcional –, Hart, como vimos, levou às últimas consequências a
abordagem estrutural, chegando a definir o direito não como uma técnica específica, mas como uma estrutura específica. Esse modo de entender o direito

é uma resposta não à pergunta: “Qual é a função do direito?”, mas a esta outra: “Que tipo de organização é?” Se o reconhecimento da importância do direito
promocional pode ter algum efeito, não é tanto em relação à abordagem estrutural do direito, mas sobretudo, à abordagem funcional. [...] Creio, portanto,
que hoje seja mais importante definir o direito, do ponto de vista funcional, como forma de controle e de direção social.” (Grifos postos). BOBBIO, Norberto.
Da estrutura à função:novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela BeccacciaVersiani. São Paulo: Manole, 2007. pp. 78/79.
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A função administrativa passou
a contemplar as atividades de
gestão de serviços públicos,
definição
de
limitações
administrativas,
regulação
econômica e social, fomento e
exploração direta de atividades
econômicas pelo Estado31. E cada
uma dessas grandes formas de
atuação, por sua vez, viu chegar
novos institutos e arranjos para
lhes operacionalizar.

novos meios de concretização
da função administrativa se
acumularam aos que já havia,
resultando numa extensa palheta
de possibilidades e meios de agir
à Administração Pública.

No mais, como os objetivos de
interesse coletivo que movem a
ação administrativa geralmente
não são alcançados pela adoção
de apenas uma das variáveis da
função administrativa, é comum
Em
diferença
ao
Direito que a Administração Pública se
Constitucional, que morre e valha de iniciativas combinadas.
nasce em rupturas, o Direito
Administrativo segue a nota da Todos esses fatores reforçam a
continuidade32, de modo que os necessidade de apresentar, ainda
31

que brevemente, a essência e
a finalidade dessas atividades,
destacando sua maneira de
realizar o interesse público e,
assim, ilustrar a expansão das
formas de concretização da
função administrativa.
III.1 – Serviços Públicos
Com a superação do liberalismo
e o advento do Estado social, o
indivíduo, que antes esperava
apenas por uma atuação
defensiva do Estado impedindo
a intervenção em seu patrimônio

A classificação remonta à abordagem das atividades administrativas utilizada em JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10 ed.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

32 Alexis de Tocqueville assim já o havia notado, como demonstram as duas significativas passagens a seguir destacadas: “Não se poderia ler a
correspondência de um intendente do Antigo Regime com seus superiores e seus subordinados sem admirar como a similitude das instituições tornava

os administradores daquela época semelhantes aos nossos [refere-se ao período subsequente à Revolução Francesa]. Eles parecem dar-se as mãos através
do abismo da Revolução que os separa. O mesmo direi dos administrados. Nunca o poder da legislação sobre o espírito dos homens ficou mais evidente.”
(...) “Isso porque, a partir de 1789, a constituição administrativa permaneceu sempre em pé no meio das ruínas das constituições políticas. Mudavam a

pessoa do príncipe ou as formas do poder central, mas o andamento diário das atividades não era interrompido nem perturbado; cada qual continuava

subordinado, nos pequenos assuntos que o interessavam particularmente, às regras e aos usos que conhecia; dependia dos poderes secundários aos quais
sempre tivera o hábito de dirigir-se e geralmente tinha de haver-se com os mesmo agentes; pois, se a cada revolução a administração era decapitada,

seu corpo permanecia intacto e vivo; as mesmas funções eram exercidas pelos mesmos funcionários; estes transportavam através da diversidade das
leis políticas seu espírito e sua prática. Julgavam e administravam em nome do rei, em seguida em nome da república, por fim em nome do imperador.
Depois, quando a fortuna levava sua roda a refazer a mesma volta, recomeçavam a administrar e a julgar para o rei, para a república e para o imperador,

sempre os mesmos e do mesmo modo; pois o que lhes importava o nome do senhor? O que lhes interessava era menos serem cidadãos do que serem bons
administradores e bons juízes. Portanto, assim que o primeiro abalo passava, parecia que nada havia mudado o país.” TOCQUEVILLE, Alexis de. O Antigo
Regime e a Revolução. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 70 e pp. 221/222.

Para Georges Vedel, “o direito administrativo não se opõe ao direito constitucional como um direito imutável a um direito mutável. A antítese se dá

muito mais entre um direito em desenvolvimento de modo contínuo sem cortes brutais e um direito operando por mutações bruscas e espetaculares
(mesmo que, vez por outra, os efeitos profundos sejam menos radicais do que se pudesse esperar). (...) O contraste entre o direito constitucional
e o direito administrativo não é, portanto, entre a mudança e a imobilidade, mas entre a descontinuidade e a continuidade.” VEDEL, Georges.

Discontinuitédudroitconstitutionneletcontinuitédudroitadministratif: le role dujuge. InMélangesOfferts à Marcel Waline: lejugeetledroitpublic. Paris:
LGDJ, 1974, T. 2, pp. 778/779. ApudBAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 35/36.

A ideia também está presente nas palavras de Tom Ginsburg: “Estruturas institucionais são distintas das normas legais. As normas de direito

administrativo mudam com o desenvolvimento da tecnologia, com as ideias sobre direitos, e com o surgimento de comunidades de prestação de contas
[communities of accountability], todos os quais podem refletir mudanças incorporadas nos textos constitucionais. No entanto, esta discussão sugere
que as estruturas de direito administrativo são relativamente duradouras, em muitos casos, mais ainda do que os regimes constitucionais. Na verdade,
a permanência ao nível administrativo pode amenizar os efeitos negativos da instabilidade a nível constitucional: quaisquer que sejam as maquinações

sobre instituições políticas, os cidadãos podem desfrutar de relativa previsibilidade nas relações com a burocracia estatal.” (Tradução livre). GINSBURG,
Tom. Written Constitutions and the administrative state: on the constitutional character of administrative law. In: ACKERMAN, Susan Rose; LINDSETH,
Peter L. Comparative Administrative Law. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, p. 122.

Emensaiomaisrecentesobre o tema, confira-se: BAPTISTA, Patrícia; CAPECCHI, Daniel. Se o direito administrativo fica, o direito constitucional não passa.
In MENDONÇA, José Vicente Santos de; FERRARI, Sergio. (Org.). Direito em Público: homenagem ao professor Paulo Braga Galvão. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2016.
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Tradicionalmente
prestados
pelo Estado e suas entidades,
a multiplicação dos interesses
públicos
intensificou
a
Do
bojo
dessa
mudança necessidade de se adotar novas
sobressai a prestação de serviços formas de prestação dos serviços
essenciais ou uteis à coletividade, públicos em parceria com a
denominados por “serviços iniciativa privada e a sociedade
civil, para melhor atingir as
públicos”.
finalidades públicas definidas.36
Os serviços públicos são uma
espécie de atividade econômica, Daí ter surgido uma vasta gama
na medida em que se utilizam de modelos viabilizadores da
de recursos escassos para a prestação de serviços públicos,
satisfação das necessidades tais como as concessões, as
coletivas,
mas
dessas
se parcerias público-privadas, as
diferenciam em razão da permissões, as autorizações, os
titularidade estatal, com ou sem convênios e a franquia pública, a
exclusividade, e da finalidade seguir apresentados em breves
de atendimento ao interesse linhas.
público.33
A concessão de serviços públicos,
A essência em rotular uma que pode ser precedida de obras
atividade econômica como serviço públicas ou não, consiste no
público está em retirá-la da livre contrato administrativo por meio
iniciativa, na qual poderia ser do qual a Administração transfere
exercida por qualquer interessado, a outrem, após prévio processo
em termos mais livres34, para licitatório, a execução de um
atrair um regime peculiar que serviço público, para que o faça por
irá dirigi-la e condicioná-la, sua conta e risco, mediante tarifa
tendo em vista sua destacada paga pelo usuário, sendo ainda
importância para a coletividade, possível a previsão contratual de
permitindo
sua
prestação outras formas de remuneração,
acessórias,
apenas por quem obtiver título alternativas,
habilitante para tanto conferido complementares ou decorrentes
de projetos associados.37
pela Administração Pública35.
jurídico de uma forma geral,
passou a demandá-la de forma
crescente.

Por sua vez, as Parcerias
Público-Privadas
conformam
uma modalidade especial de
concessão de serviços públicos38.
Previstas na Lei nº 11.079/2004,
podem ser realizadas por
meio de duas modalidades:
a concessão patrocinada e a
concessão administrativa. A
concessão patrocinada tem
como característica o fato
de o concessionário receber,
adicionalmente aos recursos
dos usuários, recursos advindos
diretamentedoPoderConcedente.
A segunda modalidade, concessão
administrativa, consiste em um
contrato de prestação de serviço
do qual a Administração Pública
seja usuária direta ou indireta,
ainda que envolva execução de
obra ou fornecimento e instalação
de bens que, diversamente da
modalidade patrocinada, será
integralmente custeada pelo
Poder Concedente.
Por sua vez, a permissão de
serviços públicos remonta a
um contrato administrativo
de delegação, a título precário,
mediante licitação, da prestação
de serviços públicos, feita
pelo poder concedente à
pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu

33 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1988, pp. 137-139.

34 Diz-se maislivresporque, nãoraro, atividadeseconômicasexercidasemliberdadesãocondicionadaspelaintervençãoregulatóriaestatal.
35

Há grande dificuldade na literatura em conceituar os serviços públicos, variando os entendimentos entre as abordagens substantivas, que buscam

referências no conteúdo da atividade econômica para caracterizá-la como serviço público, geralmente por meio de aproximações à dignidade da pessoa

humana; abordagens formalistas, que entendem serem serviços públicos as atividades econômicas assim definidas em lei; e, ainda, abordagens que unem

esses dois extremos, identificando traços de substância, mas também exigindo a forma para definir a atividade econômica como serviço público. Sobre o
tema, na literatura nacional, cf.: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013; AGUILLAR, Fernando Herren.
Serviços Públicos. São Paulo: Saraiva, 2011.
36

A respeito, cf.: DI PIETRO, Maria SylviaZanella. Parcerias na Administração Pública: Concessão, Permissão, Franquia, Terceirização, Parceria Público

Privada e outras Formas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 16.

37 Sobre o tema, cf.: MOREIRA, EgonBockmann. Direito das concessões de serviço público. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 24 e ss; MARQUES NETO,

Floriano de Azevedo. A concessão como instituto do Direito Administrativo. Tese apresentada ao concurso para provimento de cargo de professor titular
do departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2013, pp. 251/298.
38 Sobre o tema, cf.: RIBEIRO, Maurício Portugal. PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP. São Paulo: Malheiros, 2007.
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desempenho, por sua conta e
risco. Embora, na atualidade, a
permissão de serviço público
costume apresentar regime
quase idêntico ao da concessão
de serviço público, é possível
diferenciá-las em razão do
caráter precário da permissão,
que ao contrário da concessão,
não admitiria indenização ao
permissionário na hipótese de
extinção antecipada do contrato,
especialmente pela inexistência
de bens reversíveis.39

Quanto às autorizações de
serviços públicos, em que pese
haver controvérsia acerca de
sua utilização como modalidade
de delegação de serviços
públicos40, tem ganhado espaço
o entendimento de que a
autorização pode ser utilizada
como forma de delegação de
serviços públicos, em razão da
expressa previsão constante do
art. 21, XI e XII, da CRFB.41
Outra modalidade possível de
delegação de serviços públicos
39

é a celebração de convênios
traduzindo
administrativos42,
ajustes
bilaterais
entre
entidades
administrativas,
ou a Administração Pública e
entidades privadas sem fins
lucrativos, que têm por objeto a
consecução de objetivos comuns
e o atendimento do interesse
público.

recebimento de certa quantia
e sob determinadas condições,
conservando esta última sua
individualidade jurídica.43

Quando empregada à prestação
de serviços públicos, a franquia
se aproxima da concessão,
realizando verdadeira outorga
de serviço público, mas dela
se diferenciando em razão do
Por fim, tem-se ainda a compromisso de transferência
denominada franquia pública. de know-how, isto é, a técnica de
De
aplicação
limitada,
a produção e prestação do serviço,
franquia consiste, na forma do pois a Administração deixa de
art. 2º da Lei nº 8.955/1994, ser mera controladora, e passa
em um contrato comercial de ser parte atuante, empreendendo
autorização para o uso de nome esforços para o a aprimoramento
e de marca, associado ao direito dos serviços prestados.44
de distribuição exclusiva ou
semiexclusiva de produtos e
serviços e, eventualmente, ao
direito de uso de tecnologia e III.2
–
Limitações
implantação e administração de Administrativas
negócio ou sistema operacional,
desenvolvidos ou detidos pelo Pautadas no Poder de Polícia45,
franqueador, que uma empresa as limitações administrativas
faz a outra, com prestação consistem
nas
ações
do
de serviços e assistência Poder Público que reduzem
permanente,
mediante ou condicionam liberdades e

Cf.: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 719-724.

40 Especialmentetendoem vista a doutrinamaistradicional, quebuscasolidificar o conceitopossível de autorizaçãoadministrativatãosomenteao de um
ato administrativo precário e discricionário, editado no interesse predominante do autorizatário e para o qual não se exige licitação.
41

Art. 21. Compete à União: (...) XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos

termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; XII - explorar, diretamente

ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação
aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os portos
marítimos, fluviais e lacustres;
42

Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão afirma que: “se o ente público incumbido do serviço deixar de prestá-lo diretamente para, por exemplo,

passar a financiar entidade conveniada para fazê-lo, poderemos estar diante de uma modalidade de delegação de serviço público, ainda que distinta da
concessão, em razão, por exemplo, da possibilidade de denúncia unilateral por qualquer das partes sem indenização. ARAGÃO, Alexandre Santos de.
Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 719-720.
43

BARROSO, Luiz Felizardo. Franchising e Direito. Rio de Janeiro: Ed. LumenJuris, 2002. p. 31; LAMY, Marcelo. Franquia pública. São Paulo: Saraiva,

44

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 702.

2002.

45 Sobre o debate maisrecenteacerca do tema, cf.: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, VitorRhein. (Coords.) Poder de polícianaatualidade. Belo Horizonte:

Fórum, 2014; MENDONÇA, José Vicente Santos. Direitoconstitucionaleconômico. Belo Horizonte: Fórum, 2014; e BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia,
ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
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A
propósito
do
tema,
controverte-se
sobre
o
fundamento das limitações
administrativas, havendo tanto
a percepção de que decorrem
da supremacia geral do Poder
Público frente aos cidadãos52,
sem necessidade de disposição
específica,
Como não se trata de extinguir, constitucional
por completo, ou mesmo quanto a de que seu fundamento
parcialmente, o direito de último é a ponderação entre
propriedade, mas tão somente direitos, valores e princípios
de condicionar seu exercício, constitucionais contrapostos.53
Eduardo García de Enterría
e Thomás-Ramón Fernandez Independentemente da posição
afirmam que as limitações que se adote, fato é que o
administrativas não modificam Estado se vale das limitações
o direito subjetivo afetado, administrativas para adequar
conformando apenas a esfera de o direito de propriedade dos
exercício do dito direito, que de cidadãos aos interesses da
resto permanece inalterado.50 coletividade.
Em razão desse fato, reconhecese que, embora as limitações Com efeito, por meio das
administrativas possam gerar limitações
administrativas,
algum prejuízo, elas não são o
Estado
condiciona
as
indenizáveis.51
propriedades privadas à função

propriedades particulares com
esteio na Constituição ou em lei46.
Não podem importar, assim, em
seu sacrifício47 ou intervenção
excessiva48, sob pena de se
transmudarem em expropriações
regulatórias49.

46

social que delas é exigida. Dessa
forma, coercitivamente as afeita
ao interesse da coletividade,
o que relaciona as limitações
administrativas à ideia de
conduta e organização social.
III.3 – Regulação econômica e
social
Com o advento do processo
de desestatização ocorrido na
década de 90, o Estado brasileiro
ensaiou reduzir o exercício
direto de atividades econômicas
e sociais, aproximando-se da
função de ser dele regulador.

Em que pese o ideal do
Estado Regulador não ter
sido amplamente alcançado
a
no
caso
brasileiro54,
atividade regulatória cresceu
consideravelmente
de

Nas palavras de Alexandre Santos Aragão, limitação administrativa é: “todo condicionamento ou redução do âmbito do exercício de liberdades

e propriedades operado pela Administração Pública com base em lei ou na Constituição, ponderando-as com outros valores constitucionais, mas, ao
contrário de outras restrições também admitidas pelo direito, sem atingir o núcleo essencial de tais liberdades e propriedades.” ARAGÃO, Alexandre
Santos de. Limitações Administrativas e a sua Excecional Indenizabilidade. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 155, pp. 9/20, jan. 2014.

47 Carlos Ari Sundfeld esclarece, a respeito: “Em outras palavras, qualquer condicionamento do direito de propriedade tem como limite a viabilidade
prática e econômica do emprego da coisa: proibido este, o direito estará totalmente sacrificado.” SUNDFELD, Carlos Ari. Condicionamentos e sacrifícios
de direitos – distinções. Revista Trimestral de Direito Público. Vol. 4, nº 79, p. 82.
48 DaíEgonBockmann

Moreira

tratar

de

um

“paradigm

da

intervençãosensata”

do

Estado:

“O

quefazsurgir

a

necessidade

de

cogitaçõesacerca de umaintervenção sensate: proporcional e razoávelao Mercado e aosinteresses públicos e privadospostosemjogo.
Numsistemacapitalistaquecelebraconstitucionalmente a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa e a liberdade de concorrência (Constituição,
art. 170), a intervenção do Estado naEconomiahá de sernecessária, ponderada, excepcional e pontual – com finalidadepúblicaespecífica.” MOREIRA,

EgonBockmann. O DireitoAdministrativo da Economia, a ponderação de interesses e o paradigm da intervenção sensate. In CUÉLLAR, Leila; MOREIRA,
EgonBockmann. Estudos de DireitoEconômico. Belo Horizonte: Fórum, 2010,p. 81.

49 FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações regulatórias. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
50

ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNANDEZ, Thomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. V. II. Madrid: Civitas, 1997, p. 110.

51

HEINEN, Juliano. Limitações administrativas e o conteúdo econômico da propriedade: uma “desapropriação à brasileira”. RDA – Revista de Direito

52

Para Juliano Heinen: “Contudo, as limitações constantes no âmbito administrativo são exercidas pelo poder público, com base em sua supremacia,

Administrativo, Belo Horizonte, v. 260, maio/ago. 2012.

visando ao interesse da coletividade.” HEINEN, Juliano. Limitações administrativas e o conteúdo econômico da propriedade: uma “desapropriação à
brasileira”. RDA – Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 260, maio/ago. 2012, p. 170.
53

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Limitações Administrativas e a sua Excepcional Indenizabilidade. Fórum Administrativo – FA, Belo ano 14, n. 155, p.

54

Neste sentido, Carlos Emmanuel JoppertRagazzo: “Conseidero que essa alteração de função ara o suposto Estado Regulador foi parcial e, mais
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uma
atuação
importância, e se expandiu para proporciona
que
estipula
além dos serviços públicos então indireta
condicionamentos e incentivos,
recém-privatizados55.
de modo a estimular e conduzir
A antiga regulação, verticalizada o exercício das atividades
com outras atividades dentro das econômicas e a prestação dos
empresas estatais, cedeu lugar à serviços públicos na direção de
regulação setorial das atividades fins socialmente desejáveis57.
econômicas
que
denotem
Seu emprego se justifica diante da
relevância social em geral.
existência de falhas de mercado
Signo distintivo de caráter e falhas de governo58 que
a
regulação demandem a ação estatal para
polissêmico56,

garantir um funcionamento mais
eficiente do mercado59. Nesses
casos, a intervenção regulatória
estatal serviria para gerar uma
maior eficiência aos mercados
regulados, que se reverteria ao
bem-estar socioeconômico da
população.

Atualmente, o Direito regulatório
brasileiro passa para uma
nova fase de desenvolvimento.
Estabelecido o modelo regulador,

ainda, insuficiente para que se altere o modelo de Estado vigente, que ainda é o Estado do Bem-Estar Social, embora numa versão mais adaptada às
reformas administrativas que foram implementadas na década de 1990.” RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação Jurídica, Racionalidade
Econômica e Saneamento Básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 39.
55

Carlos Ari Sundfeld observa: “A regulação atinge tanto os agentes atuantes em sectores ditos privados (o comércio, a indústria, os serviços comuns

– enfim, as ‘atividades econômicas em sentido estrito’) como os que, estandoespecialmente habilitados, operam em áreas de reserva estatal (prestação

de ‘serviços públicos’, ‘exploração de bens públicos’ e de ‘monopólios estatais’).” SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 18.

56 Para umareflexãocríticaquantoaoconceito de regulação, e suacaracterísticaexpansão, cf.: BLACK, Julia. Critical reflections on regulation. CARR
DiscussionPapers, DP 4. Centre for AnalysisofRiskandRegulation, London SchoolofEconomicsandPolitical Science, London, UK, 2002. Disponível em:

http://eprints.lse.ac.uk/35985/1/Disspaper4-1.pdf. Acesso em: 16/02/2015; FRISON-ROCHE, Marie-Anne. Definição do direito da regulação econômica.
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, p. 207-217, jan./mar. 2005. Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.

br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12802>. Acesso em: 16/02/2015; e WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A. Conceituando regulação social e econômica:
implicações para agentes reguladores e para atividade regulatória atual. RDA – Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 264, p. 13-56,

set/dez. 2013. Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=98767>. Acesso em: 16/02/2015; e STIGLITZ, Joseph.
RegulationandFailure.Disponível em: http://www.tobinproject.org/sites/tobinproject.org/files/assets/New_Perspectives_Ch1_Stiglitz.pdf. Acesso em
10/01/2015.
57

Antônio Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques definem regulação como: “o conjunto de medidas legislativas,

administrativas e convencionadas através das quais o Estado, por si ou por delegação, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes

econômicos, tendo em vista evitar efeitos desses comportamentos que sejam lesivos de interesses socialmente legítimos e orientá-los em direções
socialmente desejáveis.”SANTOS, Antônio Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra:
Almedina, 2002, p.191.
58

De acordo com Felipe Guerra de Figueiredo: “Na maioria dos mercados, existe pelo menos algum tipo de falha que atrapalha o seu pleno funcionamento.

Em alguns casos, a falha de mercado é tão severa que pode expulsar algum bem do mercado, inviabilizando a sua troca. São quatro as principais falhas de

mercado: concorrência imperfeita, quando as firmas no mercado possuem algum grau de poder de mercado, o que leva o preço a ser maior do que o custo
marginal; externalidades, quando a produção ou consumo de um agente gera impactos (de forma positiva ou negativa) sobre a produção ou consumo de

um outro agente; informação assimétrica, que ocorre quando alguns agentes possuem mais informação do que outros; e bens públicos, que, em virtude

das características de não-rivalidade e não-exclusão, não são ofertados de forma ótima pelo mercado. As instituições, portanto, por se tratarem de regras

formais e informais que restringem a ação dos agentes, são de fundamental importância para mitigar as falhas de mercado descritas acima.” FIGUEIREDO,
Felipe Guerra. Nova Economia Institucional e o setor sucroenergético brasileiro: análise das medidas intervencionistas no setor sob a ótica da teoria da

agência positiva. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, 2013.

No mais, quando a concorrência não for capaz de resolver as falhas, por si só, para corrigi-las será preciso regular as variáveis específicas, dentre preço,
entrada, qualidade e informação, conforme a peculiaridade da falha no caso concreto. Neste sentido, cf.: RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação
Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento Básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 21/30 e pp.137/155.

59 São diversas as teoriasexistentesparafundamentar e orientar a intervençãoregulatória do Estado. Para um panorama didático, cf.: CAMPOS,

HumbertoAlves de. Falhas de mercado e falhas de governo: uma revisão da literatura sobre regulação econômica. Disponível em: http://www.olibat.com.

br/documentos/prismas-regulacao-economica.pdf. Acesso em: 16/02/2015.
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ainda que não com o sustento
e a estabilidade desejáveis, os
esforços começam a se voltar
para a qualidade da regulação e a
adoção de suas melhores práticas,
de modo a regular quando assim
realmente se justificar, à luz de
custos e benefícios envolvidos,
por meio das variáveis que
melhor se amoldem diante do
caso concreto – como entrada
e saída de um mercado, preço
praticado, segurança e qualidade
do serviço, informação a ser
prestada ao regulador e aos
contratantes da atividade etc.

estatais que induzem à prática
(ou abstenção da prática)
voluntária de determinadas
atividades, selecionadas a partir
do propósito de se realizar o
interesse público em específico60.

Dessa maneira, é por meio
do fomento que o Estado
busca gerar estímulos para
que agentes privados acedam
com o desenvolvimento das
atividades econômicas ou sociais
que repercutam um interesse
público.61 Deve, para tanto,
sempre manter a objetividade e
a impessoalidade nos critérios
incentivadores, para que não
proceda a privilégios odiosos
dentre os potenciais beneficiários
da medida de fomento, seja ela
qual for.

Ganha
em
importância
aprofundar a compreensão
das ferramentas e modelos
regulatórios
disponibilizados
pelo Direito Administrativo,
enfocando-se
em
como
operacionalizar essa atividade A
atividade
de
fomento
administrativa da forma mais estatal encontra sua matriz
eficiente possível.
constitucional no artigo 174
da CRFB, ao fixar que cabe ao
Estado, na forma da lei, as funções
de planejamento, fiscalização
e
incentivo
da
atividade
III. 4 – Fomento
econômica. Não bastasse isso, a
A atividade de fomento se realiza ideia de fomento está, também,
por meio da criação de incentivos presente quando a Constituição
60

menciona as atividades de
cultura62, desporto63 e de ciência
e tecnologia64. Daí falar-se, como
dito, em fomento econômico e em
fomento social.

Suas principais características,
ao modo em que sumarizadas por
José Vicente Santos de Mendonça,
informam que “i) seu exercício
se dá, num primeiro momento,
sem coerção; ii) não há qualquer
obrigação de o particular aderir a
ele; iii) não se trata de liberdade
pública; iv) é seletivo, porém
não injustificadamente antiisonômico; v) é unilateral, isto é,
não há qualquer sujeito ativo para
reclamar a execução da atividade
fomentada, mas, apenas, para
controlar o uso da verba pública;
vi) é, em princípio, transitório.”65

Por
saber,
quando
a
Administração Pública confere
determinada subvenção, isenção
ou benefício creditício a uma
pessoa privada, ela o faz para
que esse particular, atuando em
colaboração consigo, contribua
para a satisfação de necessidades
gerais. Desse modo, a concessão
de qualquer fomento por parte

Como anotaFlorianoPeixoto de Azevedo Marques Neto: “Em razão de sua própria dinâmica - guiada pela frente dupla de incentivos positivos à

adoção de comportamentos desejáveis pelo Estado para a satisfação de finalidades públicas e de incentivos negativos para que o particular diminua
ou mesmo cesse a realização de certas atividades -, o fomento público se coaduna com as mais modernas técnicas econômicas para desenvolvimento

de serviços. Trata-se de indiscutível instrumento regulatório que tende a ter cada vez maior projeção na atual dinâmica de prestação de serviços e
promoção de finalidades públicas pelo Estado.” MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intervenção estatal na

ordem econômica. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out./dez. 2010. Disponível em: <http://bid.editoraforum.
com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679>. Acesso em: 16/02/2015.

Sobre fomento, cf. CAGGIANO, Heloísa. Do planejamento à Governança no fomento público financeiro: estudo de caso do Setor Automotivo. Dissertação de
mestrado apresentada à FGV Direito Rio para a obtenção do título de mestre. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br.Acesso
em: 28/05/2018.
61

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 167-168.

62 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
63

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados: (...)

65

MENDONÇA, José Vicente Santos de. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público democrático, eficiente e não-

64

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. (...)

paternalista. Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE-RJ. Nº 65, 2010, p. 135.
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do Poder Público só será legitima O fomento também pode ser
se direcionada à satisfação de implementado ainda por meio
da concessão de benefícios
necessidades públicas.
creditícios, de que são exemplos
de
empréstimos
O fomento pode ser levado a cabo concessão
por meio de diversos métodos. bancários sob taxa de juros
Dentre eles, a concessão de reduzida, e o pagamento de
benefícios fiscais. Nessa hipótese subvenções69, que consistem
a
Administração
Pública no repasse de dinheiro público
renuncia a parte ou integralidade a particulares, com o intuito
de receita tributária que lhe seria de incentivar a realização de
atividade
de
devida como forma de desonerar determinada
interesse
público
nos
campos
o particular e permitir que o
da
assistência
mesmo reinvista essa receita na especiais
social,
assistência
médica e
realização de sua atividade de
70
interesse público. São exemplos educacional.
dessa prática a concessão
de incentivos fiscais como a Ressalte-se, por fim, que na
atualidade, o Estado vem
remissão e a isenção.66
abandonando
o
fomento
assistencialista,
e
passando
a
A concessão de benefícios fiscais
depende, porém do atendimento adotar uma postura mais ativa,
das normas constitucionais como ‘Estado investidor’, que
(Art. 165 §§ 2º, 3º e 6º da será melhor tratado no tópico
CRFB67) e legais (Art. 14 da Lei seguinte, acerca da exploração
complementar
101/200068) direta da atividade econômica.
correlatas.

66

III.5 – Exploração Direta de
atividade econômica pelo
Estado
Embora a exploração direta
de atividade econômica seja
reservada aos particulares, na
forma do artigo 170, caput e
parágrafo único71, da CRFB, o
ordenamento jurídico brasileiro
admite hipóteses em que o Estado
poderá atuar diretamente como
agente econômico, quais sejam:
i) intervenção concorrencial do
Estado Empresário, prevista no
artigo 173, caput, da CRFB; ii) as
hipóteses de monopólio estatal
previstas no artigo 177, da CRFB;
e iii) a participação minoritária
do Estado empresário em
entidades privadas.

A primeira dessas hipóteses
encontra-se prevista no artigo
173, caput, da CRFB72, o qual
admite a possibilidade de haver
a exploração direta de atividade
econômica pelo Poder Público,
nos casos em que imperativos de
segurança nacional ou relevante

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 379

67 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...) § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. § 3º - O

Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. (...) § 6º - O projeto de
lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

68 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
69

O §3º do Art. 12, da Lei nº 4.320/1964, classifica as subvenções em dois tipos. Confira-se: Art. 12 § 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos

desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: I - subvenções sociais, as que se

destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; II - subvenções econômicas, as que se destinem
a emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.
70

71

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 379.

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (…) Parágrafo Único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

72 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos de de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
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interesse coletivo justifiquem Cabe ressaltar aqui uma diferença
formal entre a prestação de
que o Estado o faça.
atividades
econômicas
em
Em
outras
palavras,
a concorrência pelo Estado e os
intervenção material do Poder monopólios estatais. Enquanto
Público em qualquer atividade as atividades prestadas em
de
concorrência
econômica se dará apenas em regime
caráter excepcional e subsidiário, podem ser previstas tanto
não estando o Estado brasileiro, na Constituição quanto em
no
regime
constitucional lei ordinária, os monopólios
vigente, autorizado a invadir o estatais não admitem sua criação
âmbito da livre iniciativa dos por intermédio do legislador
particulares, salvo nos casos em ordinário, estando todas as
que tal iniciativa não for capaz de suas hipóteses taxativamente
satisfazer os interesses públicos previstas na Constituição75.
envolvidos.73
Dessa forma, são as seguintes
A segunda hipótese em que as hipóteses constitucionais de
a Constituição autoriza a monopólio estatal: i) pesquisa
exploração direta de atividade e lavra de recursos minerais eu
econômica pelo Estado são os aproveitamento dos potenciais
casos de monopólio, previstos no de energia hidráulica (art.176 da
artigo 177 da CRFB. De acordo CRFB); ii) a pesquisa e lavra das
com Diogo de Figueiredo Moreira jazidas de petróleo e gás natural
outros
hidrocarbonetos,
Neto74, o monopólio “é a forma e
mais radical de intervenção a refinação do petróleo, a
do Estado na economia: a que importação e exportação dos
se executa pela supressão da produtos e derivados básicos, o
concorrência
da
iniciativa transporte marítimo do petróleo
privada em determinado setor, bruto de origem nacional e
que assim passa à atuação seus derivados básicos, bem
exclusiva do Poder Público; ambas como o transporte por meio
características da instituição de de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados e gás natural
um monopólio estatal.”
de qualquer origem (art. 177, I,
73

a IV, da CRFB); iii) a pesquisa,
a lavra, o enriquecimento,
o
reprocessamento,
a
industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e
seus derivados, com exceção dos
radioisótopos (arts. 21, XXIII, e
177, V, da CRFB); e iv) a prestação
e exploração dos serviços de
gás canalizado (art. 25, § 2º, da
CRFB).

Repare que todas as hipóteses
aqui expostas de atuação
direta do Estado como agente
econômico, quer seja concorrendo
com a iniciativa privada, quer
seja instituindo monopólios
estatais
ou
participando
como acionista minoritário
em
empresas
privadas,
apresentam ligação umbilical
com interesse público. Isto
porque, segundo a denominada
teoria da instrumentalidade76,
a atuação estatal direta no
domínio econômico possui nítida
função instrumental para o
cumprimento de atividades ou
finalidades de interesse público.
Significa dizer que a atuação do
Estado como agente econômico
não é inspirada pela mesma
lógica especulativa que estimula

Nesse sentido, dentre outros: SOUTO, Marcos JuruenaVillela. Direito Administrativo Empresarial. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2006, p. 2; e MARQUES

NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Limites à abrangência e à intensidade da Regulação Estatal. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo

Horizonte, ano 1, n. 1, p. 69-92, jan./mar. 2003.

Em sentido oposto, defendendo que a norma fundamental toma uma posição basicamente neutra em termos de política econômica, não podendo o Princípio
da Subsidiariedade ser depreendido dela no sentido de uma prevalência da exploração de atividades econômicas por agentes privados. MENDONÇA,
José Vicente dos Santos; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Fundamentalização e Fundamentalismo na Interpretação do Princípio Constitucional da

Livre Iniciativa.In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Org.). A constitucionalização do direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
p. 709-741. Enfrentando a crítica, cf.: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intervenção estatal na ordem
econômica. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out./dez. 2010. Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/
bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679>. Acesso em: 16/02/2015.
74

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 529.

76

Desenvolvendo um estudo sobre as teorias alemãs de intervenção do Estado no Domínio Econômico. SCHNEIDER, JensPeter. O Estado como sujeito

75

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 170.

econômico e agente direcionador da economia. Tradutor VitorRheinSchirato. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 5, n. 18,
pp. 189/217, abr./jun. 2007. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=41046>. Acesso em: 13 fev. 2015.
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os agentes privados; ou seja, o
interesse público é intrínseco
à atuação estatal no domínio
econômico, que busca realizar
objetivos
estratégicos
que
transcendem a mera obtenção de
recursos ao erário.77

Em outras palavras, a atuação do
Estado nesses casos pode servir
tanto à implantação de políticas
públicas, quanto para alcançar
objetivos
macroeconômicos,
tais como: “i) estabilização de
preços e tarifas para combater
a inflação; ii) fixação de tetos
globais de dispêndio para
controle de demanda agregada;
iii) contenção de importações
para a superação de crises
cambiais agudas; iv) compras
de fornecedores locais para
fomentar a produção nacional;
v) expansão do endividamento
em moeda estrangeira para
equilibrar
a
balança
de
pagamentos; e vi) controle do
acesso bancário para permitir a
geração de superávit primário
nas contas públicas.”78
Por fim, a última das hipóteses
de atuação direta do Estado no
domínio econômico consiste
na participação do Estado
empresário
em
entidades
privadas,
como
acionista
minoritário ou em razão de ações
77

de classe especial denominadas
goldenshares79, sendo útil, desde
já, esclarecer que tais entidades
não são abrangidas pelo
conceito de empresas estatais,
nem tampouco integram a
Administração Pública.

os
interesses
públicos
compartilhados pela sociedade
e, com isso, definitivamente
mudaram
o
Direito
Administrativo. Fizeram aflorar
ainda mais seu caráter concreto,
de ramo do Direito encarregado
de cuidar de interesses coletivos
A participação minoritária do e impactantes no dia a dia dos
Estado em empresas privadas cidadãos, ainda que muitas vezes
muitas vezes acontece por meio a sua presença nem mesmo seja
da criação de Sociedades de por eles notada.
Propósitos Específicos – SPE,
em decorrência da concessão Diante dos fatos, o Direito
de algum serviço público ou Administrativo proveu o Estado
obra, à luz de previsão editalícia da capacidade de se adaptar,
anterior80. Por outras, trata-se sob os aspectos estrutural e
mesmo da aquisição de parcela funcional, para fazer frente a
minoritária do capital social de tantos desafios que passaram
uma sociedade empresária por a compor sua função maior de
uma empresa estatal.
efetivar o interesse público. Assim
foi feito viabilizando a criação
Em ambos os casos, o propósito de novos órgãos e entidades
de
tutelar
é realizar o interesse público encarregados
por meio da influência no interesses públicos específicos,
gerenciamento da atividade, o bem como disponibilizando à
que pode se dar por mecanismos Administração Pública uma
estatutários,
acordos
de grande quantidade de formas,
acionistas ou pela própria distintas e entre si combináveis,
para
exercer
a
função
previsão de goldenshares.
administrativa.
Associadas a quantidade de
órgãos e entidades existentes,
com a quantidade de meios à
disposição da Administração
As transformações sociais das para conformar os interesses
últimas décadas multiplicaram públicos prioritários, empregar
IV – Conclusão: A composição
de uma Caixa de Ferramentas

SCHNEIDER, JensPeter. O Estado como sujeito econômico e agente direcionador da economia. Tradutor VitorRheinSchirato. Revista de Direito

Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, pp. 189/217, abr./jun. 2007. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.
aspx?pdiCntd=41046>. Acesso em: 13 fev. 2015.
78

79

PINTO JUNIOR, MarioEngler. Empresa Estatal: Função Econômica e Dilemas Societários. São Paulo: Atlas, 2010, p. 243.

A golden share foi prevista expressamente no art. 8º da Lei nº 9.491/97 que estabeleceu o Programa Nacional de Desestatização – PND. Art. 8º.

Sempre que razões que justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira
objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos estatutos sociais.
80

Sobre o tema, cf.: FORGIONI, Paula A. PPPs e participação minoritária do Estado-acionista: o direito societário e sua instrumentalidade para o

direito administrativo. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, n. 16, ano 4 Outubro / Dezembro 2006 Disponível em: <http://bid.
editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=38664>. Acesso em: 16/02/2015;SCHWIND, Rafael Wallbach. O Estado acionista. São Paulo: Almedina,
2017; e GUEDES, Filipe Machado. A atuação do estado na economia como acionista minoritário. São Paulo: Almedina, 2015.
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esses mecanismos para desenhar
bons modelos tendentes a
realizar o interesse público
passou a ser uma questão central
ao aprimoramento da gestão
pública.

É que o Estado de nosso tempo não
é mais aquele provedor universal
que cuidava, de forma unitária,
rígida e direta, de praticamente
tudo da vida cotidiana. E assim
acreditava bastar-se a si próprio.
O Estado atual é multifacetado.
Atua, paralelamente, de forma
direta, indireta e associativa com
a iniciativa privada, e tem tantas
ferramentas à sua disposição
para veicular seus programas,
políticas e ações, que não precisa
mais se reinventar perder em
grandes formulações81. Nem
ser social, nem absenteísta, ou
assumir qualquer outro grande
rótulo que o valha.

Para superar esse desafio,
é preciso repensar a forma
de encarar e manejar o
Direito
Administrativo.
O
descompromisso na organização
estrutural da Administração
Pública, e o exercício da função
administrativa,
empunhando
institutos de maneira desatenta
à sua essência, e por vezes
intuitiva quanto à sua capacidade
de cumprir as finalidades que se
pretende efetivar, não tem mais
espaço hábil para seguir adiante.

Essa guinada, em favor da
eficiência do Estado e da
melhoria
de
sua
gestão
passa, necessariamente, pela
compreensão de que o Direito
Administrativo, no Estado pósmoderno, nada mais é do que
a compilação de uma grande
diversidade de institutos e
formas de organização com
vocações próprias84, que juntos
integram
uma
verdadeira
Caixa de Ferramentas voltada à
instrumentalização de interesses
públicos em concreto.

O desafio pós-moderno do
Estado é ser eficiente82. E ser
eficiente implica conhecer e gerir
melhor os instrumentos que tem
à disposição, para assim otimizar
seu emprego e, em uma análise Trata-se de um daqueles casos
prática, “resolver os problemas em que assumir ser menos, e não
da vida.”83
se perder em grandes abstrações
é, ao fim e ao cabo, ser mais.
81

Produz resultados concretos
mais positivos, o que é de todo
valioso e significativo.

Longe de se tratar apenas de mais
um modismo, fruto da invenção
inadvertida de nomenclaturas
que em nada contribui, cunhar
o Direito Administrativo como
uma Caixa de Ferramentas diz,
e muito, de seu atual estado da
arte.

Ao
dessacralizar
o
Direito
Administrativo,
transformando-o em ferramenta
social, como deve ser, a partir
de seu caráter concreto e de
suas repercussões econômicas,
acredito ser possível colaborar
para racionalizar o emprego de
suas estratégias e institutos.
Um bom conhecimento de seu
repertório é o primeiro passo
nessa direção.

Nas palavras de LesterSalamon: “O que isso sugere é que governos não precisam ser “reinventados”, como o newpublicmanagement tem

sugerido. Este processo já é bastante avançado. O grande desafio atualmente é encontrar um modo de compreender e gerir o governo reinventado que

produzimos.”(Traduçãolivre e grifospostos). SALAMON, Lester M. The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. In SALAMON,
Lester M. The tools of government: A Guide to the new governance. New York: Oxford University Press, 2002, p. 8.

82 Nas palavras de Gustavo Binenbojm, inspirado no discurso de posse de Barack Obama: “Há que se reconhecer que o Estado não tem o monopólio
do interesse público, assim como o livre mercado não tem o monopólio da eficiência. Haverá Estado onde sua presença for moralmente justificável,
juridicamente possível e pragmaticamente defensável.” BINENBOJM, Gustavo. Prefácio. In RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica,
racionalidade econômica e saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

83 Devo a expressãocoloquial a Marcos JuruenaVillelaSoutoque, ao se deparar com alguma nova teorizaçãojurídicaouconstruçãointerpretativa,
recorrentemente se guiavapelamáxima de que o Direitoexistepara resolver osproblemas da vida.
84

É como nota Lester M. Salamon, a partir do estudo da gestãopública: “Tem ocorrido uma proliferação massiva nas ferramentas da ação pública, nos

instrumentos ou meios utilizados para atender aos problemas públicos. (...) cada uma dessas ferramentas tem seu próprio procedimento para se efetivar,
requer conhecimentos específicos e mecanismos de distribuição, como também sua própria economia.” (Tradução livre). SALAMON, Lester M. The New

Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. In SALAMON, Lester M. The tools of government: A Guide to the new governance. New York:
Oxford University Press, 2002, pp. 1-2.
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RESUMO
O artigo apresenta panorama
sobre as políticas de saneamento
básico executadas no Brasil,
descrevendo-as e analisandoas a partir das suas formas
de estruturação antes e após
Constituição Federal de 1988.
A análise empreendida mostra
que as estruturas jurídicas das
políticas de saneamento básico
executadas no país distinguemse estruturalmente, sendo a
atual, ordenada pela Lei nº
11.445/2007, mais flexível que
o modelo anterior do PLANASA.
A flexibilidade do atual marco
legal do saneamento básico
incrementa a incerteza ao
deixar uma gama de arranjos de
governança a serem definidos
pelas autonomias municipais
e estaduais, impondo custos
a serem superados pelas
administrações locais, mas
representando oportunidades
no mercado de serviços jurídicos
especializados.
PALAVRAS-CHAVE

Serviços públicos - saneamento
básico – direito administrativo –
análise econômica do direito

1. Introdução

entanto, podem ser vistos como
oportunidade para inovação
O objeto deste artigo é a nos métodos de trabalho para
exposição de um panorama advogados e consultores jurídicos
sobre as políticas de saneamento especializados
em
direito
básico executadas no Brasil administrativo econômico.
antes e após Constituição
Federal de 1988, descrevendo- O texto é dividido em três seções,
as e analisando-as a partir das além da introdutória.
formas de estruturação. Também
é objeto deste artigo o desenho A segunda seção é dedicada
de uma visão de futuro para o à apresentação da política
referido setor econômico, sob de saneamento desenhada e
a perspectiva dos desafios e aplicada no Brasil no período
das oportunidades no mercado anterior à Constituição Federal
de prestação de serviços de 1988, enquanto a terceira
seção trata especificamente da
jurídicos especializados.
política em vigor desde 2007,
Como se verá no decorrer do na qual se procura lidar com as
texto, as estruturas jurídicas das complexidades do nosso sistema
políticas de saneamento básico federativo e com a diversidade
até agora executadas no país de demandas que caracteriza
distinguem-se estruturalmente. o setor de saneamento.
O quadro normativo presente,
sancionado em 2007, é mais Por fim, a terceira seção conclui
adaptável às necessidades locais com reflexões sobre o futuro
e regionais, prevendo arranjos para o setor e seus impactos
mercado
de
serviços
institucionais múltiplos e muito no
mais complexos em relação aos do jurídicos especializados.
modelo antecedente, instituído
durante o regime autoritário 2. O Plano Nacional de
Saneamento
(PLANASA):
de 1964.
o período de 1967 a 1987
Tal fato indica que há “custos de
governança” a serem superados O setor de saneamento básico
pela administração pública para no país foi durante muito tempo
a concretização do objetivo de objeto de preocupações isoladas
universalização do saneamento do poder público.
básico no Brasil. Tais custos, no
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Um dos únicos exemplos de uma
atuação estatal no setor até os anos
1930 foi autorização de D. Pedro
II para a contratação de empresa
privada para prestar serviços
de limpeza e esgoto na capital
do Império do Brasil em 18671.
Até a década de 1950, os serviços
eram executados por empresas
estrangeiras,semumplanejamento
nacional e geralmente em nome
dos municípios, tendo o capital
internacional sido afastado do
setor sob justificativa de que
priorizava a remuneração dos
investimentos em detrimento
do atendimento às demandas
da população2.

de Saneamento foi instituída pela
Lei nº 5.318 e foi criado o Conselho
Nacional de Saneamento e, na
década de 1970, foi efetivamente
formulado
e
desenvolvido
como parte da política citada o
Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA)5, podendo-se afirmar
que tal plano foi “um marco
histórico e institucional para o
setor de saneamento, sendo o seu
mais importante – e talvez único
– modelo de regulação”6 criado
até então.

A operação e a regulação eram
realizadas de forma conjunta
pelas companhias estaduais
de saneamento.

A centralização institucional
e decisória na política de
saneamento entre 1967-1987
tipificou o processo de formação
de políticas públicas sob o regime
burocrático autoritário, com o
esvaziamento das instâncias
locais em detrimento de uma
instituição federal responsável
pela formulação de uma política
A instituição do PLANASA ocorreu nacional e controle de instituições
num contexto de centralização das e
subsidiárias
municipais
decisões políticas no plano federal. e estaduais9.
O plano, criado e implementado
A partir da década de 1960, a sob comando central da ditadura Os Estados integrantes do
organização do setor pelo Estado militar, tinha como objetivo a PLANASA, isto é, aqueles que
com
companhias
avançou ao lado da intensificação universalização do serviço de contavam
de
saneamento
da industrialização, crescimento saneamento básico para toda a estaduais
populacional e urbanização3. população através da realização de básico10, deveriam ter seus planos
As
primeiras
manifestações investimentos para expansão da estaduais aprovados pelo Banco
de preocupação do governo rede de infraestrutura necessária Nacional da Habitação, consoante
federal com o saneamento básico ao fornecimento de água e os objetivos e metas nacionais,
ocorreram no Plano de Ação coleta de esgoto7. O incentivo inclusive em relação a questões
Econômica do Governo (PAEG- para a adesão dos municípios ao relacionadas a reajustes tarifários,
1964/66), no Plano Decenal PLANASA operava-se basicamente necessariamente autorizados pelo
(1966) e no Plano Estratégico de com o financiamento público da Ministério do Interior11.
Desenvolvimento (PED-1968/70)4. expansão da rede pelo extinto
Em 1967 a Política Nacional Banco Nacional da Habitação8.
1 SOUZA, Celso Florêncio de. Hibridismos regulatórios: uma análise do processo de agencificação no saneamento básico brasileiro. Dissertação (mestrado),
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, 2013. p. 32.
2 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 277.
3 SOUZA, Hibridismos regulatórios: uma análise do processo de agencificação no saneamento básico brasileiro, p. 32.

4 MELO, Marcus André Barreto Campelo de. O padrão brasileiro de intervenção pública no saneamento básico. Revista de Administração Pública. Rio de
Janeiro, 1º trim.,jan 1989, p. 85.

5 PIRES, Irvando Mendonça. PLANASA: avaliação dos resultados e perspectivas. Trabalho apresentado no X Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária
e Ambiental. Revista DAE, 1979, p. 30.

6 DEMOLINER, Karine Silva. Água e saneamento: regimes jurídicos e marcos regulatórios no ordenamento brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2008, p. 112.

7 RAGAZZO, Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico, p. 278. No mesmo sentido, DEMOLINER, Água e saneamento: regimes
jurídicos e marcos regulatórios no ordenamento brasileiro, p. 113.
8 RAGAZZO, Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico, p. 278-279.

9 MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 85.

10 BRASIL, Decreto-Lei nº 949/1969; BRASIL, Decreto nº 82.587/1978, art. 2º.

11 BRASIL, Decreto-Lei nº 949/1969; BRASIL, Decreto nº 82.587/1978, arts. 7º, 8º e 9º.
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A iniciativa privada, por sua
vez, tinha uma participação
secundária na execução da
política nacional de saneamento
de 1967. Tal participação
era limitada à contratação
de
“empresas
projetistas,
consultoras, empreiteiras, e
pelas indústrias de materiais
e equipamentos (...), ficando
sob a ação governamental
aquelas atividades que não
[pudessem] ser absorvidas pela
iniciativa privada”12.

em 1970, para 76% em 1980 e
87% em 1985. No tocante ao
serviço de esgoto, o percentual
de ligações domiciliares partiu
de 22% em 1970, para 38% em
1980, atingindo 43% em 1984,
conforme a tabe’la abaixo15:

disparidades entre as regiões do
país. Os maiores investimentos
foram realizados no Estado de São
Paulo, sendo que no Rio de Janeiro
os investimentos foram mais
modestos em virtude do excelente
nível de atendimento anterior

Tabela 1: Evolução do percentual de acesso ao saneamento
básico durante o PLANASA
Ano

Serviço
1970
1980
1984
Deste modo, o serviço público
de fornecimento de água e
coleta e tratamento de esgoto
Água
54%
76%
87%
era, à época, atividade restrita
à administração pública, com
planejamento,
financiamento
Esgoto
22%
38%
43%
e
controle
uniformemente
Fonte: MELO, O padrão brasileiro de intervenção pública
exercidos pelo governo federal e
no saneamento básico, op. cit., p. 84
a operação das etapas do serviço
(água e esgoto) prestadas através
de sociedades de economia mista
No entanto, a evolução nos ao PLANASA. A região sudeste
controladas pelos Estados.
índices revela de forma parcial recebeu aproximadamente 61%
Durante a execução do PLANASA, os resultados do PLANASA, dos recursos no período entre
houve
grande
evolução escamoteando
importantes 1968-1984, apesar de contar com
quantitativa nos níveis de acesso aspectos qualitativos no tocante 44% da população brasileira
ao serviço público de saneamento à eficiência e eficácia da referida em 198417.
básico13 e a sua meta de prover política de saneamento16. Um
80% da população urbana exemplo
disso
relaciona-se Entre os anos de 1984 e 1986
brasileira com abastecimento de com a distinção na destinação iniciou-se o colapso financeiro
água até 1980 foi quase atingida14. de recursos utilizados para do sistema e o processo de
Em relação ao abastecimento investimento do setor. Os extinção da política, motivados
de água, o percentual de ligação investimentos não ocorreram de pela crise econômica a partir
domiciliares
urbanas
com forma equilibrada no território de 1981, com o crescimento
acesso à rede partiu de 54% nacional produzindo grandes do volume de saques no FGTS,
12

PIRES, PLANASA: avaliação dos resultados e perspectivas, p. 30

13

RAGAZZO, Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico, p. 285.

15

MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 84.

14 MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 84. Há uma aparente contradição entre o este dado, relativo aos níveis de atendimento de
abastecimento de água atingidos nos últimos anos da Política Nacional de Saneamento de 1967, e os níveis atuais, considerando que o percentual de
atendimento informado pelo diagnóstico oficial de 2013 do setor é inferior em relação ao informado para a década de 1980. Todavia, esta redução
significativa para os percentuais de atendimento pode ser explicado, entre outros fatores, pelo crescimento das cidades entre a década de 1980 e o ano de
2013, somado ao fato de que o Brasil ficou sem uma política nacional definida para o setor até o ano de 2007.
16
17

MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 85.

MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 91.
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diminuição da captação líquida
na caderneta de poupança,
exacerbação da inflação e
onda de inadimplência. Foi
afetada, assim, uma das fontes
de financiamento do sistema,
o retorno dos empréstimos
concedidos18 . As companhias
estaduais
de
saneamento
básico ingressaram numa
fase de problemas financeiros
crônicos, com 18 dos 23 das
empresas
apresentando
desequilíbrio entre despesas
operacionais e serviços da
dívida e receitas operacionais19.

20 anos da extinção formal do
PLANASA, foram instituídas,
através da Lei nº 11.445/2007,
as diretrizes nacionais do
saneamento básico no Brasil,
nas quais foram fixados os
objetivos e as condições para a
governança do serviço público
em âmbito local e regional.

A governança do serviço
público
de
saneamento
básico
estabelecida
na
Lei nº 11.445/2007 difere
estruturalmente da forma de
governança definida na política
anterior. Ao contrário desta, a
Com a extinção do BNH em Lei nº 11.445/2007 favorece
1986, a dispersão na condução o atendimento dos múltiplos
da
federação
da
política
entre
Caixa interesses
Econômica Federal, Ministério instituída pela Constituição
do Desenvolvimento Urbano Federal de 1988, mediante o
e Meio Ambiente e outros planejamento e a definição
entes do governo federal, e o do modo de prestação do
processo de redemocratização serviço público orientados pelo
do país que culminou com a interesse e pelas necessidades
promulgação da Constituição de investimentos locais.
Federal de 1988, o plano
instituído em 1971 perdeu Todavia, tal característica,
a consistência vista no auge apesar de ter a qualidade
da política centralizadora de de proporcionar “o nível
1967 e foi extinto formalmente de flexibilidade que uma
no fim da década de 1980.
determinação
federal
deve ter para dar conta
3. A atual política pública da
heterogeneidade
da
20
de saneamento básico (Lei federação” ,
aumenta
a
nº 11.445/2007)
incerteza na aplicação do
marco regulatório ao deixar
Decorridos aproximadamente uma
gama
de
arranjos

de governança a serem
definidos pelas autonomias
municipais e estaduais.

A Lei nº 11.445/2007 estabelece
que o saneamento básico
é composto pelos serviços
públicos de abastecimento de
água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos21, excluídos
os recursos hídricos, cujas
outorgas de direito de uso
são
da
competência
do
Poder Executivo Federal, dos
Estados ou do Distrito Federal,
podendo o primeiro delegá-la
aos últimos quando se tratar
de direito relativo a domínio
da União22 .

Os serviços públicos de
abastecimento de água e
esgotamento sanitário, por
sua vez, são compostos
por
diversas
atividades
interdependentes23, que podem
ou não ser prestadas de modo
verticalizado, isto é, podem ser
integradas verticalmente, com
operação por um prestador
(público ou privado), ou podem
ser desverticalizadas total ou
parcialmente, com a operação
por diferentes prestadores
(públicos ou privados).

18 MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 93.
19 MELO, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 95.

20 MENDES, C.H. et al.. Poder Concedente e Marco Regulatório no Saneamento Básico. Cadernos Direito GV, v. 2, n. 2, Relatório de Pesquisa n.10, São Paulo,
2006, p. 37.
21 BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, art. 2º, III.

22 BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 jan. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso em: 15 set. 2015. Art. 14, § 1º.
23 BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, art. 4º, caput, e incisos I a VI, e art. 9º, I a IV.
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Figura 1: Serviços públicos de abastecimento de água

Reservação
de água bruta

Captação

Adução de
água bruta

Tratamento
de água

Adução de
água tratada

Reservação de
água tratada

Distribuição

Figura 2: Serviços públicos de esgotamento sanitário

Coleta dos esgotos
sanitários

Transporte dos
esgotos sanitários

Segundo
o
Decreto
nº
7.217/2010, que regulamenta
a Lei nº 11.445/207, ficam
excluídos dos serviços públicos
de abastecimento de água
e esgotamento sanitário as
soluções individuais24 nas quais o
usuário não dependa de terceiro
para a operação, bem assim as
ações e serviços de saneamento de
responsabilidade do gerador. Não
são incluídas na exceção anterior,
por outro lado, os serviços
que atendam condomínios e
localidades de pequeno porte,

Tratamento dos
esgotos sanitários

Disposição final

multidisciplinar especializada,
formada
por
advogados,
engenheiros e economistas,
entre outros, com o objetivo de
tornar viáveis a construção dos
planos municipais ou regionais
de saneamento básico, sua
execução e posterior regulação
do serviço público prestado. O
O modelo criado pela Lei nº grau de complexidade envolvido
11.445/2007 impõe uma série na implementação da política
de dificuldades técnicas e de saneamento básico atual é
organizacionais que tornam evidente diante da diversidade
necessário
o
custo
de de formas de prestação previstas
contratação de uma equipe na lei.
que são prestados pelos próprios
usuários, de forma organizada,
mediante autorização do titular
dos serviços públicos25, além
de fossas sépticas e outras
alternativas individuais que
dependam de operação e controle
do poder público26.

24 Segundo o inciso XXV, do Decreto nº 7.217/2010, são consideradas soluções individuais todas e quaisquer soluções alternativas de saneamento básico
que atendam a apenas uma unidade de consumo.
25 BRASIL, Lei nº 11.445/2007, art. 10, §1º, I, alíneas a e b.

26 BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, op. cit., art. 2º, §§ 1º e 2º.
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Tabela 2: Formas de prestação e mecanismos de governança
Arranjo

Forma de Prestação

Mecanismos de Governança

1

Indireta

Autorização a usuários organizados em cooperativas
ou associações, limitadas a determinado condomínio ou
localidade de pequeno porte

2

Indireta

Concessão comum ou Parceria Público-Privada

3

Indireta

Delegação mediante contrato de programa

4

Direta

Operação pelo titular dos serviços públicos

Além da possibilidade de
diferentes soluções técnicas
relacionadas à verticalização
das diversas etapas (serviços), a
prestação das mesmas pode ser
realizada de forma desagregada
ou agregada, isto é, pode
abranger somente o território
de um município ou pode ser
do tipo regionalizada, com
um único prestador em vários
municípios, contíguos ou não.
A condição para viabilidade de
ambos os casos é a uniformidade
de planejamento, regulação,
fiscalização e remuneração27,
podendo, no caso da prestação
regionalizada, seguir os planos
de saneamentos dos municípios
atendidos28.

Fonte: elaborado pelo autor

Além disso, o titular do serviço
público poderá contratar a
prestação com ente integrante
da administração dos Estados,
Municípios ou Distrito Federal,
através de contrato de programa,
ou com um ente privado, por
meio de contratos de concessão
comum (Lei nº 8.987/1995),
patrocinada ou administrativa
(Lei º 11.074/2004). Nestes
casos, é obrigatória a regulação
dos contratos por entidade
reguladora independente, que
pode ser estadual29.

4. O futuro do saneamento
Básico no Brasil: ceticismo e
oportunidades no mercado de
serviços jurídicos especializados

27 BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, art. 14.

28 BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, art. 43.

A complexidade política, as
dificuldades técnicas e os custos
para se planejar, organizar,
prestar e regular o serviço de
saneamento básico a partir dos
interesses locais e regionais nos
induz a um ceticismo no tocante
ao futuro do saneamento básico.
Ademais, também não deve ser
ignorado o fato de que a crise
econômica e institucional sem
precedentes pela qual passa o
Brasil reforça a dúvida sobre o
futuro do saneamento básico
no país.
Apesar da flexibilidade para
o desenho da governança do
serviço público de saneamento
básico proporcionada na Lei

29 RAGAZZO, Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico, p. 395. Foi editada recentemente a Medida Provisória nº 844/2018, que
atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984/2000, para atribuir à ANA (Agência Nacional de Águas)a competência para editar
normas de referência nacionais sobre o serviço de saneamento. De acordo com o art. 4º-B, acrescentado à Lei nº 9.984/2000, o acesso a recursos federais
ou à contratação de financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal, quando
destinados aos serviços de saneamento básico, são condicionados ao cumprimento das normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos
citados serviços estabelecidas pela ANA.
443

DIREITO ADMINISTRATIVO

nº 11.445/2007, este continua
sendo
predominantemente
prestado mediante delegações
municipais
às
companhias
estaduais de saneamento, nos
moldes do extinto PLANASA,
com um recente interesse do
setor privado por sistemas de
fornecimento de água tratada.
Segundo dados existentes no
Sistema Nacional de Informação
sobre Saneamento (SNIS), o
desempenho dos investimentos
não vem atendendo às metas
definidas para a política, com
a manutenção de uma grande
disparidade entre o fornecimento
dos serviços de água e esgoto,
elevados percentuais de perda
na distribuição de água tratada
e inexistência ou deficiência
de estruturas independentes
de regulação.

especializados, especialmente no
campo do direito administrativo
econômico. As oportunidades,
todavia, são distintas das que
aconteceram durante à década
de 1990, quando as mudanças
institucionais no direito público
foram mais concentradas em
âmbito federal e em alguns
Estados da região sudeste.

Agora, os movimentos de
transformação
na
esfera
pública parecem ocorrer em
todo o território nacional, “de
baixo para cima”. Os Estados,
os Municípios e as autoridades
gestoras regionais e locais
são cada vez mais cobrados
pela população num momento
de
restrições
econômicas,
fato que determina uma ação
administrativa permeada por
criatividade, onde a reforma nos
A dificuldade (custos) para modos de estruturar e prestar os
realizar o planejamento e a serviços públicos torna-se cada
regulação, na forma prevista vez mais premente.
na Lei nº 11.445/2007, resulta,
assim, na “tendência do setor de Mas é preciso recordar que
saneamento de se render às suas ainda é bastante arraigada
administração
pública
forças inerciais e de retornar às na
30
formas institucionais originais” , brasileira a concepção de um
impedindo-se a continuidade direito administrativo formal e
do processo de reforma e a autoritário, que tem dificuldade
manutenção de um sistema de conhecer e dialogar com a
ineficaz em termos de realização realidade. Esta tradição jurídica
de investimentos e cumprimento tem potencial para bloquear
as transformações tidas como
de metas de universalização.
necessárias e, em última análise,
um
problema
Noutra
perspectiva,
os representa
obstáculos podem ser encarados adicional para gestores públicos
como
oportunidades
no e usuários ainda não atendidos
mercado dos serviços jurídicos pelo serviço de saneamento
30 BRASIL, Plano Nacional de Saneamento Básico, p. 85.

básico no Brasil.

Nesse quadro aparentemente
caótico, o direito administrativo
econômico
e
métodos
interdisciplinares, como a análise
econômica do direito31, oferecem
um
instrumental
técnicojurídico propício à compreensão
dos variados “mecanismos de
governança” existentes para
a organização, prestação e
regulação do saneamento básico,
consoante previsão da Lei nº
11.445/2007, a exemplo das
autorizações, concessões comuns,
administrativas e patrocinadas,
consórcios públicos e contratos
de programa.

A compreensão desses novos
modelos de governança – que
pode ser feita por profissionais
especializados – é fundamental
para a sua utilização adequada
em cada caso e para viabilizar
os investimentos com segurança
jurídica, mas sem que se abra
mão dos controles públicos e
da participação da população
interessada
na
prestação
do serviço.
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Resumo

de “adequado ordenamento
territorial,
planejamento
e
Este estudo propõe o debate controle do solo e o parcelamento 1. A sanção por improbidade
sobre a atuação do Poder Público e ocupação do solo urbano”.
em virtude da multiplicidade da
É sabido que, ao agente público,
legislação urbanística, quando Ou seja, variará de município em caso de adoção de conduta
atua de forma excessiva, violando para município a legislação que ilícita (ou antijurídica2, para
o princípio da legítima confiança disciplinará tais objetivos e, parte da doutrina), poderá
do administrado, pode atuar em também, os agentes públicos caber a punição com base nos
violação ao disposto na Lei de responsáveis pela fiscalização ditames da Lei nº 8.429/1992,
Improbidade Administrativa.
e controle das atividades de que regulamentou o disposto
ocupação do território.
no art. 37, § 4º, da Constituição
Republicana e tem como
PA L AV R A S- CH AV E:
referida
atividade
de natureza jurídica a aplicabilidade
Incorporação;
licença; A
Direito
Administrativo
urbanístico;
confiança; fiscalização e controle, em caso do
Administração Pública.
de excessos ou descumprimento Sancionador, observadas as
de algum dos princípios da garantias constitucionais no
Administração Pública, para processamento e julgamento
além da constatação de “nulidade das infrações, em especial, a
urbanística”, segundo a feliz submissão ao devido processo
Introdução
expressão de Fernanda Paula legal.
A multiplicidade da legislação Oliveira1, acarretará, com a
nacional que trata de posturas violação a algum dos princípios Segundo o professor Fabio
e meios de gestão urbanística da Administração Pública, a Medina Osório:
é aferível pelo número de atuação repressiva dos órgãos
municípios que compõem o de controle interno e externo da A similitude das sanções penais
Administração Pública, sendo e administrativas revela esta
grande território brasileiro.
um deles a aplicação da Lei de fundamental
aproximação
Administrativa entre Direito Penal e Direito
Tal fato se deve à outorga, Improbidade
Sancionador,
pelo Constituinte Originário, (LIA), que, neste ano, completa Administrativo
alargando-se o espectro de defesa
de
competência
exclusiva 25 anos de sua promulgação.
dos acusados em geral e coibindoaos Municípios, por meio do
inciso VIII do art. 30 da Carta É este o tema que o breve ensaio se o arbítrio do Estado.3
Constitucional, para a promoção procurará abordar.
1

OLIVEIRA, Fernanda Paula. Nulidades urbanísticas: casos e coisas. Coimbra: Almedina, 2015.

3

OSORIO, Fabio Medina. Natureza da ação de improbidade administrativa. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, Edição Especial, p. 455447

2

Por todos, cita-se o professor Damazio Evangelista de Jesus.
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Entre tais aspectos, a tipicidade
da conduta é essencial para aferir
se há de fato a violação a uma
norma de fato tão grave que gere a
responsabilidade administrativa
capaz de sancionar o agente
público.

Como exemplo clássico temos que
a Agência Nacional de Águas –
ANA, e as entidades delegatárias
de exploração e captação de
águas devem fazer a aplicação
dos valores arrecadados pelo uso
dos recursos hídricos na forma
da lei, eis que o descumprimento
por parte dos agentes públicos
e privados encarregados da
aplicação dos recursos do dever
legal previsto na lei importa em
improbidade
administrativa
ambiental dada a natureza
do bem ambiental do qual se
revestem os recursos hídricos4.

A improbidade administrativa
manifestamente exercida pelos
agentes
públicos
constitui
essencialmente uma infração
de natureza disciplinar, o qual,
depois de ser devidamente
apurada
em
processo
administrativo
disciplinar,
deverá configurar justo título
para justificar a pena de demissão Outro exemplo a ser mencionado
ao servidor considerado culpado. quanto à ocupação do solo
urbano é a possibilidade de
Também é de conhecimento responsabilização dos agentes
notório que as punições civis, públicos pelo descumprimento
penais e disciplinares são do dever de implementação
cumuláveis (art. 125 da Lei da acessibilidade mediante a
Nacional nº 8.112/1990), o que imputação de ato de improbidade
significa que o mesmo fato poderá administrativa, eis que é dever
ensejar a responsabilização do do Estado a implementação da
agente público acusado nessas acessibilidade.
três instâncias, desde que tal
conduta chegue a afetar tais No Estatuto da Cidade, há figura
típica, que é a que faz incidir
esferas de responsabilidade.
sobre o prefeito a sanção de
Vale também a referência ao art. improbidade administrativa, se
935 do Código Civil Brasileiro, este não tomar as providências
para que o Plano Diretor esteja
segundo o qual:
aprovado em até cinco anos após
A responsabilidade civil é a entrada em vigor da lei (art. 52
independente da criminal, não se e inciso VII).
podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobe quem Os servidores que autorizarem e
seja o seu autor, quando estas colaborarem com a contratação
questões se acharem decididas no de um imóvel sem acessibilidade
deverão ser responsabilizados
juízo criminal.
nos termos da lei, eis que gerou
prejuízo duplo ao Estado por sua
omissão, que não apenas teve

que gastar mais recursos para
adaptar o prédio às normas de
acessibilidade, mas teve que
indenizar um particular que
eventualmente sofra danos
morais e materiais em razão da
falta de acessibilidade.
Tal conduta encontra figura
típica no Estatuto da Pessoa com
Deficiência, que, em seu artigo 103,
promoveu importante alteração
legislativa, inserindo na Lei de
Improbidade Administrativa o
inciso IX, em seu art. 11, passando
a expressamente considerar
como ato de improbidade
administrativa que atenta contra
os princípios da Administração
Pública a conduta do agente de
“deixar de cumprir a exigência
de requisitos de acessibilidade
previstos na legislação”.

Importante mencionar que há
dissonância na doutrina quanto
aos atos que gerem prejuízo ao
Estado, disposto no art. 10 da
LIA. Afirma Gomes de Mattos
que há a necessidade de efetivo
prejuízo aos cofres públicos, não
se incluindo, na figura típica, as
lesões ao patrimônio público.

Por fim, podemos citar a
possibilidade de o próprio Estado
ser sujeito passivo de danos
morais decorrentes do ato de
improbidade, conforme lição da
professora Rita Andréa Rehem
Almeida Tourinho, que, em sua
conclusão, afirma esperançosa:
É importante que se abrace
esta tese dos danos morais ao
Estado decorrentes de atos de

460, 2014.
4

BARBOSA, Magno Neves; HERMS, Frederich Wihelem. As entidades delegatárias e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos: a obrigatoriedade do

repasse dos valores arrecadados às entidades delegatárias e a improbidade administrativa ambiental. Revista de Direito da Cidade, v. 9, n. 1, p. 342-365.
Disponível em: < http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/26635>. Acesso em 26 jun.2017.
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improbidade. É importante que
se utilize todos os mecanismos
existentes com o propósito de
se expurgar administradores
ímprobos do cenário brasileiro.
Temos que acreditar nesta luta,
temos que acreditar em um Brasil
melhor.5

2. A tutela da segurança jurídica
e da legítima expectativa da
atividade imobiliária

As regras e os princípios relativos
à ocupação, uso e transformação
dos solos estão previstas em
instrumentos de planejamento
territorial (em especial, em
planos municipais), as atividades
de intervenção nos solos só
podem ser admitidas desde que
se conformem ou, pelo menos,
não contrariem as disposições
daqueles instrumentos.

jurídica e da estabilidade dos
atos administrativos.

Por fim, verificado o dolo ou
a culpa do agente público que
promove tal modificação de
forma a atingir o objetivo
de inviabilizar determinada
licença de obra, deverá ser
exemplar a observância da Lei
de Improbidade Administrativa,
com a punição do agente improbo.

Isto significa que as decisões
urbanísticas
deixaram
praticamente de ser baseadas
Na atividade de construção, em parâmetros casuisticamente Referências
incorporação e de qualquer forma definidos para que se observe a
que promova o parcelamento segurança jurídica.
COSTA, José Armando da.
do solo urbano, importante
Responsabilização
disciplinar
para o administrado é a tutela
por ato de improbidade. Fórum
da legítima confiança em ver o
Administrativo – Direito Público –
empreendimento para o qual Conclusão
FA, Belo Horizonte, a. 4, n. 37, mar.
buscou licenciar sua construção
2004. Disponível em: <http://
efetivamente erigido.
Tendo em conta os argumentos w w w.bidfor um.com.br/ bid/
elencados
anteriormente, PDI0006.aspx?pdiCntd=4717>.
Tal
tutela
se
demonstra entendemos que a mudança de Acesso em 26 jun.2017.
necessária, pois a atividade de planos urbanísticos realizados de
parcelamento de solo urbano forma açodada, com a finalidade GARCIA,
Emerson.
A
é notadamente de média e de
prejudicar
diretamente improbidade
administrativa
longa duração, não podendo ser uma determinada atividade de e sua sistematização. Fórum
surpreendida entre suas etapas, incorporação e construção, para Administrativo – Direito Público
desde a aquisição do terreno até além de fazer atuar os ditames – FA, Belo Horizonte, a. 2, n. 21,
o recebimento dos preços.
repressivos da Lei de Improbidade nov. 2002. Disponível em: <http://
Administrativa, atenta contra a w w w.bidfor um.com.br/ bid/
Ou seja: pretende-se ter a segurança jurídica.
PDI0006.aspx?pdiCntd=2705>.
certeza quanto ao conteúdo e
Acesso em 26 jun.2017.
a interpretação de uma norma Por isso, parece-nos que a
jurídica e a sua eficácia que se declaração de impossibilidade GARCIA,
Emerson;
ALVES,
protrai no tempo.
de realização de eventual Rogerio Pacheco. Improbidade
construção que seja atingida por administrativa. 6. ed. Rio de
Ocorre
que,
em
diversos norma posterior que modifique a Janeiro: Lumen Juris, 2011.
municípios deste País continental, licença dada quando do início da
a modificação abrupta de normas atividade de incorporação, e que GONÇALVES, Pedro; OLIVEIRA,
construtivasesuaeficáciaimediata tornaria pretensamente o ato Fernanda Paula. A nulidade dos
somente trazem incerteza ao declarado como nulo pode ser actos administrativos de gestão
construtor
e
incorporador, “convertido” em um ato anulável, urbanística. Revista CEDOUA.
influindo diretamente no custo da ou ainda, sua anulabilidade seja Coimbra, a. II, p. 17/46.
superada em prol da segurança
atividade.
5

TOURINHO, Rita Andréa Rehem Almeida. O Estado como sujeito passivo de danos morais decorrentes do ato de improbidade administrativa.

Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, a. 2, n. 11, jan. 2002. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.
aspx?pdiCntd=1226>. Acesso em 26 jun.2017.
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MATTOS,
Mauro
Roberto
Gomes de. Atos de improbidade
administrativa
que
causam prejuízo ao Erário.
Inconstitucionalidade
da
expressão culposa do art. 10
da Lei nº 8.493/92. Fórum
Administrativo – Direito Público
– FA, Belo Horizonte, a. 3, n. 29,
jul. 2003. Disponível em: <http://
w w w.bidfor um.com.br/ bid/
PDI0006.aspx?pdiCntd=3703>.
Acesso em 26 jun.2017.
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Transcrição da palestra “Memória, Esquecimento e Conteúdo na Internet”,
realizada no XIX Congresso Internacional de Direito Constitucional do Instituto
Brasiliense de Direito Público - IDP

1. Um pouco de história – primeira publicação de Gutenberg
evolução dos direitos da foi a Bíblia, que, por rapidamente
personalidade
multiplicar a informação, pode
simbolizar a ideia da velocidade
Na evolução dos direitos da do conhecimento. Além de ser
personalidade, o primeiro marco considerada um marco, há quem
a ser considerado é a história diga ser ela uma das maiores
de Antígona, simbolizando um invenções da Idade Moderna.
dos direitos fundamentais da
personalidade e a força que Em meio a idas e vindas no
encarna a determinação de direito à dignidade da pessoa
realizá-lo. Na peça de Sófocles, a humana, pode-se referir que a
tensão existente entre a lei posta Idade Média, centrada na ideia da
e a o direito natural é exposta por propriedade privada, não cuidou
Antígona, que demonstra tanto a propriamente de um direito da
força da mulher, como o respeito personalidade. O Renascimento,
a um de seus direitos. Na Grécia por seu turno, no século XVI, faz
antiga, ficar o corpo insepulto o homem voltar a ser o centro de
era uma pena para além da seu próprio pensamento.
eternidade, pois se acreditava
que, assim, a alma do morto A Independência Americana
vagaria pelo resto dos tempos. (1776) e a Revolução Francesa
Seu irmão, Polinice, fora morto (1789) refletem a ideia central
e deixado à margem do rio, por dos direitos da personalidade
isso ela quis enterrá-lo, apesar de como um dos fundamentos do
haver um decreto que a proibia. Estado.
Acredita-se que, mesmo com
essa proibição, ela teria cavado a As guerras mundiais de 1914/18
sepultura com as próprias mãos e e 1939/45, com suas mutilações
o enterrado. Por uma das versões e barbáries, por seu turno, fazem
da peça de Sófocles, teria sido ela eclodir a Declaração Universal dos
presa e enterrada viva.
Direitos do Homem e do Cidadão
em 1949, sendo considerada o
Mais adiante, outro marco primeiro tratamento legal dos
histórico na evolução desses direitos da personalidade.
direitos é o da invenção da
prensa de Gutenberg, em 1440. A
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Voltando um pouco na marcha
do tempo, o primeiro artigo que
versa sistematicamente sobre
o direito à privacidade, escrito
por Brandeis e Warren, em 1890,
usa o termo right to privacy
e contrapõe este direito ao
progresso tecnológico existente
na época, causando grande
repercussão no tema. Acreditase que esse artigo nasceu a partir
de uma invasão da privacidade
do casamento da filha de um
dos autores e, por meio de um
telégrafo, informações foram
rapidamente transmitidas e
publicadas em um jornal, o que
o incomodou em demasia. Ainda
hoje esse artigo é bastante citado
como o primeiro texto que avalia
o direito à privacidade.

A Corte Constitucional Alemã,
quando criada, trata do tema
e produz forte jurisprudência,
elevando a dignidade da pessoa
humana a um patamar de “bem
absoluto”. A razão para se ter uma
Corte Constitucional afirmativa
na questão dos Direitos Humanos
justifica-se pelo período pósguerra (2ª Guerra Mundial)
bastante dramático pelo qual
a Alemanha se encontrava,
estando praticamente isolada
e devastada. O livro Mefisto, de
Klaus Mann, e o romance Esra,
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sobre biografias não autorizadas,
foram os primeiros e mais
importantes casos da Suprema
Corte Alemã.

De acordo com a Constituição, o
Código Civil e diversos diplomas,
o direito à vida digna é tido
como cláusula geral. Atualmente,
muitos temas correlacionados
aos direitos da personalidade,
ainda que indiretamente, como
o transplante, a “barriga de
aluguel”, a reprodução in vitro, a
bioética, a eutanásia, o registro
civil de transexual, a adoção
por casal homoafetivo (registro
civil) e a esterilização humana,
são discutidos no Superior
Tribunal de Justiça - STJ, o último
intérprete da legislação federal.

Na década de 70, nos Estados
Unidos, ocorreu o caso Watergate,
que fomentou a pesquisa sobre
a invasão de privacidade e o
papel da imprensa livre. Esse
caso decorreu de gravação
clandestina realizada dentro do
Comitê do Partido Democrata,
a qual resultou na derrubada
do Presidente da República
americano.
Considera-se
o
ocorrido um marco no exame
do papel da imprensa quanto à O STJ autorizou, em se tratando
extensão de seu limite na questão do registro civil de transexual,
da privacidade.
mesmo sem cirurgia de mudança
de sexo, a alteração do registro
No
Brasil,
as
Cartas (REsp
1.626.739/RS).
Em
Constitucionais
sempre relação ao casamento por casal
versaram sobre os direitos da homoafetivo, vale lembrar que o
personalidade, muito embora STJ foi a primeira Corte a deferir
o tema do direito ao dano a união e também a adoção de
moral só tenha sido tratado na criança por casal do mesmo sexo
Constituição de 1988.
(REsp889.852/RS).
O pensador desse século que
melhor discute o tema, elevando-o
a um patamar diferenciado, é
Zygmunt Bauman, que utiliza
a
expressão
“modernidade
líquida” para tratar da matéria
das redes sociais. Bauman fala
da
eliminação
progressiva
da divisão entre o público e o
privado, afirmando que eles se
interpenetram com a existência
da internet, como no caso do
Facebook, por exemplo. Ele cita
as amizades líquidas que são
acumuladas virtualmente.

direito à privacidade versus
direito autoral, ocorreu em 1984,
nos Estados Unidos, conhecido
como caso Betamax. A discussão
entre a Sony e a Universal Studios
visava a esclarecer se a gravação
de programas e filmes em fitas
videocassetes
representava
violação aos direitos do estúdio
e do autor. A decisão nesse
questionamento foi a de que não
houve violação ao direito autoral,
mas uso legítimo da tecnologia
ou fair use.

Já no caso Napster, no ano
2000, houve decisão em sentido
oposto. Esse programa de
compartilhamento de músicas em
computador foi proibido por ter
sido considerado uma atividade
lucrativa
(responsabilidade
vicária). Ocorre que, com a
tecnologia P2P, usada para
transmissão de arquivos pelo
computador na internet, foram
compartilhadas, em larga escala,
milhares de músicas entre
usuários.

No Brasil, a propriedade
2. Aspectos Gerais sobre intelectual ganha mais relevância
Propriedade Intelectual
na Constituição de 1988, por
trazer expressamente em seu
De outra parte, o direito texto o reconhecimento do dano
de propriedade intelectual, moral (art. 5º, incisos V e X).
mencionado desde a era da faca
manufaturada até o surgimento Vale destacar que já foi julgada
do computador, pode ser no STJ a relação jurídica entre o
classificado como direito real, fornecedor do serviço de mídia
absoluto e oponível erga omnes, (televisão, rádio ou internet) e
bem incorpóreo ou imaterial. o usuário, aplicando-se, nesse
Engloba o direito do autor, visto caso, o Código de Defesa do
como uma criação estética, Consumidor (REsp 946.851/PR).
o software, os cultivares e a
propriedade industrial, tida como
uma invenção técnica. Tornouse ativo econômico importante
atualmente.

O direito da personalidade é
gênero do qual são espécies a
honra, a intimidade, a imagem, o
direito de expressão e informação,
dentre outros. É considerado um
direito absoluto, indisponível, O primeiro caso mais interessante,
imprescritível e extrapatrimonial. tratando-se de violação do
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3.
Colisão
de
Direitos econômico da imagem da pessoa
Fundamentais e Ponderação sem o seu consentimento e o
de Valores em Conflito
terceiro é a possibilidade de
utilização da imagem, sobretudo,
No que diz respeito à colisão de pessoas públicas sem que haja
de direitos fundamentais e aproveitamento econômico.
à ponderação de valores em
conflito, existem doutrinadores Nesses casos, no exame de
que defendem a preponderância situações concretas, a ideia é
de um dos princípios em relação a criar um padrão (standards), com
outro e há teses afirmando haver regras de experiência objetivas
equilíbrio entre eles.
(afastando o subjetivismo) e,
a partir daí, verificar, naquela
No entanto, essa questão é mesmo situação de fato, quais princípios
resolvida apenas com o exame devem prevalecer.
do caso concreto. Isso porque
não há propriamente antinomias Vale frisar ser possível a
insolúveis
na
Constituição divulgação de imagem de pessoas
(princípio
da
unidade). em eventos públicos, sessões
Defende-se, dessa forma, a de julgamento ou eventos com
inexistência
de
hierarquia interesse público.
entre direitos e princípios da
mesma natureza constitucional, A expressão de Baleeiro (RMS
a predominância do interesse 18534/STF),
“consciência
público e, fundamentalmente, do homem médio de seu
a razoabilidade. De acordo tempo”, justifica a mudança de
com Couture, “o intérprete é o comportamento em diferentes
intermediário entre o texto e a épocas, como, por exemplo, o fato
realidade”.
de usar biquíni na praia não mais
ferir o decoro. Então, é o homem
Essas regras de interpretação médio naquele determinado
são bem analisadas no livro de tempo em que ele vive que servirá
autoria do Ministro Roberto como padrão, standard.
Barroso e também por Alexis.
Ainda nesse tema, o americano Um tópico importante nessa
Dworkin criou a ideia do Juiz discussão é o chamado actual
Hércules, aquele que resolve os malice, criado nos Estados Unidos,
hard cases.
com o caso do New York Times,
sob a indagação de ser preciso
provara má-fé do jornalista
para caracterizar a invasão
4. Alguns Pontos Relevantes
da privacidade quando são
ultrapassados os limites da mera
Surgem alguns pontos relevantes informação. No direito brasileiro,
da jurisprudência brasileira na existem vários precedentes que
análise do direito da informação afastam a necessidade de prova
versus direito à intimidade - da má-fé.
direito à privacidade.
A
contemporaneidade
da
O primeiro deles é a diferença informação reflete diretamente
entre notícia e crítica; o segundo no direito ao esquecimento.
é a vedação ao aproveitamento
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Quanto à questão das liminares
(ou antecipação de tutelas em
ações judiciais), houve grandes
mudanças com o surgimento do
marco civil da internet, certo de
que é vedada a censura prévia.
5. Marco Civil da Internet – O
que mudou?
No caso da responsabilidade
civil subjetiva dos provedores de
internet, a Lei nº 12.965/2014, que
até hoje não sofreu contestação
no Supremo Tribunal Federal
- STF, no art. 19, exige ordem
judicial específica para tornar
indisponíveis conteúdos gerados
por terceiros e violadores de
direito. Vale destacar que, no caso
de inércia, a responsabilidade
civil pode ser invocada.
De acordo com o art. 21 da citada
lei, a exceção à necessidade de
ordem judicial específica corre
à conta de conteúdos violadores
da intimidade divulgados sem
autorização, como cenas de
sexo ou de nudez, hipótese
em que a norma se contenta
com a notificação que aponte o
material ilícito. Além disso, está
expressamente
excepcionada
de seu âmbito de incidência a
violação de direitos autorais
praticada por terceiros (art. 19, §
2º, e art. 31).

Os precedentes que existem
no Brasil, até hoje, a tratar
sobre direito ao esquecimento,
especialmente no STJ (REsp’s
1.335.153/RJ e 1.334.097/RJ),
examinaram programas de
televisão, não tendo sido ainda
discutido o tema sob o prisma
do marco legal da internet e,
especialmente, o direito ao
esquecimento na internet, como
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já acontece hoje nos tribunais
europeus.
6. Jurisprudência (Estudo de
Casos)
Inicia-se o exame dos precedentes
com o REsp 1.512.647/MG, que
tratou sobre a responsabilidade
civil de provedor de internet, no
caso, o Orkut, a envolver um curso
preparatório para concursos
públicos que comercializava
suas aulas virtualmente. Essas
aulas foram divulgadas em
certas
comunidades
desse
administrador a um custo menor
ou de maneira gratuita. Dessa
forma, o curso preparatório e o
professor moveram ação contra
o provedor de internet, sob a
justificativa de o administrador
estar estimulando a pirataria
na internet. A dúvida suscitada
no processo analisado pelo STJ
foi se, pela responsabilidade
contributiva,
o
provedor
participou de alguma maneira
do ilícito, se obteve vantagem
econômica ou financeira ou,
ainda, se a posição de utilizar
a rede social para divulgar
a pirataria foi um fair use do
direito autoral. A conclusão da
2ª Seção do STJ foi a exclusão da
responsabilidade civil da rede
social, por ela não disponibilizar
de nenhuma ferramenta que
facilitasse a pirataria, tampouco
utilizar ou obter benefício,
ainda
que
indiretamente.
Evidentemente, esse julgado
aplica-se a qualquer provedor
de internet. Cabe ressaltar que
esse foi o primeiro precedente
em que, mesmo indiretamente,
tenha sido aplicado o marco civil
da internet.

Outro caso julgado no STF tratou
sobre a constitucionalidade da
lei criada pelo Estado do Rio
Grande do Sul, que estabelecia
a preferência na aquisição
de softwares livres ou sem
restrições proprietárias no
âmbito da administração pública
regional, na modalidade de
licitação pública da concorrência.
Em liminar, o Ministro Ayres
Britto decidiu contrariamente
em relação ao software livre. No
julgamento do mérito, no entanto,
na relatoria do Ministro Luiz Fux,
a Suprema Corte estabeleceu que
a legislação estadual é compatível
com os princípios constitucionais
da separação dos poderes e
manteve hígida essa norma que
deu preferência para a aquisição
de software livre (ADin 3.059)

No STJ, no que concerne à
proteção ao direito autoral
de software, concluiu-se que a
comprovação da regularidade
do programa não ocorre apenas
pela nota fiscal, mas também
por outros meios de prova que
demonstrem a autenticidade
do programa utilizado (REsp
913.008/RJ).

o REsp 997.993/MG, no qual
discutido se o fornecedor do
serviço, quem hospeda o site
de classificados no caso, tem
também responsabilidade por
publicar falso anúncio erótico
solicitado por uma pessoa para
prejudicar outra. Esse longo
apanhado é uma linha evolutiva
que retrata um pouco os temas
deste mundo novo da internet.
Inicia-se
agora,
então,
propriamente a análise do direito
ao esquecimento, a fim de que
seja concluída essa trajetória.

O STJ, em conjunto com o Conselho
da Justiça Federal - CJF, tem
realizado jornadas que servem
como tanque de ideias ou como
sementeira sobre o Direito Civil, o
Direito Comercial, dentre outros
temas. Na 6ª Jornada, criou-se a
ideia da tutela da dignidade da
pessoa humana na sociedade da
informação, incluindo o direito
ao esquecimento.

Posteriormente, foram julgados
na 4ª Turma do STJ dois casos
com temas diferentes (REsp’s
1.334.097/RJ e 1.335.153/RJ),
escolhidos com cuidado para
Outros precedentes a serem serem analisados no mesmo dia.
citados são o REsp 844.736/ Embora relacionados ao direito
DF, que analisou se o spam gera ao esquecimento e utilizando-se
dano moral, o REsp 1.168.547/RJ, técnica de distinção, em um caso,
que tratou sobre a possibilidade a Turma concedeu a indenização
de ajuizamento de ação no caso (REsp 1.334.097/RJ) e, no outro,
de a pessoa sentir-se violada negou (REsp 1.335.153/RJ).
pela utilização de imagem na
internet ainda que o site esteja A justificativa para diferentes
hospedado no exterior, sendo a posicionamentos ocorreu de
decisão do STJ afirmativa nesse modo a afirmar que o resultado
caso, o REsp 1.258.389/PB, em do julgamento vai depender
ação indenizatória movida por de cada caso. Não é para toda
município contra particular por situação que vai ser aplicável
dano moral praticado em rádio, o direito ao esquecimento. A
questionando-se a possibilidade Corte utilizou técnica bastante
de pessoa jurídica de direito didática para dizer em quais
público obter indenização, e situações será cabível a tese e
455

DIREITO ADMINISTRATIVO

em quais hipóteses não pode
ser invocada. Muito embora,
em um deles, o julgamento
não tenha sido unânime, o que
importa é o precedente. Esses
dois casos foram impugnados
via recurso extraordinário e
estão em julgamento no STF.
O processo em que não foi
concedida a indenização está
com repercussão geral.

O REsp 1.334.097/RJ foi de um
cidadão indiciado na chacina da
candelária e, posteriormente,
absolvido pelo júri. O próprio
Ministério Público pediu a
absolvição dele, por entender
que não tinha conexão com
aquele caso rumoroso, de muita
repercussão, dramático, quando
foram
assassinados
vários
garotos em frente à candelária
no Rio de Janeiro. Nesse caso,
o indivíduo, para recomeçar
a vida, precisou mudar de
nome e entrar no programa do
Poder Executivo para buscar
residência em outra cidade e
candidatar-se a novo emprego,
além de ter sido perseguido
em sua comunidade. Quando
ele se estabilizou, o programa
de uma emissora de televisão,
que fazia reconstituições de
crimes, procurou-o e pediu para
entrevistá-lo. Ele se negou a
participar e disse que já havia
sido absolvido. Mesmo assim,
o programa foi exibido, o que
ensejou a ação indenizatória,
invocando-se como um dos
fundamentos, mas não o único,
o direito de ser esquecido, já que
houve absolvição. Nesse caso, foi
concedida a indenização.

empurrada de um apartamento
na praia de Copacabana, o que
causou grande rumor na época,
a envolver toda a sociedade
carioca, por participarem ou
terem participado do caso
pessoas da alta sociedade levadas
a júri. Esse caso é considerado
como referência e é retratado
em vários livros de Direito Penal
como um dos casos criminais
célebres, assim como o do tenente
Bandeira.

Houve também outro programa,
da mesma emissora, que se propôs
a reconstituir esse crime, mas, ao
procurar a família, esta suscitou
o direito de preservar a memória,
não consentindo com a notícia do
crime. No entanto, a veiculação
também aconteceu, sendo então
ajuizada posteriormente a ação
indenizatória. Nesse caso, foi
negada a indenização, por ser
impossível retratar o caso ou
do crime Aida Curi sem falar da
memória e do passado de Aida
Curi, sem falar da vítima.

Destarte, como o intuito é que
não sejam retirados da história de
determinado país fatos relevantes
e sendo o processo criminal, em
sua grande maioria, público, não
há porque resguardar o direito
ao esquecimento, sendo então
negada a indenização. Esse é o
caso que está com repercussão
geral no STF. Houve parecer
do Procurador-Geral de Justiça
pela inexistência de direito ao
esquecimento naquela hipótese e,
nessa situação, a relatoria coube
ao Ministro Dias Toffoli. O outro
processo também teve recurso
extraordinário, que foi denegado
O outro recurso julgado na e está com agravo da relatoria do
mesma data, o REsp 1.335.153/ Ministro Celso de Mello.
RJ, foi o caso Ainda Curi, também
no Rio de Janeiro. Na década de Em matéria penal, podem ser
50, uma moça atirou-se ou foi citados alguns precedentes a
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aplicar o direito ao esquecimento.
Em duas hipóteses, uma de
relatoria do Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca (RMS 49920/
SP) e outra de relatoria do
Ministro Rogerio Schietti (REsp
1.578.033/RJ), foi discutido se
registros antigos em folhas de
antecedentes
caracterizavam
reincidência ou não. Aplicado o
direito ao esquecimento, ficou
decidido ser cabível apenas em
um dos casos.
O acórdão de 13 de maio de
2014, do Tribunal de Justiça da
União Europeia, amplamente
divulgado por todos os meios
de comunicação, resultou da
reclamação sobre o caso do
Google Espanha contra a Agência
Espanhola de Proteção de Dados
e Mario Costeja González. A
pretensão era a retirada do
nome de Mario Costeja González
do mecanismo de busca. Esse
foi o caso precedente da União
Europeia que tratou do tema.

No Brasil, com base em dados
recolhidos a partir de 2014,
obteve-se um total de 1.739.865
URLs avaliadas para remoção
e um montante de 571.992
solicitações recebidas, sendo
que 56,8% não foram excluídas e
43,2% foram acolhidas e retiradas
com pedidos diretamente feitos
ao Google.

Pode-se dizer que esses são
dados muito relevantes para
se afirmar que o objetivo não é
apagar a história e a memória,
sendo argumento raso aquele
de afirmar que o direito ao
esquecimento fere a liberdade de
imprensa.
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7. Conclusão
O mundo está em estado de
crescente transformação, o que
gera uma premente necessidade
de contínua adaptação às
mudanças de comportamento da
sociedade, constantemente mais
globalizada e conectada de um
lado, mas, em contrapartida, cada
vez mais líquida, instantânea e
virtual.
É preciso buscar equilíbrio para
enfrentar tamanha mudança de
paradigma.

A evolução tecnológica não
pode se desvincular das bases
necessárias à solidificação de
qualquer sociedade, em especial,
o respeito aos direitos humanos,
bem como a preservação da
história da nação.

Cabe, assim, em última análise,
ao Poder Judiciário enfrentar
com serenidade e sabedoria as
questões que lhe são postas e
ponderar sempre os valores em
questão, de modo a proporcionar
a solução mais adequada a cada
caso concreto.
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Resumo

não raramente, se depara com
problemas de alta complexidade,
Busca o presente ensaio que fogem ao comportamento
apresentar ao leitor as hipóteses padrão, demandando reflexões
em que a contratação de serviços mais profundas e conhecimentos
advocatícios pela Administração mais acurados acerca de todo
Pública encontra amparo no o arcabouço legal que dá
ordenamento atual. Outrossim, sustentação ao sistema jurídico
um breve panorama acerca da de uma nação.
necessidade de licitação para
contratação destes serviços é Outrossim, a dinâmica da
traçado, em especial diante da sociedade
contemporânea
iminência de apreciação desta acabou por compartimentalizar
matéria pelo C. Supremo Tribunal o Direito, inicialmente para
Federal.
fins didáticos, hoje pelo fato de
ser humanamente impossível
bem conhecer as nuances de
PALAVRAS-CHAVE:
toda a ciência, diante de um
Improbidade;
Serviços
de emaranhado de normas que
advocacia; Contratação direta; orbitam cada área específica do
estudo jurídico.
Licitação; Procuradoria.

foge do padrão (envolvendo
complexidade para além do
usual), o ideal é que profissional
especializado no assunto atue em
prol dos interesses envolvidos na
demanda.

A Administração Pública, como
gestora de uma infinidade de
interesses e recursos, enfrenta em
sua rotina questões corriqueiras
e repetitivas. Entretanto, vez
ou outra situações complexas e
bem específicas lhe atormentam.
Nem sempre, contudo, dentre os
integrantes de sua procuradoria
jurídica existe profissional que
possa bem lhe atender nestes
casos.

Eis, portanto, a problemática
que
será
enfrentada
no
Como na medicina, ainda presente ensaio. Considerada a
há o “clínico geral” – aquele especialização do profissional
1.
Apresentação
da profissional, dotado de uma do Direito, mesmo diante da
visão mais ampla e geral do existência de uma procuradoria
problemática
sistema, capaz de conduzir jurídica bem aparelhada e
Como em todos os ramos da questões de diversas naturezas. constituída, a Administração
ciência, o Direito é permeado por Entretanto, ousamos dizer que Pública está autorizada a
situações usuais, corriqueiras e são profissionais em extinção. contratar serviços de advocacia?
de fácil intelecção; mas também, Na prática, quando o caso Sua contratação enseja a
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responsabilização do agente criar suas procuradorias, se lhes
público por ato de improbidade parecer adequado e conveniente.
Eis a faculdade concedida pela
administrativa?
Constituição - diferentemente
do que reservou aos Estados e
Distrito Federal. Cada Estado
2.
Das
atribuições
da da Federação obrigatoriamente
instituiu suas procuradorias,
procuradoria jurídica
definindo
suas
atribuições,
Sobre procuradoria, vejamos composição e disposição de
o que dispõe a Constituição órgãos e regime jurídico dos
integrantes da carreira.
Federal:
CF

Art. 132. Os Procuradores dos
Estados e do Distrito Federal,
organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de
concurso público de provas
e títulos, com a participação
da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica das
respectivas unidades federadas.

Matérias
“específicas”
que,
portanto,
exigem
mais
aprofundado
conhecimento
Com
algumas
diferenças, autorizam a contratação de
pode-se dizer que, em geral, profissional apto a lidar com o
é atribuição da procuradoria, caso. E nem poderia ser diferente:
dentre outras, a representação obstar o acesso a defesa
judicial e extrajudicial da capacitada para determinada
Administração
Pública, situação
seria
colocar
a
exercendo também atividades Administração em desvantagem
de consultoria, assessoramento perante eventual parte em
jurídico e técnico-legislativo, litígio – vez que o ex-adverso
além de opinar previamente poderia se socorrer de assessoria
à formalização de contratos competente e específica para
administrativos.
aquela demanda.

Compete, portanto, a este corpo de
Do artigo supra transcrito profissionais lidar com questões
podemos
suscitar
dois rotineiras da Administração.
questionamentos: i) Municípios Para estes casos parece-nos que
podem constituir procuradorias contratar serviços de advocacia
(nota-se que o texto não faz seria desnecessário, inadequado
referência aos procuradores dos e até mesmo ilegal.
Municípios)? ii) A existência de
um corpo de procuradores, por Todavia, como já ressaltado, nem
si só, elimina a possibilidade sempre a Administração está
de contratação de serviços de a lidar com situações padrão.
Vejamos o que consta da Lei
advocacia?
Orgânica da Procuradoria Geral
Ao primeiro questionamento vale do Estado de São Paulo1:
dizer que o “silêncio” acerca das
procuradorias municipais não Artigo 3º - São atribuições da
veda, por óbvio, sejam as mesmas Procuradoria Geral do Estado,
constituídas. Por força do sem prejuízo de outras que lhe
princípio federativo, que reserva foram outorgadas por normas
aos entes federados ampla constitucionais e legais:
autonomia administrativa, esta
“falha” do texto constitucional (...)
é facilmente superada. Cabe
a cada um deles (Municípios)

1

§ 1º - A Procuradoria Geral do
Estado, em caráter excepcional e
em razão de relevante interesse
público, poderá contratar jurista
para a emissão de parecer sobre
matéria específica, mediante
prévia motivação do Procurador
Geral do Estado e oitiva do
Conselho.

Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015.
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Não se está a dizer, em
absoluto, que as procuradorias
são compostas por maus
profissionais. Pelo contrário:
por força da via de acesso/
concurso público, usualmente
deveras concorridos, aqueles
que se efetivam no cargo são
pessoas das mais capacitadas
e brilhantes. Mas, como já
destacado, não dominam todos
os ramos de estudo da ciência
jurídica.
Ao segundo questionamento,
portanto, parece-nos que a
existência
da
procuradoria
jurídica não obsta a contratação
de serviços de advocacia, a ser
autorizada nos casos em que a
especificidade da matéria traga
prejuízos à defesa dos interesses
da Administração, visto inexistir
no corpo de procuradores
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profissional apto a lidar com o
problema.
3. A questão do elevado volume
de trabalho
Outra discussão que se põe
é acerca da legalidade da
contratação de serviços de
advocacia para auxílio da
procuradoria jurídica que, diante
do elevado volume de trabalho,
não consegue fazer frente à
demanda que lhe é imposta.
Esta situação tem se tornado
bastante comum. Praticamente
toda a atuação administrativa,
em um momento ou outro, tem
uma interface com o jurídico.
Desde simples contratações à
aplicação de sanções a servidores,
a procuradoria é chamada a se
manifestar. Ademais, diante da
crise econômica que assola o país
(e que, por via indireta, acabou
por comprometer os recursos
públicos – sensível diminuição
da arrecadação tributária), as
procuradorias não estão sendo
municiadas da forma como
deveriam. Poucos concursos
estão
sendo
promovidos,
os cargos vagos (por força
de aposentadorias, óbitos e
afastamentos/demissões)
não
estão sendo preenchidos.
Neste
contexto,
poder-seia cogitar a contratação de
profissionais do direito para
suprir esta lacuna. Nesta
hipótese, parece-nos necessário
distinguir duas situações: i)
demanda represada e tendente
à normalização; ii) demanda
represada e constante.
Na primeira hipótese, está a
Administração diante de um

quadro de acúmulo de serviço
(decorrente de um afastamento
temporário de um procurador,
por exemplo), todavia já
estabilizado. Não se consegue,
com a composição de sua
procuradoria, “zerar o estoque”;
mas também não se identifica um
crescimento do mesmo. Neste
caso, parece-nos razoável (até
mesmo indicada) a contratação
de serviços de advocacia, no
intuito de dar cabo a este
acúmulo. Isto porque abrir nova
vaga de procurador permitirá,
num
primeiro
momento,
sanar esta falha. Entretanto,
extinto
o
amontoamento,
haveria uma ociosidade que
traria à Administração o ônus
da manutenção de um custo
desnecessário.
Diferente é o caso do acúmulo
que decorre da insuficiência de
profissionais. Diante da completa
incapacidade de processamento
das demandas atribuídas à
procuradoria, outra saída não
resta senão a criação de novos
cargos e seu preenchimento via
concurso público. Nesta hipótese,
em que a demanda é constante
e já identificada como incapaz
de ser atendida pelo corpo de
procuradores então existente,
contratar serviços de advocacia
seria ferir a Constituição Federal.
Não nos parece adequada,
portanto, a “terceirização” da
procuradoria em situações tal
como a supra delineada.
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Já nos deparamos com situações
desta natureza. Nestes casos,
inquinar como ímproba a
contratação é medida de
rigor. Atenta contra princípios
da
Administração
Pública
(moralidade,
economicidade,
dentre outros). Neste sentido é
a jurisprudência recente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Recurso Especial nº. 1.505.356 –
MG (2013/0352814-2)
Relator:
Herman Benjamin
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10. Na demanda em análise, a
municipalidade, a pretexto da
singularidade dos serviços de
advocacia, terceirizou em bloco,
entre os anos de 2001 e 2004,com
dispêndio de cerca de R$ 136.723,84
(cento e trinta e seis mil, setecentos
e vinte e quatro reais e oitenta e
quatro centavos, válidos para o
referido período), atividades que
são próprias e bem poderiam
ter sido executadas pelos
advogados que integram, com
vínculo público, a Prefeitura de
Visconde do Rio Branco-MG.
11. A leitura dos autos indica
que o objeto dos sucessivos
contratos (ao todo foram 04)
era absolutamente genérico,
pois consistente na prestação de
serviços
técnico-especializado
de assessoria e consultoria e
patrocínio judicial e administrativo
e congêneres.
12. Tais tarefas não podem ser
consideradas como singulares no
âmbito da atividade jurídica de um
Município. Os procedimentos que
correm nos respectivos Tribunais
de Contas, de maneira geral, versam
sobre assuntos cotidianos da esfera
de interesse das municipalidades.
E mais, assuntos de licitação e de
assessoria em temas financeiros
não
exigem
conhecimentos
demasiadamente aprofundados,
tampouco envolvem dificuldades
superiores às corriqueiramente
enfrentadas por advogados e
escritórios de advocacia atuantes
na área da Administração Pública
e pelo assessoria jurídica do
município. Ilegalidade. Serviços
não singulares.
13. A contratação de serviços sem
procedimento licitatório, quando
não caracterizada situação de
inexigibilidade, viola os princípios
da legalidade, impessoalidade,

moralidade e eficiência e
os deveres de legalidade e
imparcialidade e configura
improbidade administrativa.
Ausente o prejuízo ao erário no
caso concreto, a situação amoldase ao conceito de improbidade
administrativa, nos termos do
art. 11, caput, e inciso I, da Lei
8.429/1992.

de Municípios localizados a
mais de 500 quilômetros de
distância da capital. Havendo a
necessidade de se compulsar um
processo físico, um procurador
deverá ser designado para este
desiderato. Afora as despesas
com deslocamento (seja por
avião, carro ou ônibus –
combustível, pedágios, desgaste
do carro oficial do Município,
etc.), hospedagem (dificilmente
(...)
conseguirá ir e voltar no mesmo
19. Patente a ilegalidade da dia), alimentação e diária do
contratação, impõe-se a nulidade servidor – a procuradoria
do contrato celebrado, e, em razão estará desfalcada, na melhor
das circunstâncias específicas e das hipóteses, de um dos seus
peculiares dos fatos narrados nos profissionais por dois dias. Sem
autos, deve ser aplicada apenas contar os riscos envolvidos na
a multa civil a cada um dos viagem...
agentes envolvidos, em patamar
mínimo (10% do valor total das Contratar, portanto, alguém
contratações, atualizados desde a da Capital (ou entorno) pode
representar
uma
sensível
assinatura do primeiro pacto).
economia
à
Administração
Pública. Tal contratação, quer
(sic) (sem ênfase no original)
nos parecer, estará autorizada
Vejamos outras hipóteses que, inclusive para situações/serviços
porventura, podem dar ensejo rotineiros e sem qualquer
à contratação de serviços de singularidade – vez que sua
motivação se encontra na
advocacia pela Administração.
economia de recursos poupados
com o deslocamento constante
de procuradores à Capital, e não
4. A questão da distância do na insuficiência técnica de sua
procuradoria para lidar com
Município à Capital do Estado
questões das mais comezinhas.
Outro argumento que, por
vezes, justifica a contratação de A legitimidade desta contratação,
escritórios de advocacia Brasil portanto, dependerá de uma
afora é a distância da sede do análise de custos x benefícios,
amparada
unicamente
na
Município à Capital do Estado.
economicidade e limitada a este
É certo que os Tribunais de serviço (de acompanhamento
Justiça e Tribunais de Contas dos de processos). Não parece fazer
Estados têm sede nas Capitais. É muito sentido para Municípios
certo também que, muitas vezes, a pouco distantes da capital do
vista de autos processuais (autos Estado. Todavia, aderente à ideia
físicos) demanda o deslocamento de boa gestão administrativa
até estas repartições. Tomando nas hipóteses em que sua
resulte
em
por base o Estado de São Paulo, implementação
identifica-se uma infinidade sensível redução de despesas.
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5. A questão da singularidade
do objeto

6. Contratação direta
através de licitação?

Esta situação é a mais
facilmente identificável como
autorizadora da contratação
de serviços advocatícios. Já
explorada no início deste estudo,
consubstancia-se na hipótese da
não existência de profissional
plenamente capacitado, dentre
os membros da procuradoria,
para lidar com questão deveras
específica e complexa.

Pelo acima exposto, nota-se que
a contratação de serviços de
advocacia pela Administração,
em situações específicas (supra
delineadas), é algo que merece
aplausos.

Demandas envolvendo, por
exemplo, concessões de energia
ou saneamento, onde questões
setoriais estão presentes e
impactam
sobremaneira
o
deslinde do caso, normalmente
não encontram amparo adequado
senão quando submetidas a
profissional acostumado a lidar
com este nicho. Tal profissional
também se faz necessário
nas modelagens de projetos
concessórios de infraestrutura,
onde necessariamente deve haver
uma interação entre os aspectos
jurídicos envolvidos na futura
concessão com os elementos do
estudo de viabilidade econômicofinanceiro – exigindo do operador
do
direito
conhecimentos
que extrapolam a formação
tradicional.

Por óbvio que restringir a
assessoria da Administração
ao seu corpo de procuradores,
nestes casos, resultará em
efetivos prejuízos à sua defesa e
projetos mal modelados. Assim,
a contratação de consultoria
especializada é não só possível,
como recomendável.

ou

a contratação de serviços de
advocacia sem licitação, mesmo
que a Administração contratante
disponha, em seu quadro de
servidores, de procuradores.
Destacou o Ministro, todavia, que
os serviços contratados devem
ser complexos/singulares, não
continuados e não pode haver
impedimento legal. Rejeitou,
portanto, a existência de ato
de improbidade administrativa
envolvendo a contratação de um
escritório no interior do Estado
de São Paulo.

Resta
saber,
contudo,
se
esta contratação demanda a
realização de processo licitatório
(seja lá por que modalidade for)
ou se a lei autoriza a contratação
direta. Vejamos os dispositivos
Entendeu o Ministro que, mesmo
legais relacionados ao tema:
havendo vários especialistas
em condições de bem prestar os
Lei Federal nº 8.666/1993
serviços (ou seja, sendo possível a
Art. 13. Para os fins desta Lei, competição), a disputa por preços
consideram-se serviços técnicos não é salutar, vez que tal prática
profissionais especializados os (de captação de causas) é vedada
pelo estatuto da classe. Aponta
trabalhos relativos a:
ainda a necessidade de extrema
cautela na aplicação da Lei de
(...)
Improbidade, face à gravidade
V – patrocínio ou defesa de causas das sanções – só podendo ser
responsabilizados aqueles que, ao
judiciais ou administrativas;
violarem qualquer dos princípios
Art. 25. É inexigível a licitação da Administração, o fizeram com
quando houver inviabilidade de dolo ou culpa.
competição, em especial:
Logo após seu voto o julgamento
foi suspenso (e assim continuava
(...)
até a conclusão do presente
II – para a contratação de serviços ensaio).
técnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, Há também a Ação Declaratória
com profissionais ou empresas de de Constitucionalidade nº. 45,
notória especialização, vedada a proposta pelo Conselho Federal
inexigibilidade para serviços de da Ordem dos Advogados do
Brasil – cujo alvo é exatamente
publicidade e divulgação;
os dispositivos legais supra
A questão é saber se a regra transcritos da Lei 8.666/93.
estampada no inciso II do art. Provável que os feitos sejam
para
julgamento
25 é constitucional. Levada reunidos
à apreciação do C. Supremo definitivo da matéria.
Tribunal Federal (RE 656.558),
o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli,
relator do feito, votou no sentido
de reconhecer como possível
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7. Conclusões
Estamos vivendo no Brasil a era
da mais absoluta desconfiança.
As falcatruas, os desvios e
desmandos reportados pela
imprensa diuturnamente são
tantos que levaram as pessoas a
não mais acreditarem na boa-fé
do próximo.

Neste cenário, de completa
incredulidade no sistema, o
Ministério Público identificou
nas contratações de serviços
de advocacia supostos atos de
improbidade, fazendo então
processar uma infinidade de
ações civis públicas atacando
indiscriminadamente
contratações deste jaez. A banca
da qual este que vos escreve é
sócio foi “vítima” de uma destas
malfadadas atuações do Órgão
Ministerial2. Não se está a dizer
que contratos desta natureza
nunca
foram
dissimulados.
Adilson Abreu Dallari3, com sua
perspicaz lucidez, bem pontuou:

O que não se pode permitir é
que deslizes pontuais sejam
tomados como comportamentos
reiterados e por todos praticados.
Ser réu em ação de improbidade
não é missão das mais fáceis. Afora
o desconforto moral (daquele que
sabe que nada fez de errado), traz
consequências funestas à vida
civil. Não obstante ser incomum
o bloqueio de bens (apesar do
Ministério Público quase sempre
requerer), na prática o que se
verifica é uma dificuldade muito
grande destes réus em alienarem
seu patrimônio (diante do risco
identificado pelos potenciais
compradores de procedência da
demanda).
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Não se está a criticar a atuação
dos órgãos de controle –
apenas se pugna pela maior
responsabilidade e reflexão
antes do ingresso da ação. Um
inquérito civil bem conduzido é
capaz de apurar se a contratação
em análise é legítima e,
portanto, indigna de qualquer
reprovação – ou se, viciada em
Também
é
preciso
ficar seus fundamentos, merece ser
perfeitamente
claro
que sancionada.
ninguém pode ser ingênuo a
ponto de ignorar que certas Desde que presentes os requisitos
contratações de advogado são que a legitima, portanto,
pura fachada para encobrir a contratação de serviços
partilhas de valores, acertos advocatícios pela Administração
políticos, pagamentos de dívidas Pública não dá ensejo a nenhum
de campanha, favorecimentos ato de improbidade – pelo
indevidos etc. Para coibir abusos contrário, acolhe ao interesse
que efetivamente existem, não se público, pois aderente aos
pode proscrever as contratações princípios que regem a ação do
de serviços advocatícios regulares Estado.
e efetivamente necessárias para a
melhor defesa do interesse público.
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Resumo

prazo de contrato de concessão de
serviços públicos como forma de
Os serviços públicos envolvem compatibilizar essa dinamicidade
um conjunto complexo de da realidade à segurança jurídica
atividades
e
prestações, dos contratados.
destinados
a
satisfazer
necessidades relevantes da Abstract
coletividade. O Estado, ou quem
lhe faça as vezes, deve adotar Public services involve a complex
os
mecanismos
adequados set of activities and performances
para garantir o acesso dos which are destined to satisfy the
usuários aos serviços públicos. community relevant needs. The
Isso pode exigir uma série State itself or its representative
de modificações na forma de must adopt the appropriate
prestação
desses
serviços mechanisms to ensure the users
públicos. Consequentemente, os access to public services, which
contratos administrativos, em may require modifications on the
especial aqueles de concessão way of providing such services.
de serviços públicos, deverão Therefore the administrative
ser modificados para atender de contracts, in particular those
modo suficiente as necessidades a regarding concessions of public
que o serviço pretende satisfazer. services, must be amended
No entanto, essa alteração in order to be able to satisfy
contratual pode comprometer a the users’ needs. However,
segurança jurídica inerente às this contractual change may
contratações
administrativas undermine the legal certainty
e, consequentemente, elevar os of administrative contracts
custos dos serviços públicos. and, consequently, increase the
Adiante serão apresentadas public services’ costs. This paper
reflexões
sobre
alterações will examine the reflections on
contratuais ao longo da vigência contractual changes during the
de contratos administrativos, performance of administrative
analisando-se especificamente contracts,
specially
the
a possibilidade de extensão do possibility of term extension as
466

a way of making the dynamic
reality compatible to the legal
certainty of the contractors.

Palavras-chave:
concessão
de serviço público, prazo de
vigência, alteração contratual,
prorrogação,
equilíbrio
econômico-financeiro.
Keywords:
concessions
of
public service, contracts’ term,
amendment of the contract,
extension,
economic
and
financial balance.
1. A Colocação do Problema

A alteração do termo final do
contrato de concessão de serviço
público vem despertando a
atenção dos estudiosos. Em
muitos casos, há a orientação
de subordinar a questão às
regras da Lei nº 8.666, o que é
descabido. Em outras situações,
argumenta-se com a violação à
exigência de licitação. O tema
exige, por isso, um tratamento
mais aprofundado.
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2. A Questão das Modificações
Contratuais
Toda e qualquer contratação,
inclusive entre particulares,
comporta soluções atinentes
a modificações das condições
originalmente pactuadas.
2.1 - A Incerteza Ineliminável

A evolução dos fatos naturais
e sociais compreende uma
margem de indeterminação que
é impossível de ser eliminada.
Nenhum planejamento, por
mais satisfatório e perfeito que
o seja, é apto a prever a solução
para todos os problemas que se
consumam no mundo real.
Portanto, a disparidade entre
as projeções teóricas anteriores
e as ocorrências reais futuras
não decorre necessariamente de
falhas de planejamento.
2.2 - Os Reflexos da Tentativa
de Eliminar Todos os Defeitos

Há outro aspecto que é
usualmente ignorado. A tentativa
de prever todas as alternativas
futuras implica, em primeiro
lugar, um enorme custo temporal.
Considerar todas as variáveis
possíveis requer uma parcela de
tempo significativa e relevante.
Mais ainda, isso envolve custos
econômicos muito elevados.
Tal decorre não apenas do
dispêndio com estudos prévios,
mas também com a adoção de
providências a cautelatórias
destinadas a evitar ou remediar
possíveis eventos danosos.

2.3 - Ainda a Questão do Custobenefício

dos
mecanismos
jurídicos
de alteração das condições
contratuais relativamente a
O ponto mais grave reside, no contratações administrativas de
entanto, em que todas essas longo prazo.
precauções e providências podem
configurar-se como inúteis. Um 2.5.1 - Ainda a Satisfação das
exemplo permite compreender a Necessidades Coletivas
dimensão do problema. Suponhase o planejamento para a execução A constatação de que as condições
de um viaduto. Alguém poderia originalmente pactuadas são
supor que há a possibilidade de inadequadas ou insuficientes em
um terremoto no futuro – mesmo virtude de fato superveniente
que, em face do conhecimento conduz à imperiosa necessidade
científico, tal evento seja da adoção de providências,
improvável. A adoção de quando a contratação envolver
precauções técnicas adequadas a Administração Pública. Assim
a evitar danos por um terremoto se impõe porque a manutenção
implica custos muito mais de uma contratação inadequada
em
resultados
elevados na execução da obra. redundaria
Nesse caso, a proposta de adotar insuportáveis para a sociedade.
uma solução absolutamente
infensa a riscos (mesmo a riscos Uma contratação defeituosa,
de eventos improváveis) refletir- pactuada entre particulares,
se-á no preço a ser pago. Mais é indesejável. Mas seus efeitos
ainda, poderá configurar uma nocivos, em regra, se restringem
à órbita das partes contratantes.
precaução excessiva e inútil.
Muito diversamente se passa com
2.4 - Os Mecanismos de as contratações administrativas.
Não se pode admitir que
Ponderação e Equilíbrio
recursos e bens públicos sejam
Justamente por isso, toda aplicados em contratação não
contratação
pública
– satisfatória, que conduza ou
especialmente
aquelas
de propicie o sacrifício de valores de
longo prazo – refletem uma interesse comum.
ponderação quanto à gravidade
de riscos e à seriedade de 2.5.2 - A mutabilidade como
consequências
de
eventos solução mais satisfatória
danosos. A própria exigência
de modicidade tarifária implica A consagração de mecanismos
evitar elevar custos pertinentes de alteração das condições
a eventos improváveis ou cujas contratuais originais se constitui
consequências danosas possam numa solução economicamente
mais eficiente e tecnicamente
ser sanadas no futuro.
mais desejável.
2.5
As
Contratações
Administrativas
e
as Isso não implica a desnecessidade
de planejamento satisfatório. É
Modificações Contratuais
evidente que, no seu momento
Todas essas circunstâncias inicial, a concessão de serviço
evidenciam
a
relevância público deve ser concebida do
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à
mutabilidade
tornar-seiam inúteis se não existisse
previsibilidade quanto à situação
jurídica do concessionário –
eis que a insegurança jurídica
A mutabilidade é o mecanismo acarretaria a elevação da
próprio da contratação de remuneração exigida por ele para
concessões de serviço público arcar com riscos tão elevados.
para assegurar o serviço
adequado. Isso significa que as Por isso, o regime de mutabilidade
partes não precisam, nem devem dinâmica quanto às condições da
adotar soluções para problemas prestação do serviço adequado
de ocorrência improvável, ou é acompanhado de um regime
que
envolvam
deficiências jurídico de estabilidade e
supervenientes sanáveis, ou segurança quanto às condições da
que impliquem efeitos de remuneração do concessionário.
consequências incertas.
O regime jurídico dessas
2.5.3 - O Mecanismo de Ajuste contratações compreende, de
modo intrínseco, a previsão da
Permanente e Contínuo
mutabilidade. A estabilidade da
A riqueza das circunstâncias do contratação é assegurada pela
mundo real somente pode ser proteção contra a quebra da
enfrentada, portanto, mediante equação econômico-financeira
soluções jurídicas de contínua original. Mas os elementos do
e permanente adequação. Isso contrato são modificáveis em
permite reduzir custos temporais função das necessidades coletivas
e econômicos e assegurar perseguidas pela contratação.
a
obtenção
das
soluções
tecnicamente mais satisfatórias. 2.6 - A Mutabilidade dos
Contratos
Administrativos
2.5.4 - A Questão da Segurança e a Licitação
Jurídica do Particular
Ocorre que, no Brasil, existe
Isso não implica, no entanto, uma peculiaridade no regime
das
contratações
uma
indeterminação
das jurídico
condições
econômico- administrativas, que propicia
financeiras do sujeito privado. uma espécie de paradoxo. TrataÉ evidente que esse cenário se da exigência de prévia licitação
de mutabilidade necessária para a contratação pública.
e contínua não significa a
ausência de reconhecimento 2.6.1 - A Exigência de Licitação
de
previsibilidade
jurídica
quanto aos direitos e garantias A licitação é um procedimento
destinado a selecionar a proposta
do concessionário.
de contratação mais vantajosa
Aliás, essa garantia de segurança paraaAdministraçãoeapromoção
é indispensável também para do desenvolvimento nacional
reduzir os custos de transação sustentável, com observância
do concessionário. Todos os do princípio da isonomia. A
benefícios e vantagens inerentes licitação é uma oportunidade
modo mais perfeito e satisfatório
possível. Mas isso deve tomar em
vista o conhecimento disponível
e as circunstâncias previsíveis.
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para que todos os possíveis
interessados, que preencham os
requisitos exigidos, disputem
a
contratação,
formulando
as suas propostas para uma
comparação segundo critérios
objetivos pre determinados.
2.6.2 - A Vinculação ao
Instrumento Convocatório

Um dos postulados fundamentais
da contratação administrativa é
a vinculação ao edital. Significa
que, ao longo da licitação e
durante a vigência do contrato
administrativo, as condições
previstas no edital deverão ser
respeitadas e preservadas. Essa
exigência se impõe ao próprio
Poder Público.
2.6.3 - A Alteração
Condições do Serviço

das

Ora,
a
mutabilidade
do
contrato
administrativo
se
constitui em uma potencial
contradição com a vinculação
ao edital. Afinal, a alteração das
condições contratuais significa
o afastamento da disciplina
contida originalmente no edital.
A exigência de absoluta fidelidade
ao edital conduziria à vedação de
modificações contratuais.
2.6.4 - A Solução Adotada:
a Mitigação da Vinculação
ao Edital

A solução desenvolvida foi a
mitigação do postulado da
vinculação ao edital.

Admitem-se
alterações
contratuais,
desde
que
respeitados certos limites. Um
dos temas centrais dos estudos
sobre contratação administrativa
se relaciona à determinação dos
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limites para a modificação dos sobrepor ao interesse dinâmico 3.
Ainda
a
Distinção
contratos administrativos.
da generalidade da sociedade.
Entre Espécies Contratuais
Administrativas
Em todas as hipóteses, há a 2.7 - Os Limites à Alteração
preocupação em evitar que a
A distinção entre contratos
modificação se configure como Enfim, a alteração do contrato administrativos de colaboração
um instrumento de frustração administrativo nem sempre e contratos administrativos de
da eficácia da licitação. Não será uma solução desejável. O delegação apresenta decorrências
se admite modificação que seu aperfeiçoamento é admitido relevantes. A diferenciação foi
permita vantagem reprovável, desde que respeitados três acima delineada, mas pode ser
que gere benefício eticamente postulados genéricos.
rapidamente retomada.
indefensável ou que proporcione
ampliação
das
vantagens 2.7.1 - O Interesse Coletivo 3.1
Os
Contratos
originalmente previstas.
Inafastável
de Colaboração
A justificativa essencial para
a modificação do contrato
administrativo
previamente
licitado reside na preservação do
interesse coletivo e generalizado
da comunidade. A modificação
do contrato pode significar a
alteração do projeto original, a
variação nos quantitativos ou
outras circunstâncias relevantes.
Não se admite que a modificação
seja orientada a tutelar o
interesse puramente privado do
particular contratado.

O primeiro postulado é a
presença de um interesse
coletivo inafastável. Admitese a modificação do contrato
administrativo se tal se impuser
como solução necessária e
adequada à realização de
interesses coletivos relevantes.

Os contratos de colaboração,
regidos precipuamente pela
Lei nº 8.666, têm por objeto
uma prestação a ser executada
por um particular em favor
da
Administração
Pública,
usualmente
mediante
uma
contraprestação proveniente dos
cofres públicos vinculada ao custo
2.7.2 - Proibição da Inutilização da prestação executada. Esses
da Licitação
contratos têm prazo de duração
mais reduzido, são liquidados
O segundo postulado é a proibição mediante verbas provenientes
de inutilização da licitação. Não do orçamento público e não
se admite que a modificação implicam a execução jurídica
2.6.5 - O Interesse Privado contratual apresente extensão pelo particular de prestações em
dos Licitantes e o Interesse tamanha que produza a total face de terceiros.
da Sociedade
desvinculação entre o contrato
e a licitação. As condições Os contratos de colaboração
Até se poderia afirmar que, se essenciais da licitação devem contemplam
sempre
um
a feição posterior decorrente ser preservadas.
valor determinado, que é o
da modificação tivesse sido
montante
da
remuneração
consagrada desde o início, 2.7.3 - A Proibição à Geração de assegurado à parte. O seu objeto
outros
particulares
teriam Benesses ao Particular
é
igualmente
determinado,
participado da licitação. Mas
configurando-se
usualmente
essa circunstância é irrelevante O terceiro postulado é a proibição como uma prestação de natureza
porque o interesse privado de à ampliação de benefícios simples e homogênea.
outros sujeitos interessados em ou à redução de encargos
participar da licitação não supera do particular. A alteração 3.2 - Os Contratos de Delegação
o interesse da coletividade na contratual não pode ser um
eficácia da contratação firmada. instrumento para meramente Os contratos de delegação são
facilitar a execução do contrato disciplinados de modo genérico
Dito de outro modo, o interesse ou gerar benesses para o pela Lei nº 8.987. Têm por
estático dos possíveis licitantes particular contratado.
objeto prestações de natureza
à época da licitação não se pode
complexa, a serem executadas
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pelo particular em favor de
sujeitos indeterminados,
em
nome e por conta do Poder
Público.
Usualmente,
o
particular não é remunerado
por verbas orçamentárias. Essa
remuneração é vinculada aos
resultados obtidos pela atuação
desenvolvida. Os prazos de
vigência desses contratos são
mais longos.

Os contratos de delegação não
apresentam
propriamente
um “valor”. Por um lado, o
delegatário
tem
obrigação
de realizar uma pluralidade
heterogênea de atividades, cujos
custos são variáveis e dependem
das circunstâncias de mercado.
Por outro lado, a remuneração
auferida pelo particular se
vincula a circunstâncias dotadas
de uma carga de incerteza.
Assegura-se ao particular a
possibilidade de explorar um
empreendimento, do qual pode
resultar lucro. Mas o particular
não tem direito assegurado,
como regra, à obtenção de um
lucro predeterminado. Pode lhe
ser garantida, por exemplo, uma
tarifa a ser paga pelo usuário.
Mas sempre haverá uma margem
de incerteza e de indeterminação
quanto à efetiva fruição do
serviço – ressalvados os serviços
públicos de fruição compulsória
(tal como se passa com os
serviços de saneamento básico).
3.3 - A Disciplina da
Mutabilidade Quanto aos
Contratos de Colaboração

O tema da alteração contratual
foi objeto de disciplina legal mais
minuciosa relativamente aos
contratos de colaboração.

3.3.1 - Os Limites Percentuais
do Art. 65 da Lei nº 8.666

Há outra faceta da mesma
questão, que se relaciona com a
circunstância de que os objetos
O art. 65 da Lei nº 8.666 de contrato de colaboração
estabeleceu limites porcentuais, são homogêneos e limitados.
tomando em vista o valor original O particular tem a obrigação
atualizado
da
contratação. de executar uma certa obra,
Foi estabelecido que não são um
determinado
serviço,
admissíveis
alterações
que um fornecimento específico.
acarretem elevação do valor Portanto e se houver necessidade
do contrato acima de 25% (ou de ampliação significativa de
50%, em contratos de reforma) quantitativos, bastará promover
do valor original. Ainda assim, outro contrato.
não se admite que a alteração
produza inovação radical do Enfim,
os
contratos
de
objeto contratado.
colaboração têm prazo de vigência
relativamente curto. Exaurido
3.3.2 - A Viabilidade Prática o objeto ou o prazo, o contrato
da Limitação
se extingue e a Administração
Pública pode adotar uma solução
É relevante assinalar que a radicalmente distinta.
limitação quantitativa é uma
solução plenamente compatível 3.4 - As Soluções para os
com os contratos de colaboração Contratos de Delegação
da Lei nº 8.666.
Já as soluções para disciplinar
Assim se passa, primeiramente, a alteração de contratos
porque tais contratos não se de
delegação
são
muito
destinam a assegurar a satisfação mais complexas.
direta e imediata de necessidades
dos usuários. Como regra, a 3.4.1 - A Inexistência de um
existência
de
necessidades “Valor” Contratual
inadiáveis dos cidadãos poderá
ser atendida por meio de uma Não existe limitação quantitativa
atuação específica do próprio à modificação dos contratos de
Poder Público. Um exemplo delegação. Nem teria cabimento
permite compreender a questão. pretender
aplicar
a
tais
Suponha-se que um particular contratações os limites do art. 65
tenha sido contratado para da Lei nº 8.666.
fornecer ao Estado uma certa
quantidade de medicamentos Rigorosamente, os contratos de
para uma moléstia. Admita- delegação não apresentam um
se que surja uma epidemia, “valor”. Ao menos, a questão
que exija quantidades muito é muito distinta daquela dos
superiores. A Administração contratos de colaboração. Como
Pública deverá adotar diversas visto, os contratos de colaboração
soluções – inclusive contratação contemplam
um
valor
emergencial. Mas não será econômico, a ser desembolsado
compulsório
e
necessário pela Administração em proveito
recorrer ao antigo contratado.
do particular.
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promover um contrato de obra
pública – objeção que pode ser
afastada mediante a simples
ponderação de que o Poder
Concedente nem sempre dispõe
de
recursos
orçamentários
para tanto. Se a única solução
for recorrer a um contrato de
delegação, não haverá forma
jurídica de cumular duas
3.4.2 - A Inviabilidade da concessões de serviço público
Fixação de Limite Quantitativo sobre uma mesma rodovia.
A alteração das condições
A fixação de limites quantitativos da concessão já existente
requer a delimitação do valor será, então, a única solução
contratual, o que é inviável para jurídica viável.
os contratos de delegação, em
O problema se relaciona com
vista de suas características.
a característica jurídica da
Por meio da concessão, atribui- concessão, que é destinada a
se ao concessionário o poder- satisfazer as necessidades de
dever de promover um conjunto todos os usuários em uma certa
complexo de atividades e condição. Portanto, ou tais
prestações,
destinados
a necessidades são satisfeitas
satisfazer
determinadas mediante a execução daquela
necessidades da coletividade. concessão ou se consuma a
Como regra, não há solução frustração de tal atendimento.
de assegurar uma solução
alternativa equivalente para Por outro lado, o contrato é
a Administração atender às pactuado por prazos muito
necessidades
dos
usuários. mais extensos. O que reduz
Suponha-se uma concessão de drasticamente a possibilidade
rodovia. Imagine-se a ocorrência de aguardar a extinção do
de um cataclismo, que acarrete prazo de vigência do contrato
danos relevantes e a necessidade anterior para promover uma
de investimentos significativos nova contratação com condições
para a recuperação de trechos sensivelmente diversas.
da rodovia. Se o montante dos
valores a ser aplicado superasse 3.4.3 - A Duração Longa e
o “limite quantitativo” (calculado Suas Implicações
sobre uma base de cálculo
arbitrária, visto que não é O contrato de delegação é
possível se estabelecer um valor pactuado por prazos longos de
contratual nos contratos de vigência. Isso propicia um risco
delegação) e se isso configurasse muito mais intenso de exigência
uma
vedação
insuperável, de modificações. Tal se passa
não existiria forma de resolver porque o decurso do tempo reduz
a eficácia de projeções quanto ao
o impasse.
futuro. Um contrato com prazo de
Alguém poderia contrapor que execução por doze meses sujeitao Poder Concedente poderia se a eventos supervenientes
No tocante aos contratos
de delegação, a situação é
muito diversa. Usualmente,
não há uma contrapartida
predeterminada a ser paga pelo
Estado ao particular, o qual será
remunerado usualmente por um
valor tarifário – cujo montante
global é incerto.
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muito menos problemáticos do
que uma concessão pactuada
por vinte e cinco anos. Os riscos
são diversos.

Assim,
por
exemplo,
um
contrato de obra pública para
construir uma infraestrutura de
captação e tratamento de água é
intrinsecamente distinto de uma
concessão de serviço público de
saneamento. Ao ser contratada a
obra pública, a Administração tem
plena ciência das circunstâncias,
das
necessidades,
das
atividades a serem executadas.
Por isso, as alterações somente
podem ser admitidas em
extensão muito limitada.

Diversamente se passa numa
concessão de serviço público. Em
tal hipótese, caberá ao particular
a autonomia para conceber a
solução – o que afasta o próprio
paradigma
da
“alteração
de projeto” que prevalece
relativamente aos contratos de
colaboração. Mais do que isso,
é perfeitamente possível que o
decurso do tempo e a evolução
das circunstâncias conduzam
à necessidade de alterações
significativas e relevantes.
3.5 - Ainda a Questão dos
Prazos de Vigência

A
mutabilidade
contratual
apresenta
características
diversas no âmbito dos contratos
de delegação e de colaboração
inclusive no tocante ao tema dos
prazos contratuais.
3.5.1 - As Duas Funções do
Prazo de Vigência

O prazo de vigência pode
apresentar
duas
funções
distintas
nas
contratações
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(administrativas ou não). O prazo
de vigência pode corresponder ao
período de tempo previsto para
a parte executar uma prestação
específica
e
determinada
(contrato de escopo) ou o
período de tempo durante
o qual a parte executará, de
modo contínuo e reiterado, uma
prestação homogênea (contrato
de duração continuada).
3.5.2 - O Prazo de Vigência do
Contrato de Escopo

O contrato de escopo impõe a um
sujeito a obrigação de executar
um objeto determinado, cuja
conclusão deverá ser atingida
até o termo final da vigência
contratual. Assim se passa,
usualmente, com os contratos
de obra pública. O particular
tem a obrigação de construir
uma rodovia num prazo
específico, que se constitui no
prazo de vigência do contrato.
Se o particular concluir a obra
em prazo inferior, o contrato
se exaure e se extingue de
modo antecipado.
3.5.3 - O Prazo de Vigência do
Contrato de Prazo Continuado

Mas há contratações em que
a parte tem a obrigação de
executar de modo contínuo e
renovado a prestação contratual.
Essa
obrigação
persiste
durante o prazo de vigência do
contrato. O exemplo é o contrato
administrativo de vigilância. O
particular tem a obrigação de
manter serviços de vigilância
nas condições especificadas
enquanto perdurar o prazo de
vigência. A circunstância de
haver executado a vigilância
de modo perfeito e satisfatório
durante um dia não implica a

exaustão do objeto do contrato, o
qual permanece em vigência até
o seu termo final.
3.6 - Os Prazos em Contratos
de Colaboração e de Delegação

A distinção entre contratos
de escopo e de contratos de
duração continuada é cabível
relativamente aos contratos
de colaboração. Não tem
sentido quanto aos contratos
de delegação.

passarelas etc.), em prazos
determinados – mas que não
se confundem com o prazo de
vigência da concessão. Ademais,
o concessionário deve manter
serviços homogêneos, contínuos
e reiterados de vigilância, de
limpeza etc.

Ou seja, o contrato de concessão
de serviço público é tanto um
contrato de escopo quanto
um contrato de duração
continuada. Tal característica
decorre da natureza complexa
3.6.1 - Ainda os Contratos de seu objeto, que compreende
de Colaboração
obrigações
muito
diversas
para o concessionário.
O exame do objeto contratual,
nos contratos de colaboração, 3.6.3 - A Alteração do Prazo
permite identificar se existe em Contratos de Colaboração e
uma prestação específica a ser de Delegação
executada durante o prazo de
vigência ou se há uma prestação Essas distinções afetam muito
homogênea a ser adimplida de intensamente a problemática da
modo reiterado e contínuo.
alteração de prazos de vigência
no tocante aos contratos de
3.6.2 - Os Contratos de colaboração e de delegação.
Delegação
3.6.4 - A Alteração do Prazo
Os contratos de delegação nos Contratos de Colaboração
conjugam, por sua natureza
complexa, prestações que se A alteração do prazo de vigência,
enquadram nas duas categorias relativamente a um contrato
acima referidas. Assim, a de colaboração de duração
generalidade das concessões continuada, implica a extensão
de serviço público preveem do período de tempo durante
obrigações de o concessionário o qual o sujeito permanecerá
executar determinada prestação, executando uma prestação de
num prazo específico. Ademais, conteúdo homogêneo.
sempre há o dever de manter a
execução adequada de um certo Já a modificação do prazo
serviço pelo período de vigência de vigência de um contrato
de colaboração de escopo
do contrato.
implica modificar o período de
Assim, tome-se o exemplo de tempo outorgado à parte para
uma concessão de exploração desincumbir-se da execução da
de rodovia. É usual o prestação objeto do contrato.
estabelecimento da obrigação de Assim, suponha-se a ampliação
o concessionário realizar certas do prazo de vigência para
obras (duplicações, contornos, executar uma obra (tal como
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uma ponte). Ao invés de concluir
a prestação devida no prazo
originalmente estabelecido, o
particular disporá de um prazo
maior para tanto. Isso não
significa necessariamente uma
solução antijurídica. O próprio
art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666
prevê as hipóteses em que tal
será admissível.
3.6.5 - A alteração do prazo em
contratos de delegação

ocasião da contratação original.
No entanto, é perfeitamente
cabível que, ao longo da
execução do contrato, verifiquese a necessidade da execução
de uma segunda ponte. E o
concessionário poderá assumir
tal obrigação. Em tal caso, é
perfeitamente cabível que ocorra
a alteração do prazo de vigência
do contrato de concessão para
que o particular execute as
duas pontes. Isso não implicará
necessariamente a alteração do
prazo originalmente previsto
para a construção da primeira
ponte. Então, haverá a alteração
do prazo de vigência como
decorrência da modificação das
condições contratuais concretas,
exigidas para a satisfação do
dever de o concessionário
promover a prestação de um
serviço adequado.

A alteração do prazo em contratos
de delegação pode apresentar
uma configuração radicalmente
distinta
daquela
acima
exposta. Há hipóteses em que a
ampliação do prazo de vigência,
numa concessão, decorrerá da
existência de motivos idênticos
aos que se verificam no
tocante aos contratos de
colaboração, objeto de exposição
Mais do que isso, o prazo de
no item anterior.
vigência do contrato de delegação
No entanto, é perfeitamente envolve o período de tempo
possível que a modificação do durante o qual o concessionário
prazo de vigência de contrato promove a exploração da
Mediante
essa
de delegação reflita alterações atividade.
muito distintas. Assim se passa exploração, o concessionário
a
remuneração
no caso em que o prazo de obtém
vigência for insuficiente para a necessária para amortizar os
implantação de serviços ou obras seus investimentos, compensar
que nem tinham sido previstos os seus custos e obter uma
na contratação original e que se margem de lucro.
façam necessários em vista da
3.7 - Ainda a Distinta Disciplina
exigência do serviço adequado.
da Alteração de Prazos
Num contrato de colaboração,
seria um despropósito ocorrer Por tais razões, há disciplina
alteração para incluir uma jurídica distinta para as
contratuais
segunda ponte num contrato cujo modificações
objeto era executar uma única. atinentes a prazos de vigência
Mas o contrato de delegação de contratos administrativos
se
configurem
não tem por objeto “construir conforme
de
colaboração
uma ponte”, mas explorar uma contratos
rodovia. Isso pode implicar ou de delegação.
a construção de uma ponte –
se assim estava previsto por
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3.7.1 - Contrato de Colaboração
No tocante aos contratos de
colaboração, a alteração de prazos
se submete a critérios distintos
dos limites quantitativos do art.
65 da Lei nº 8.666. O tema está
disciplinado no art. 57, parágrafo
único, que vincula a modificação
de prazos às respectivas causas
determinantes, não a limites
objetivos calculados em face do
valor do contrato.
3.7.2 - Contratos de Delegação

Nos contratos de delegação,
a duração total do contrato é
frequentemente um elemento
de identificação da concessão.
Delimita o período em que o
concessionário deverá realizar a
atividade delegada e, no mais das
vezes, remunerar-se por meio
dela. Por decorrência, o período de
vigência do contrato de concessão
é um instrumento essencial
para que o concessionário
obtenha a remuneração essencial
à preservação da equação
econômico-financeira.
3.8
A
Mutabilidade
Intensificada nos Contratos
de Concessão

Portanto, verifica-se distinção
significativa no tratamento
jurídico da alteração contratual
relativamente aos contratos de
colaboração e de delegação.
3.8.1 - A Disciplina mais
Rigorosa e Estrita para
Contratos de Colaboração
As alterações dos contratos de
colaboração são subordinadas
a regime muito mais rigoroso
e estrito. Assim se passa pelas
razões expostas. A limitação
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do objeto do contrato, o modo
de remuneração do particular,
o prazo de vigência mais curto
e a possibilidade de obtenção
de solução satisfatória por
via de outra contratação são
compatíveis com a fixação de
limites mais severos para as
modificações. A Lei nº 8.666
consagra um conjunto de regras
que reflete esse cenário.
A
situação
é
diversa
relativamente
à
concessão
de serviço público. O objeto
relativamente indeterminado e
amplo, composto por prestações
de distinta natureza, o longo
prazo de vigência do contrato,
a remuneração proveniente
preponderantemente de receitas
não públicas e a necessidade
de satisfação de necessidades
coletivas essenciais impõem a
adoção de soluções muito mais
flexíveis. Ressalve-se que não
se trata de uma flexibilidade
destinada
a
favorecer
o
particular, mas a assegurar
a implementação de soluções
efetivas para a satisfação dos
direitos fundamentais envolvidos
no serviço público concedido.
3.8.2
A
Autorização
Legislativa para Modificações

A própria Lei nº 8.987 albergou
esse entendimento. No art.
23, determina como cláusula
essencial do contrato de
concessão
aquela
relativa
“aos direitos, garantias e
obrigações
do
poder
concedente e da concessionária,
inclusive os relacionados às
previsíveis necessidades de
futura alteração e expansão
do serviço e conseqüente
modernização, aperfeiçoamento

e ampliação dos equipamentos e particular deva ser prestado
das instalações” (inc. V).
de modo inadequado porque
as inovações indispensáveis,
A interpretação desse dispositivo decorrentes da evolução dos
deve fazer-se em vista da fatos, não foram formalmente
complexidade das atividades previstas por ocasião da licitação.
objeto da outorga, da variação
tecnológica para a sua execução, Enfoque dessa ordem conduziria
do prazo da delegação e outras à preponderância do princípio da
características.
licitação sobre o dever estatal de
satisfazer do modo mais eficiente
Em
outras
palavras,
a e adequado as necessidades
determinação do objeto da coletivas. Isso corresponderia
outorga não se pode fazer por à vitória do formalismo e do
meio de um simples exercício dogmatismo sobre os princípios
semântico
relativamente constitucionais essenciais.
à
definição
adotada
por
ocasião da licitação. Admite- 3.8.5 - Inaplicabilidade dos
se expressamente que as Limites Quantitativos
características dinâmicas da
atividade
não
comportam Por todos esses fatores, a
definição restritiva e estática.
legislação que disciplina os
contratos de delegação não
3.8.3 - Enfoque Dinâmico e contemplou limites de valor para
Previsibilidade
as modificações nesse setor.
Não há limites quantitativos
Assim,
as
regras
legais para a alteração dos contratos
reconhecem a impossibilidade de de delegação. É evidente que
manter inalteradas as condições os limites do art. 65, §§ 1º e
contratuais
originalmente 2º, da Lei nº 8.666 não são
pactuadas a propósito de aplicáveis ao caso, pelas razões
contratos altamente complexos, já acima expostas.
que envolvem a satisfação de
interesses coletivos segundo Os
limites
são
aqueles
as circunstâncias inerentes à genericamente antes enunciados.
atuação empresarial.
Não se admite que a modificação
acarrete a inutilidade radical e
O contrato deve prever aquilo absoluta da licitação.
que é previsível. Mas não se
pode circunscrever o limite das Portanto,
é
indispensável
alterações contratuais apenas verificar
a
necessidade
àquilo que foi previsto, sob pena inafastável da modificação,sem
de gerar o comprometimento da a qual se coloca em risco a
própria função contratual.
satisfação de interesses coletivos
de grande relevo e merecedores
3.8.4 - Limites do Princípio da proteção jurídica.
da Licitação
Enfim, é proibido atribuir
Não se pode imaginar que um vantagens ou reduzir encargos,
serviço público delegado a um tal como originalmente previstos
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para o particular, por meio
da alteração.
4.
A
Ampliação
Prazo Original

do

As delegações de serviço
público devem ser outorgadas
por um prazo determinado.¹
Isso não significa, no entanto, a
impossibilidade da alteração do
prazo originalmente fixado.
4.1
A
Fixação
Prazo Original

do

A fixação do prazo original da
outorga reflete uma estimativa
sobre (a) o montante e a época
dos custos da implantação,
ampliação e manutenção de um
serviço público, (b) o universo de
usuários do referido serviço e (c)
o valor tarifário adequado social,
econômica e politicamente.
4.1.1 - Ainda a Natureza
Complexa das Prestações

Reiterem-se as considerações
acima
sobre
a
natureza
complexa
das
prestações
objeto da concessão. Tal como
referido, o contrato de concessão
tanto compreende prestações
de escopo como outras de
execução continuada.
4.1.2 - As Projeções Quanto ao
Prazo Apropriado

Cabe ao poder concedente
avaliar essas variáveis para
determinar o prazo da outorga.
Ou seja, a fixação do prazo
não reflete propriamente uma

ponderação discricionáriasobre
conveniência, mas é uma
decorrência das estimativas
técnicoeconômicas.
Para
utilizar a terminologia difundida,
trata-se de uma questão de
matemática financeira.
Pode-se afirmar, em termos
muito gerais, que a redução
do prazo da outorga conduz à
elevação da tarifa e à redução do
montante dos investimentos.

4.2 - A Necessidade
Modificação dos Fatores

de

Mas a estimativa prévia
realizada pelo poder concedente
não pode ser reputada como uma
solução imutável.
4.2.1 - Ainda e Sempre
a
Natureza
Dinâmica
das Circunstâncias

Ao longo da execução da
delegação, pode-se verificar
Em contrapartida, a elevação ou a incorreção das estimativas
a antecipação dos investimentos originais ou a superveniência
e a redução da tarifa impõem o de fatos novos. A prestação de
aumento do prazo da outorga.
um serviço público adequado e
a manutenção de tarifa módica
Assim se passa porque o prazo da podem exigir a alteração das
outorga determina o montante condições contratuais originais.
total da remuneração a ser
obtida pelo prestador do serviço. 4.2.2 - Ainda a Mutabilidade
Logo, a ampliação do prazo é um da Concessão
meio de assegurar a viabilidade
econômico-financeira de uma É evidente que a natureza
outorga custeada por tarifas do contrato administrativo
mais reduzidas ou com encargos incorpora
essa
concepção
mais elevados.
de
mutabilidade,
conforme
examinado acima. Uma das
4.1.3 - A Avaliação Segundo características do contrato
administrativo
reside
Ponderações Técnicas
precisamente na possibilidade
Portanto, o poder concedente de alteração das condições
adotadas.
O
tem o dever de realizar uma originalmente
concedente
dispõe
estimativa técnico- econômica poder
ao modelar uma delegação de do dever-poder de adotar as
necessárias,
serviço público. Deverá estimar modificações
implementá-las
todos os encargos, a época da devendo
realização de investimentos e inclusive sem a necessidade de
as tarifas desejáveis, tal como concordância do delegatário,
outras vantagens asseguradas desde que preservada a equação
ao concessionário. A fixação do econômico-financeira original.
prazo será uma decorrência da
identificação desses elementos.

1 Esta afirmação deve ser formulada com reservas. Na experiência internacional, há contratos de delegação vinculados a percepção de uma determinada
receita pelo concessionário, o que pode ocorrer em um prazo maior ou menor que o originalmente concebido. Há, por assim dizer, um concomitante
reequilíbrio contratual baseado na receita esperada, o qual reduz a relevância do prazo original da delegação.
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4.2.3 - O Conteúdo
Modificações

das

As modificações necessárias
à manutenção da adequação
do serviço podem traduzir-se
em elevação dos investimentos
a cargo do particular. Nada
impede, inclusive, que se
constate a necessidade de
reduzir as tarifas, para torná-las
socialmente mais favoráveis.
4.2.4 - A Preservação da
Equação Econômico-financeira

A
alteração
dos
fatores
econômico-financeiros significa
a necessidade de adotar uma
providência, visando a assegurar
a manutenção da relação
originalmente assumida entre
vantagens e encargos.

Para ser mais preciso, não se
admite que o poder concedente
determine pura e simplesmente
a elevação dos encargos do
particular ou a redução da
tarifa originalmente prevista. É
indispensável a implementação
de providências para compensar
os efeitos econômico-financeiros
dessas providências.
4.2.5 - A Elevação dos Encargos
e o Aumento do Prazo

Logo, é perfeitamente possível
que seja promovida a alteração
do prazo da outorga, de modo a
assegurar um período de tempo
mais dilatado de exploração
com a consequente ampliação da
receita auferida pelo delegatário.
Isso permitirá a elevação dos

seus encargos e (ou) a redução da sua extinção. A hipótese não
tarifa correspondente.
conduz ao surgimento de dois
contratos sucessivos no tempo.
Daí se segue que a decisão política Não se instaura uma nova relação
de impor tarifas somente pode jurídica entre as partes, mas se
ser implementada mediante a mantém exatamente a mesma
adoção de algumas providências relação jurídica, apenas com uma
determinadas. A única alternativa ampliação do seu prazo.
para implantar uma concessão
ou permissão de serviço público 4.3.2 - A Renovação da Outorga
mediante tarifas reduzidas
consiste em o poder concedente Já a renovação da outorga
reduzir os custos, adiar os consiste na pactuação de um
investimentos ou ampliar o prazo novo contrato entre as mesmas
total da outorga. Eventualmente, partes, ao final do término do
todas essas providências devem prazo de vigência de uma dada
ser adotadas.
contratação. A renovação se
caracteriza pela existência de
4.3 - As Figuras da Renovação e objeto, cláusulas e prazo de
da Prorrogação do Prazo
vigência similares àquele que
se encerrou.²
É necessário, nesse ponto,
promover um esclarecimento Essa hipótese da renovação
terminológico. Existem figuras é
usualmente
denominada
jurídicas diversas, que acabam de
prorrogação,
inclusive
sendo confundidas em virtude da na terminologia legislativa.
utilização indiferenciada da Assim, por exemplo, a própria
expressão “prorrogação do Constituição alude, no art. 175,
contrato”. No rigor da técnica, parágrafo único, inc. I, à edição
não se confundem as figuras da de uma lei dispondo sobre o
renovação e da prorrogação do caráter especial das concessões e
prazo da outorga.
permissões e à sua “prorrogação”.
O art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666
4.3.1 - A Prorrogação do Termo alude à “prorrogação” dos
Final de Vigência
contratos de serviços contínuos.
O art. 23, inc. XII, da Lei nº 8.987
A prorrogação do termo final de determina que o contrato de
vigência significa a alteração do concessão deverá dispor sobre as
prazo originalmente previsto, condições de “prorrogação”.
dilatando-se no tempo o período
de vigência de um mesmo e No entanto, todas essas hipóteses
único contrato.
não configuram prorrogação,
eis que não tratam da pura e
Quando
se
promove
a simples modificação do termo
prorrogação do termo final de final da vigência de um contrato.
um contrato, não se verifica a Dispõem sobre a instauração de

2 Como explica PEDRO GONÇALVES, “a prorrogação do contrato de concessão consiste no prolongamento da sua vigência, que determina o protelamento
do termo da concessão” (A concessão de serviços públicos. Coimbra: Almedina, 1999, p. 328). O mesmo autor explica: “Diferente da prorrogação é a
renovação do contrato de concessão, que se traduz numa alteração (de cláusulas) do contrato inicialmente celebrado, que pode incluir alterações das
cláusulas relativas ao prazo de vigência” (cit., p. 328).
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um novo pacto contratual, dotado
de termo inicial e final próprio.
Quando se determina, ao final do
prazo de uma concessão, que se
produzirá a sua “prorrogação”,
pretende-se indicar que haverá
um novo contrato. O anterior
estará extinto, pelo decurso
do prazo.
4.4 - Renovação e Prorrogação
de Outorgas

um instrumento para evitar
tarifas muito elevadas, ainda
quando haja a manutenção
exatamente de todas as demais
condições pactuadas.

encargos originalmente previstos
em favor do concessionário. A
ampliação do prazo permite
que o concessionário mantenha
a exploração por período mais
longo do que o previsto, o que
Portanto, a prorrogação acarreta lhe permitirá buscar obter
a continuidade da vigência do as vantagens em dimensão
mesmo contrato, podendo ou equivalente
ao
que
lhe
não contemplar alteração do havia sido assegurado.
cronograma de execução ou do
conteúdo das obrigações objeto 4.5.3 - A Introdução de
da concessão.
Novas Obrigações

A distinção apresenta grande
Amortização
dos
relevo no âmbito das delegações 4.5
Investimentos e Prorrogação
de serviço público.
do Termo Final
4.4.1
A
Renovação:
Nova
Contratação
por A prorrogação-ampliação do
prazo pode configurar-se como
Período Subsequente
instrumento para assegurar a
A renovação da outorga significa possibilidade da amortização dos
a realização de uma nova investimentos e a possibilidade
delegação, inconfundível com a de obtenção dos proveitos
anterior. Essa solução pressupõe previstos pelo particular.
a liquidação da outorga original,
inclusive no tocante à apuração 4.5.1 - A Insuficiência do Prazo
dos direitos e obrigações Originalmente Previsto
assumidos pelas partes. Uma
concessão “prorrogada” é uma Isso se passa quando o prazo
nova concessão, que não se original da delegação for
insuficiente para assegurar
confunde com a original.
a obtenção das vantagens
atribuídas
ao
4.4.2 - A prorrogação do prazo de inicialmente
vigência de uma única concessão particular. Tal se verifica
especialmente quando eventos
ocorridos
Já a prorrogação do prazo de supervenientes,
longo
da
exploração
vigência de uma concessão ao
envolve situação diversa. Produz- desenvolvida pelo delegatário,
se a prorrogação em vista da geram a necessidade de revisão
inviabilidade ou da inadequação da estrutura tarifária original.
de as partes executarem
adequadamente as obrigações no 4.5.2 - A Redução das Vantagens
prazo originalmente estimado. A Originalmente Previstas
prorrogação pode decorrer de
eventos que não configurem A prorrogação-ampliação do
o
inadimplemento
do prazo final de vigência do
concessionário. Pode justificar- contrato pode ser adotada nas
se em vista de força maior ou de hipóteses em que, durante a sua
fatos imputáveis à Administração. execução, verificou-se a redução
Admite-se, inclusive, que seja de vantagens ou a elevação dos
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A ampliação do prazo de vigência
apresenta especial utilidade nos
casos de acréscimo das obrigações
a cargo do concessionário. Em
tal hipótese, o problema reside
não na redução das vantagens.
O concessionário até pode ter
auferido todos os benefícios
que o contrato previra. No
entanto, essas vantagens eram
uma contrapartida adicional
por encargos inferiores aos que
veio efetivamente a assumir.
Portanto, torna- se necessária
uma contrapartida que assegure
a preservação da relação original
entre encargos e vantagens,
o que se constitui em direito
do concessionário.
4.5.4
A
ProrrogaçãoAmpliação como Alternativa à
Elevação da Tarifa

Assim, considere-se a hipótese
em que o delegatário tem
inequívoco direito à elevação
da remuneração tarifária. Tal
se passa nos casos, já referidos,
de redução de vantagens ou de
elevação de encargos.

A solução direta para problemas
dessa ordem consiste na elevação
da remuneração devida ao
concessionário. Isso significa,
usualmente, a elevação da
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tarifa cobrada dos usuários.
As outras alternativas seriam
ou o pagamento pelo Poder
Concedente de uma indenização
ao concessionário ou a assunção
direta por ele de encargos
que deveriam ser liquidados
usualmente pelo concessionário.

dos rendimentos e vantagens
originalmente previstos.
4.6 - A Prorrogação-Ampliação
de Prazo como Solução
para o Reequilíbrio

4.6.2 - As Alternativas Jurídicas
para o Reequilíbrio

Em termos gerais, a recomposição
de
equilíbrio
econômicofinanceiro de concessão, nos
casos de elevação de encargos
A prorrogação - ampliação ou (e) de redução de vantagens,
do termo final da concessão pode ser promovida mediante
Numa situação dessa ordem, pode ser admitida como qualquer solução que permita a
suponha-se a impossibilidade, solução para recomposição da restauração da relação original
até por razões político-sociais, equação econômico - financeira entre encargos e vantagens.
de promover-se a elevação da concessão.
No entanto, há quatro tipos
de tarifas. E se admita que a
de providências que são as
carência de recursos financeiros 4.6.1 - A Posição Doutrinária mais usuais em tais hipóteses.
nos cofres públicos implica a do Autor
São elas:
inviabilidade de desembolsos
pecuniários diretos por parte do O autor manifestou no passado (a) o aumento de tarifas,
Poder Concedente.
oposição
à
prorrogação- (b)
a
diminuição
dos
renovação de concessões. A investimentos
a
cargo
Em tal cenário, a alternativa para crítica se dirigia não à hipótese de do particular,
assegurar a recomposição da prorrogação-ampliação de prazo (c) a diminuição dos encargos
equação residiria em modificar – especialmente aos casos de financeiros do concessionário
o conteúdo dos encargos do aumento dos prazos contratuais (notadamente
dos
valores
particular. Sendo impossível para assegurar a recomposição recolhidos em favor do Poder
a elevação das vantagens da
equação
econômico- Concedente a título de pagamento
(aumento de tarifas, pagamento financeira. Verberações mais pela outorga) e
de indenização em dinheiro), contundentes foram dirigidas (d) a indenização do particular
a solução reside em minorar ao art. 4º da Lei nº 9.074, que com recursos públicos (o
os encargos. Isso pode fazer- generalizou prorrogações no que
compreende
inclusive
se por diversas vias, tais como âmbito de serviços públicos de subsídios tarifários).
a alteração de cronogramas, a energia elétrica.³
postergação de investimentos, a
Entretanto,
é
plenamente
supressão de obrigações medidas Mas esse entendimento foi possível que essas quatro formas
factíveis, mas que afetam o revisto há muitos anos.⁴ Sob de reequilíbrio sejam inviáveis
conceito - retro discutido – um certo ângulo, as críticas são numa situação específica.
de adequação dos serviços, mantidas – especificamente
impondo-se profunda cautela em a propósito da prorrogação- O aumento das tarifas pode
sua utilização.
renovação. Mas é muito diverso comprometer a modicidade
o tratamento devido aos casos tarifária, restringindo o acesso ao
Mas uma solução é a extensão do de restauração do equilíbrio serviço e, consequentemente, o
prazo global da delegação, para econômico- financeiro mediante dever de prestação de um serviço
permitir que a exploração do elevação do prazo contratual.
público adequado. Lembre-se
empreendimento por prazo mais
que a elevação da tarifa pode
alongado propicie a percepção
produziro efeito de desincentivo
3 O posicionamento pretérito pode ser consultado em Concessões de Serviço Público, cit., p. 271.
4 Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 405-406.
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ao consumo, o que neutraliza
os efeitos pretendidos quanto
ao reequilíbrio. Como se não
bastasse, a elevação de tarifas
públicas pode gerar efeitos
indiretos quanto à elevação da
inflação, produzindo resultados
nefastos para a economia
em geral.
A diminuição dos investimentos a
cargo do concessionário também
pode não ser apropriada. Isso
é especialmente evidente nas
situações em que se busca
uma medida de reequilíbrio
para compensar justamente
a necessidade de ampliação
dos investimentos.

Estado são escassos, poderá
ser impossível indenizar o
concessionário sem que isso gere
sacrifícios ou lesões irreparáveis
às finanças públicas e às demais
atividades
(possivelmente
mais essenciais à população)
que são desempenhadas pela
Administração Pública.
4.6.3 - A Solução da Prorrogação
do Termo Final

Nesse cenário, a prorrogaçãoampliação do prazo dos contratos
de concessão de serviço público,
além de ser a alternativa mais
vantajosa em certos casos,
pode ser a única que não cause
sacrifícios insuportáveis às
finanças públicas, ao Poder
Concedente e aos usuários⁵.
Quando assim se passar, a
prorrogação-ampliação do prazo
contratual pode configurar-se
como a única solução jurídica
válida adotável pelo Poder
Concedente, porque somente por
meio dela será cabível assegurar
a realização de todos os direitos
protegidos juridicamente.⁶

A diminuição dos encargos
financeiros do concessionário
junto ao Poder Concedente
também pode não ser uma medida
viável. Há inclusive o risco de
comprometimento do orçamento
público, que contemplara aquelas
receitas
como
fundamento
para o desenvolvimento das
atividades estatais. Lembre-se
que, nas concessões federais de
rodovias, por exemplo, não há
pagamento de outorga (preço 4.7 - A Validade Jurídica
pela delegação), o que suprime o da Solução da Prorrogação uso dessa solução.
Ampliação

4.7.1 - A Ausência de Violação
ao Princípio da Licitação
A prorrogação não configura, por
outro lado, violação ao princípio
da licitação. A extensão do prazo
contratual como medida de
reequilíbrio não significa nenhum
estímulo à participação de um
maior número de interessados
na licitação. Tampouco consiste
em fraude ao dever de licitar. A
prorrogação apenas recomporá
a equação econômico-financeira.
Não se concede nenhum benefício
“adicional” ao concessionário.
Somente se recompõe um
desequilíbrio,
restaurando-se
uma situação de normalidade
que foi (ou será) afetada por um
novo encargo.
4.7.2 - A Desnecessidade de
Previsão Legislativa

Não há a necessidade de previsão
legislativa expressa que autorize
a extensão do prazo de um
contrato de concessão para
fins de manutenção de sua
equação econômico-financeira.
Diversos motivos conduzem a
esse entendimento.

A extensão do prazo de um
contrato de concessão para
A indenização ao concessionário A prorrogação-ampliação do a manutenção da equação
com o emprego de recursos termo final da concessão não se econômico-financeira
não
públicos também pode ser constitui em solução incompatível configura nova delegação. Tratainviável na prática. Como com a ordem jurídica.
se apenas da postergação do
os recursos econômicos do
termo final de um mesmo e

5 Nessa hipótese, de acordo com RAFAEL MUNHOZ DE MELLO, “o contrato de concessão segue em curso sem elevação do valor da tarifa, sem redução
dos deveres do concessionário e sem que o erário tenha que direcionar recursos públicos ao prestador do serviço, vantagens que podem tornar, no caso
concreto, a prorrogação a medida compensatória mais adequada ao atendimento do interesse público” (Prorrogação de concessão de serviço público.
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, abr./jun. 2014, p. 216)
6 Como ensina LINO TORGAL: “a prorrogação do prazo de vigência do contrato, como instrumento reequilibrador do mesmo, é uma solução que não
afectadirectamente nem os contribuintes, em geral, nem os utentes da obra ou do serviço, em particular” (Prorrogação do prazo de concessões de obras e de
serviços públicos. Revista de Contratos Públicos, Coimbra, v. 1, p. 219-263, jan./mar. 2011, p. 254).
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único contrato. Portanto, não ou não do contrato de concessão,
há dois contratos de concessão bem como sobre as suas
condições específicas.
sucessivos no tempo.
Logo, como a extensão do prazo
do contrato de concessão não
instaura nova delegação, apenas
prolonga aquela já existente,
não há necessidade de previsão
legislativa específica.
4.7.3
A
Competência
Administrativa Insuprimível

Além disso, a decisão por
estender o prazo de um contrato
de concessão configura ato de
gestão administrativa. O poder
concedente define, diante de
todas as alternativas em tese
cabíveis, qual é a melhor delas.

Ou seja, a decisão por estender o
prazo de vigência de um contrato
de concessão é uma decisão
puramente
administrativa,
sujeita apenasàs limitações
legislativas genéricas (inerentes
a qualquer ato administrativo).
4.7.4 - O Dever Jurídico
de Preservar a Equação
Econômico-Financeira

Outro fator relevante consiste no
fato de que o poder concedente
tem o dever jurídico de manter o
equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão.
É de sua competência definir
a forma mais adequada de
reequilíbrio. Não há necessidade
de nenhuma alteração legislativa
prévia apenas para que o poder
concedente tome as providências
necessárias à manutenção do
equilíbrio contratual.

Assim, cabe à Administração
Pública, não ao Poder Legislativo,
exercer um juízo (devidamente
motivado) acerca da prorrogação

4.7.6 - O Silêncio do Edital e
do Contrato

A prorrogação para fins de
4.7.5 - Desnecessidade de reequilíbrio decorre de situações
Autorização Regulamentar
imprevisíveis ou de efeitos
incalculáveis
no
momento
Tampouco há que se falar em da celebração da avença. A
necessidade de autorização necessidade da prorrogaçãoregulamentar para a extensão ampliação de prazo como medida
do prazo de um contrato de
recomposição
somente
de concessão.
será identificada no curso da
execução contratual.
Afinal, a extensão contratual
é uma decisão do poder Sendo assim, não se pode exigir
concedente baseada em norma previsão no edital da licitação
legal autoaplicável e plenamente ou no contrato para que haja
eficaz. Sua instrumentalização se a prorrogação - ampliação
dá por meio de um termo aditivo para fins de recomposição da
a ser firmado pela autoridade equação econômico-financeira.
competente. Não é necessário A quebra da equação será
que a própria Administração uma hipótese extraordinária,
edite regulamento autorizando derivada de um evento atípico,
a si própria a celebrar um termo que foge à normalidade da
aditivo de extensão do prazo execução contratual. Não precisa
de um contrato de concessão. contar com previsão contratual
Tampouco se exige algum expressa. Cabe até mesmo em
ato normativo prévio ao ato face de previsão legal que vede a
concreto de prorrogação que prorrogação - ampliação.
discipline de modo abstrato as
Nem se diga que a previsão
condições deste.
do art. 23, inc. XII, da Lei nº
Como as normas aplicadas na 8.987/95 imporia a necessidade
prorrogação - ampliação têm de previsão contratual da
eficácia plena, não dependem prorrogação até mesmo para fins
de regulamentação.
de reequilíbrio. A norma apenas
prevê que é cláusula essencial
Isso não implica vedação a que dos contratos de concessão
a Administração edite norma a previsão das condições de
regulamentar
destinada
a sua prorrogação (ordinária).
uniformizar os critérios para Não se afasta a possibilidade
prorrogação, especialmente nos de prorrogação em situações
casos de renovação contratual. excepcionais, decorrentes de
Essa solução foi adotada, por circunstâncias não conhecidas
exemplo, pela Agência Nacional ou controláveis na época da
de Transporte Terrestre – celebração do contrato.
ANTT por meio da Resolução no
3.651, de 7.4.2011). Mas este ato
normativo não é pressuposto de
validade da prorrogação nem é
apto a afetar direitos adquiridos
do concessionário.
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5. Conclusão
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Enquanto vivermos num mundo
onde uma filosofia de soberania
do século XVII é reforçada por um
modelo judiciário do século XVIII,
defendido por um conceito de
combate ao crime do século XIX
que ainda está tentando chegar
a um acordo com a tecnologia do
século XX, o século XXI pertencerá
aos criminosos transnacionais.
ROBINSON, Jeffrey.
A Globalização do Crime.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2001
1. Notas introdutórias
O combate ao crime organizado
não é uma tarefa para amadores.
Os agentes estatais, por mais
bem intencionados que estejam,
necessitam de instrumentos
1

agéis e efetivos para, respeitando
os direitos humanos, atuar
no combate a uma atividade
que ceifa milhares de vidas
cotidianamente.

essas
células
criminosas
aumenta muito caso a capacidade
financeira das mesma seja
efetivamente
estrangulada.
É óbvio que, paralelamente
e ao mesmo tempo, a mesma
Cada vez mais há a preocupação estratégia ainda se presta para
no sentido de que a solução desse que o Estado possa recuperar
desse tipo de criminalidade os bilhões de dólares ou de
não seja deixada nas mãos de euros que foram indevidamente
um único herói: é fundamental subtraídos da economia do país.
a existência de instituições
fortalecidas
dotadas
de Nesse sentido se mostram cada
instrumentos capazes de fazer vez mais importantes não apenas
frente às bem aparelhadas a cooperação internacional e a
organizações criminosas.
atuação conjunta dos diversos
órgãos de controle na prevenção
Uma das estratégias mais eficazes e repressão das ilicitudes em
internacionais
– e com menor risco de perda de transferências
vidas humanas – é exatamente de ativos, especialmente para
o bloqueio e a recuperação de paraísos fiscais1, mas também
ativos obtidos pelos integrantes um estudo da legislação
dessas organizações. Isso porque brasileira sobre bloqueio de
as chances do Estado de eliminar bens e recuperação de ativos,

Curioso notar que a maior parte desses “paraísos fiscais” estão situados em arquipélagos, como nas histórias de piratas que escondiam o fruto da

pilhéria em ilhas isoladas.
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bem como uma breve análise de Um ponto fundamental da
pontos positivos e negativos de lei brasileira foi a criação do
COAF – Conselho de Controle de
nossa legislação.
Atividades Financeiras – que,
dentre diversas funções, deve
receber, examinar e identificar
2. A legislação atual sobre a as ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas, nos termos
recuperação de ativos
do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, e
Apenas no final da década de também decidir sobre infrações
aplicar
as
penalidades
1990 o Brasil instituiu o crime e
de lavagem de dinheiro. A lei administrativas previstas no
originária era muito criticada art. 12 da mesma lei, às pessoas
não apenas por possuir um rol mencionadas no art. 9º, para as
taxativo de crimes antecedentes, quais não exista órgão próprio
mas também por gerar dúvidas fiscalizador.
sobre a possibilidade de aplicação
da “Willful Blindness Doctrine”. Merece também destaque dentro
De todo modo, a Lei Federal nº desse contexto a Estratégia
9.613, de 1998, teve a virtude Nacional de Combate à Corrupção
de atuar em três diversas áreas, e a Lavagem de Dinheiro
como destaca Badaro e Botinni:2 (ENCCLA), que, ao longo desses
anos, vem desenvolvendo vários
Contém dispositivos relacionados trabalhos com resultados efetivos
ao
controle
administrativo no combate ao crime de lavagem
dos setores sensíveis onde é de dinheiro e à corrupção. De seu
mais frequente a prática de sítio na Internet3, observa-se que
lavagem de dinheiro (aspecto a ENCCLA foi criada em 2003, por
administrativo), com a indicação iniciativa do Ministério da Justiça,
de pessoas e entidades privadas como forma de contribuir para o
que devem colaborar com a combate sistemático à lavagem
fiscalização e identificação de de dinheiro no País. Consiste na
práticas delitivas, de regras articulação de diversos órgãos
destinadas a elas, das sanções dos três poderes da República,
aplicáveis e dos órgãos públicos Ministérios Públicos e da
responsáveis pela organização da sociedade civil que atuam, direta
área de inteligência (organização ou indiretamente, na prevenção e
e sitematização de dados e combate à corrupção e à lavagem
informações sobre atos e processos de dinheiro, com o objetivo
de lavagem de dinheiro). Apresenta de identificar e propor seu
, ainda, normas que tratam dos aprimoramento.
crimes e das penas relacionadas ao
crime em questão (aspecto penal Atualmente, cerca de 60 órgãos
material) e, por fim, dispositivos e entidades fazem parte da
como
Ministérios
com regras de processo penal, com ENCCLA,
referência a medidas cautelares, Públicos, instituições policiais,
meios de prova e outros institutos Poder Judiciário, Controladoria
correlatos à persecução penal Geral da União (CGU), Tribunal
de Contas da União (TCU),
(aspecto processual penal).
2
3

Receita Federal do Brasil,
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF),
Conselho Nacional de Controle
Interno (CONACI), Banco Central
do Brasil (BACEN), Agência
Brasileira de Inteligência (ABIN),
Advocacia Geral da União (AGU),
Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN), dentre outras.
A ENCCLA atualmente funciona
da seguinte forma:

- Realização de uma Reunião
Plenária
anual,
da
qual
participam todos os órgãos, com
o objetivo de discutir o trabalho
realizado ao longo do ano que
passou e deliberar as ações a
serem realizadas no(s) ano(s)
subsequente(s);
- Realização de diversas reuniões
dos Grupos de Trabalho, formados
pelos órgãos participantes ou
convidados, com o objetivo de
executar as ações deliberadas
pela Plenária;

- Realização de reuniões
bimestrais do Gabinete de
Gestão Integrada – GGI, que é
constituído por um grupo de 25
órgãos participantes da ENCCLA
com o objetivo de acompanhar a
execução das ações, bem como
propor as ações e recomendações
a serem discutidas nas Reuniões
Plenárias.
Para reforçar a cooperação
jurídica internacional e a
recuperação de ativos, o Decreto
Federal nº 4991, de 2004, criou o
Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional (DRCI), vinculado

BADARO, Gustavo Henrique; BOTTINI Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Editora RT, 2012, p. 36.
http://enccla.camara.leg.br/quem-somos
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ao
Ministério
da
Justiça
Brasileiro, com as seguintes
atribuições (art. 13):

pecuniárias, multas e custas
decorrentes da infração penal.

b) promover a articulação dos
órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, inclusive
dos
Ministérios
Públicos
Federal e Estaduais, no que se
refere ao combate à lavagem de
dinheiro e ao crime organizado
transnacional;

Assim, pela nova redação, Lei de
Lavagem de Dinheiro Brasileira § 4o Poderão ser decretadas
passou a prever o seguinte:
medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores para reparação
[...]
do dano decorrente da infração
penal antecedente ou da prevista
Art. 4o O juiz, de ofício, a nesta Lei ou para pagamento de
requerimento
do
Ministério prestação pecuniária, multa e
Público ou mediante representação custas.
do delegado de polícia, ouvido
o Ministério Público em 24 [...]
(vinte e quatro) horas, havendo
indícios suficientes de infração Art. 7º São efeitos da condenação,
penal, poderá decretar medidas além dos previstos no Código
assecuratórias de bens, direitos Penal:
ou valores do investigado ou
acusado, ou existentes em nome I - a perda, em favor da União
de interpostas pessoas, que sejam - e dos Estados, nos casos de
instrumento, produto ou proveito competência da Justiça Estadual
dos crimes previstos nesta Lei ou -, de todos os bens, direitos e
das infrações penais antecedentes. valores
relacionados,
direta
ou indiretamente, à prática
§ 1o Proceder-se-á à alienação dos crimes previstos nesta Lei,
antecipada para preservação inclusive aqueles utilizados para
do valor dos bens sempre que prestar a fiança, ressalvado o
estiverem sujeitos a qualquer grau direito do lesado ou de terceiro de
de deterioração ou depreciação, boa-fé;
ou quando houver dificuldade
para sua manutenção.
II - a interdição do exercício
de cargo ou função pública de
§ 2o O juiz determinará a qualquer natureza e de diretor,
liberação total ou parcial de membro de conselho de
dos bens, direitos e valores administração ou de gerência das
quando comprovada a licitude pessoas jurídicas referidas no art.
de sua origem, mantendo-se a 9º, pelo dobro do tempo da pena
constrição dos bens, direitos e privativa de liberdade aplicada.
valores necessários e suficientes
à reparação dos danos e ao § 1o A União e os Estados, no
pagamento
de
prestações âmbito de suas competências,

Talvez por isso, no ano de 2012,
a lei brasileira de repressão ao
crime de lavagem de dinheiro
foi profundamente alterada pela
a) articular, integrar e propor Lei Federal nº 12.683, que trouxe
ações do Governo nos aspectos a legislação para um contexto
relacionados com o combate à contemporâneo,
tornando-a
lavagem de dinheiro, ao crime mais simples e efetiva quanto
organizado
transnacional, caracterização dessa espécie
à
recuperação
de
ativos de delito ao eliminar a lista de
e
à
cooperação
jurídica crimes antecedentes para sua
internacional;
tipificação.

c) negociar acordos e coordenar a
execução da cooperação jurídica
internacional;
d) exercer a função de autoridade
central para tramitação de
pedidos de cooperação jurídica
internacional;

e) instruir, opinar e coordenar a
execução da cooperação jurídica
internacional ativa e passiva,
inclusive cartas rogatórias.

Aquivalelembrarque,“Emquestões
de cooperação internacional,
quando a dupla incriminação seja
um requisito, esta se considerará
cumprida se a conduta constitutiva
do delito relativo ao qual se
solicita assistência é um delito
de acordo com a legislação de
ambos os Estados Participantes,
independentemente se as leis do
Estado Participante requerido
incluem o delito na mesma
categoria ou o denominam com a
mesma terminologia que o Estado
Participante requerente” (art. 43
da Convenção de Mérida).
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§ 3o Nenhum pedido de
liberação será conhecido sem
o comparecimento pessoal do
acusado ou de interposta pessoa
a que se refere o caput deste
artigo, podendo o juiz determinar
a prática de atos necessários à
conservação de bens, direitos ou
valores, sem prejuízo do disposto
no § 1o.
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regulamentarão a forma de
destinação dos bens, direitos e
valores cuja perda houver sido
declarada, assegurada, quanto
aos processos de competência da
Justiça Federal, a sua utilização
pelos órgãos federais encarregados
da prevenção, do combate, da ação
penal e do julgamento dos crimes
previstos nesta Lei, e, quanto
aos processos de competência da
Justiça Estadual, a preferência dos
órgãos locais com idêntica função.
§ 2o Os instrumentos do crime
sem valor econômico cuja perda
em favor da União ou do Estado
for decretada serão inutilizados
ou doados a museu criminal ou
a entidade pública, se houver
interesse na sua conservação.
Foi destacado do texto legal um
ponto fundamental: de acordo
com a lei brasileira, o ônus da
prova da licitude da origem dos
bens é do acusado. Vale registrar
que isso não implica em violação
de qualquer direito fundamental,
até porque o acusado tem a
obrigação de explicar a origem
de seu patrimônio, não sendo
desproporcional ou injusto exigir
que ele explique às autoridades
de onde vieram os seus recursos.

Outra referência importante
é a criação, pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de
um sistema nacional de bens
apreendidos. O objetivo é dar
uma visão nacional da questão,
permitindo-se a implementação
de política pública específica
para a destinação daqueles bens.
Apenas para se ter uma noção dos
valores apreendidos no Brasil,
em 2001 o Conselho Nacional de
Justiça registrou o seguinte:

A partir dos dados atualizados, em
julho de 2011, o Conselho Nacional
de Justiça aferiu, por meio do
SNBA, que, desde a implantação do
sistema, houve o cadastramento
de R$ 2.337.581.497,51 em
bens. Deste valor, 0,23% foi
objeto de alienação antecipada,
representando R$ 5.330.351,89,
e
1,85%,
correspondendo
a R$ 43.334.075,60, houve
perdimento em favor da União
e dos Estados. Além disso, em
4,43% desses valores, importando
R$ 103.452.804,44, ocorreu a
restituição dos bens, e em 0,15%,
ou seja, R$ 3.404.456,34, restou
a destruição. A conclusão que se
extrai com esses dados é que o alto
percentual de 93,35% dos bens
apreendidos ainda permanece
aguardando
destinação,
com
situação
“a
definir”,
representando
o
expressivo
valor de R$ 2.182.059.809,24
sob a responsabilidade do Poder
Judiciário.

empresa no exercício anterior ao
da prática do ilícito, restituição
integral dos benefícios obtidos
ilegalmente, perda de bens,
direitos ou outros valores que
sejam fruto daquela infração,
suspensão ou interdição parcial
das atividades e até dissolução
compulsória da pessoa jurídica.
O objetivo da mais recente
lei brasileira de combate à
corrupção é forçar as empresas
potencialmente corruptoras a
implementar no âmbito de suas
estruturas corporativas um
efetivo sistema de integridade
(compliance), o qual seja capaz de
inibir, ou pelo menos, de mitigar
a possibilidade da prática de atos
ilícitos por seus funcionários
capazes de corromper agentes
públicos.

A Lei Federal nº 13.170, em vigor
desde 16 de outubro de 2015,
prevê mais uma possibilidade
de indisponibilidade de bens no
Também merecem destaque sistema brasileiro. Trata-se do
as regras previstas na Lei bloqueio de direitos ou valores
Federal nº 12.846, de 2013 em decorrência de resolução da
(Brazilian Clean Companies Organização das Nações Unidas
Act – BCCA). Essa legislação (ONU). A previsão legal é a
– resultado da Convenção seguinte:
sobre Combate à Corrupção
de
Funcionários
Públicos Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a
Estrangeiros em Transações ação de indisponibilidade de bens,
Comerciais Internacionais da valores e direitos de posse ou
Organização para Cooperação propriedade e de todos os demais
e Desenvolvimento Econômico direitos, reais ou pessoais, de
(OCDE), de 1997, prevê a titularidade, direta ou indireta,
responsabilidade
objetiva das pessoas físicas ou jurídicas
das pessoas jurídicas cujos submetidas a esse tipo de sanção
funcionários se envolvam com por resoluções do Conselho de
práticas corruptas.
Segurança das Nações Unidas CSNU.
Essa
mesma
legislação
prevê a aplicação de sanções § 1o A ação de que trata esta Lei
administrativas e judiciais, decorre do ato que incorporar ao
dentre as quais multas que ordenamento jurídico nacional a
podem variar entre 0,1% a resolução do CSNU.
20% do faturamento bruto da
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§
2o
A
declaração
de
indisponibilidade de bens, valores
e direitos implicará a nulidade
de quaisquer atos de disposição,
ressalvados os direitos de terceiro
de boa-fé.

um item específico relacionado
à verificação da comunicação ao
CNJ pelo magistrado acerca dos
bens judicialmente apreendidos,
bem como se foi realizada
alienação antecipada desses bens
e se foi dado o devido destino nos
§ 3o Os recursos declarados termos da orientação central.
indisponíveis
poderão
ser
parcialmente liberados para o Outo aspecto que merece
pagamento de despesas pessoais destaque é a existência de varas
necessárias à subsistência do especializadas na repressão do
interessado e de sua família, para crime de lavagem de dinheiro
a garantia dos direitos individuais e na repressão do crime
assegurados pela Constituição organizado. Essa medida é
Federal ou para o cumprimento crucial porque, a partir dela,
de disposições previstas em os magistrados adquirem um
resoluções do CSNU.
grau de especialização capaz de
estabelecer um diferencial na
§ 4o As disposições desta Lei atuação cotidiana, até porque,
poderão ser usadas para atender a nessa seara, o conhecimento geral
demandas de cooperação jurídica é absolutamente insuficiente
internacional advindas de outras para que seja alcançado êxito na
jurisdições, em conformidade com resposta estatal.
a legislação nacional vigente
No Brasil a legislação admite
encaminhamento de pedido
de quebra de sigilo bancário e
bloqueio de valores no exterior
3. Pontos fortes e fracos da
inclusive
para
subsidiar
legislação brasileira sobre
investigações de natureza nãorecuperação de ativos
penal. Isso porque o § 3º do artigo
No Brasil a existência de um 16 da Lei Federal nº 8429, de 1992
Misconduct
controle nacional dos bens (“Administrative
apreendidos é, sem dúvida, um Law”), prevê que, “Quando
dos pontos fortes do ordenamento for o caso, o pedido incluirá a
jurídico. Os magistrados possuem investigação, o exame e o bloqueio
independência funcional no de bens, contas bancárias e
Brasil, mas, por outro lado, aplicações financeiras mantidas
é muito importante que o pelo indiciado no exterior, nos
destino dos bens apreendidos termos da lei e dos tratados
seja unificado e garantido para internacionais”. Apesar de não
haver paralelo a esse respeito
atender o interesse público.
na legislação de outros países,
O Conselho Nacional de Justiça os tribunais brasileiros vêm
(CNJ) vem se empenhando em confirmando essa possibilidade:
garantir que esse controle seja
transparente e eficaz. Cabe ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
lembrar que, nas correições CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
periodicamente realizadas pelos IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CAUTELAR
DE
Tribunais Regionais Federais MEDIDA
nas varas criminais federais, há INDISPONIBILIDADE DE BENS.
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[...] PRECEDENTES. DISSÍDIO
NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A
jurisprudência desta Corte é pela
possibilidade de bloqueio de bens,
aplicações financeiras e contas
bancárias, ressalvadas as verbas
de caráter alimentar, previstas no
art. 649, IV, do CPC, tanto que o
artigo 16, § 2º, da Lei 8.429/1992
autoriza igual medida para contas
bancárias e aplicações financeiras
mantidas pelo indiciado no
exterior, nos termos da lei e dos
tratados internacionais. Nesse
sentido: REsp 1.313.787/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 14/08/2012;
REsp 535.967/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 04/06/2009; REsp 880.427/
MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 04/12/2008; REsp
929.483/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 17/12/2008.
[...] (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg no AREsp 436.929/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES,
1º Turma, julgado em 21/10/2014,
DJe 31/10/2014).
Dentre os pontos fracos, sem
dúvida, destaca-se a dúvida sobre
a possibilidade de caracterização
do crime de lavagem de dinheiro
quando não está presente o
dolo direto. É fundamental
que
a
legislação
preveja
expressamente a possibilidade
de condenação por dolo eventual,
o que, entretanto, não ocorre no
Brasil (a exposição de motivos da
nova Lei de Lavagem de Dinheiro
expressamente admite o dolo
eventual, mas a doutrina insiste
em afirmar que a mera previsão
na exposição de motivos não tem
efeito vinculante e que o texto é,
no mínimo, dúbio).
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No famoso caso do assalto ao
Banco Central em Fortaleza,
capital do Estado do Ceará,
estabeleceu-se um precedente
que dificulta enormemente a
aplicação da lei. No caso em
questão foram comprados onze
veículos marca Mitsubishi Pajero,
todos eles pagos em espécie. É
óbvio que a hipótese escapa a
qualquer percepção de boa-fé,
pois ninguém adquire tantos
veículos de uma só vez e paga
dessa maneira4. Apesar disso, o
Tribunal Regional Federal não
entendeu caracterizado o ilícito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO À CAIXAFORTE DO BANCO CENTRAL
EM FORTALEZA. IMPUTAÇÃO
DE CRIMES CONEXOS DE
FORMAÇÃO DE QUADRILHA,
FALSA IDENTIDADE, USO DE
DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM
DE DINHEIRO E DE POSSE
DE ARMA DE USO PROIBIDO
OU RESTRITO (...). No caso dos
autos, o grupo que executou os
fatos configura uma verdadeira
organização criminosa, tendo
empreendido esforços, recursos
financeiros de monta, inteligências,
habilidades e organização de
qualidade superior, em uma
empreitada criminosa altamente
ousada e arriscada. O grupo
dispunha de uma bem definida
hierarquização
com
nítida
separação de funções, apurado
senso de organização, sofisticação
nos procedimentos operacionais
e nos instrumentos utilizados,
acesso a fontes privilegiadas de
informações com ligações atuais
ou pretéritas ao aparelho do
Estado (pelo menos a empregados
ou ex-empregados terceirizados)
e um bem definido esquema
4
5

para posterior branqueamento
dos capitais obtidos com
a
empreitada
criminosa
antecedente. Reunião de todas
as qualificações necessárias à
configuração de uma organização
criminosa, ainda que incipiente.
[...] Imputação do crime de
lavagem em face da venda, por
loja estabelecida em Fortaleza,
de onze veículos, mediante
o pagamento em espécie: a
transposição
da
doutrina
americana
da
cegueira
deliberada (Willful Blindness),
nos moldes da sentença
recorrida, beira, efetivamente,
a
responsabilidade
penal
objetiva; não há elementos
concretos
na
sentença
recorrida que demonstrem
que esses acusados tinham
ciência de que os valores por
ele recebidos eram de origem
ilícita, vinculada ou não a um
dos delitos descritos na Lei nº
9.613/98. O inciso II do § 2º do
art. 1.º dessa lei exige a ciência
expressa e não, apenas, o dolo
eventual. Ausência de indicação
ou sequer referência a qualquer
atividade enquadrável no inciso
II do § 2º. Não há elementos
suficientes, em face do tipo
de negociação usualmente
realizada com veículos usados,
a indicar que houvesse dolo
eventual quanto à conduta do
art. 1º, § 1º, inciso II, da mesma
lei; na verdade, talvez, pudesse
ser atribuída aos empresários
a falta de maior diligência na
negociação (culpa grave), mas
não, dolo, pois usualmente
os negócios nessa área são
realizados de modo informal
e com base em confiança
construída nos contatos entre
as partes.

Outra forma de abordar o
problema do dolo é destacada
por Callegari e Rollemberg, ainda
com a denominada a questão
da chamada “Instrução de
Avestruz”:

Também chamada de Ostrich
Instruction, que, em tradução
literal, significa as “instrução da
avestruz”, remetendo ao ato do
animal de esconder sua cabeça
quando em situação de perigo.
A teoria tem origem nas cortes
inglesas, principalmente no caso
Regina v. Sleep, no qual o júri
condenou o réu por estar em posse
de produtos navais que estavam
marcados com símbolo que deixava
clara a propriedade do governo. O
júri entendeu que o acusado não
detinha conhecimento da marca,
mas possuía “razoáveis meios”
de obter o conhecimento. Muito
embora a decisão fora reformada,
tal julgamento deu início ao uso
da teoria nas cortes do sistema
Common Law. (IRA P. ROBBINS.
The Ostrich Instruction: deliberate
ignorance as a criminal mens rea,
81 J. CRIM. L. & Criminology, n. 191,
p. 196, 1990)5.
Por
esses
motivos,
é
imprescindível
que
as
Cortes Brasileiras superem
a interpretação que rejeita a
possibilidade de utilização da
“Willful Blindness Doctrine”.
Esse gargalo é responsável pela
impunidade de criminosos que
efetivamente lavam dinheiro e
dificultam o combate ao crime
organizado.
Por último merece referência
uma interpretação equivocada
dos tribunais sobre o alcance
de determinados direitos. Um

Cada veículo foi avaliado, na época, em aproximadamente 60 mil dólares, o que perfaz um pagamento de 660 mil dólares em dinheiro vivo.

http://www.conjur.com.br/2015-fev-26/lavagem-dinheiro-teoria-cegueira-deliberada.
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exemplo é a Súmula Vinculante nº
24 do Supremo Tribunal Federal
(STF), a qual exige o término da
instância administrativa para
ser iniciada a ação penal relativa
ao crime de sonegação fiscal. Tal
súmula não tem suporte expresso
em nenhum texto de lei, provoca
recursos
administrativos
absolutamente procastinatórios
e desconsidera a regra legal que
envolve a independência entre as
esferas penal e administrativa.
4. Considerações finais Proposta de reforma da
legislação
Existem várias medidas que
podem ser propostas para
viabilizar de modo mais efetivo a
recuperação de ativos no Brasil.
Uma cláusula geral de validade
da prova obtida nesse tema,
desde que observada a legislação
do país onde o dinheiro se
encontrava, é muito importante.
Encontra-se em andamento no
Brasil a denominada “Operação
Lava-Jato”, na qual a defesa de
vários dos acusados alegam
questões meramente formais
para tentar desconstituir as
robustas provas já obtidas.
Alegam especificamente que
a cooperação internacional foi
estabelecida diretamente entre
o Ministério Público Federal
e a Suíça, quando, segundo
sustenta a defesa dos acusados,
o repatriamento de dinheiro
e a coleta de provas deveriam
necessariamente passar pelo
Ministro da Justiça.

6

Em casos que envolvem milhares
de dólares e pessoas com alto
poder de influência, e onde,
infelizmente, vários bancos
são partícipes ou diretamente
interessados em não cooperar,
às vezes até mesmo dificultando
a coleta de provas, uma
interpretação demasiadamente
extensiva do conceito de “provas
ilícitas” pode destruir toda a
pretensão estatal de alcançar
algum êxito no combate ao crime
organizado.

É claro que o combate efetivo
às organizações criminosas
jamais ocorrerá com “paridade
de armas”, posto que, enquanto
o criminoso mata, tortura e
intimida, o Estado tem o dever
de agir dentro da legalidade
e do respeito aos direitos
fundamentais. Por isso, uma
cláusula geral de validade
da prova seria importante.
Isso evitaria que questões
meramente formais pudessem
ser motivo para a perda do
conjunto probatório ou para a
impossibilidade de recuperação
de ativos.

de que o prazo de prescrição teria
uma contagem diferenciada caso
a defesa criasse obstáculos ao
regular andamento do processo.
Essa seria uma medida muito
importante, eis que a doutrina
brasileira interpreta de modo
amplo a garantia da ampla defesa,
o que, em alguns casos, legitima
abusos processuais praticados
com o fim único e exclusivo de
provocar a prescrição.
Por fim, seria também bem
vinda alteração legislativa que
explicitasse a força probatória
da ausência de explicação
alternativa por parte do acusado.
Manter-se em silêncio é um
direito fundamental, mas não
é absoluto... Há hipóteses em
que, apresentada a acusação
com o mínimo de provas, é
completamente inconsistente a
recusa do acusado em responder
as perguntas que lhe são
formuladas.

Se a acusação demonstra,
por
provas
documentais,
que transitou pela conta do
acusado milhares de dólares
e este não fornece nenhuma
explicação plausível para o fato,
permanecendo
simplesmente
calado, a ausência de uma
explicação alternativa deveria
corroborar a versão acusatória.
Nessa linha, Deltan Dallagnol6
destaca que:

Dever-se-ia, então, no mínimo,
ficar ressalvada a noção de
“dupla tipicidade”, o que significa
que a prova seria considerada
válida se fosse obtida por meios
lícitos, seja pelas leis do Brasil ou
pelas leis do local onde elas foram
produzidas ou do local onde os
bens foram apreendidos.
[...] O próprio Tribunal Europeu
de Direitos Humanos entende
Outro grande problema na justiça que o direito fundamental ao
brasileira envolve os prazos de silêncio não é absoluto, admitindo
prescrição. Com base no velho o uso do silêncio do réu a título
princípio de que “ninguém pode de corroboração da prova da
se beneficiar de sua própria acusação em situações específicas
torpeza”, seria interessante a que clamam por explicação. O caso
previsão legal de regra no sentido paradigma, nesse assunto, é John

DALLAGNOL, Deltan. As lógicas das provas no processo. Porto Alegre: Livraria do advogado , 2015, p 299
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Murray v. The United Kingdom. Não
é demais observar que a valoração
da ausência de uma explicação,
quando as evidências clamam por
uma explicação por parte do réu, é
semelhante à valoração da prova,
em desfavor do réu, da versão falsa
ou inverossímil que ele apresentou.
Pode-se concluir com uma citação
da Procuradora da República
Janice Ascari, para quem

A delinquência financeira é muito
mais perniciosa do que a violência
física. Os tribunais parecem mesmo
não perceber a dimensão dos
danos que um sujeito que desvia
milhões em verbas públicas ou que
comete fraudes financeiras pode
causar à sociedade. Nossas Cortes
parecem não saber que um único
crime desses pode atingir centenas
ou milhares de cidadãos. Quando
nossos tribunais tiverem essa
percepção e passarem a aplicar
a lei com rigor e presteza aos
crimes contra o erário, o sistema
financeiro e a ordem tributária,
teremos dado um grande passo
rumo à decência.
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Resumo
O artigo aborda duas questões:
i) a precariedade de decisões
judiciais
que
afirmam
a
existência de atos de improbidade
administrativa desconhecendo
o contexto revelador ou não
do elemento subjetivo do
agente público envolvido, e,
ii) a inconstitucionalidade da
culpa na hipótese do art. 10, da
Lei de Improbidade, uma vez
que o tratamento autônomo da
Constituição sobre (i)legalidade,
(i)moralidade e (im)probidade
demonstra que a conduta
ímproba vincula-se ao desvio de
finalidade, incompatível com a
modalidade culposa.
Palavras-chave: Improbidade
administrativa.
Moralidade.
Legalidade. Dolo. Culpa. Desvio
de finalidade. Decisão judicial.
Motivação.
Responsabilidade
objetiva. Inconstitucionalidade.

1. Justificativa do Tema
A
jurisprudência
pátria,
especialmente a do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou,
após idas e vindas, entendimento
sobre ser indispensável a
demonstração do dolo nas
hipóteses dos artigos 9º e
11, da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429, de
2.6.1992), superando posição que
defendia também a modalidade
culposa nesses casos.

A “ falta de boa-fé” ou
“desonestidade”, portanto, é
requisito do ato de improbidade,
não se limitando a mera
ilegalidade. Ilustrativo o Resp.
NQ 480.397/SP, da Rel. Min.
Luiz Fux, ao reconhecer que a
“improbidade
administrativa,
mais do que um ato ilegal, deve
traduzir, necessariamente, a falta
de boa-fé, a desonestidade”. O
julgado é lembrado em vários
outros precedentes, v.g. AgRg
no REsp. n. 1.306752, Rel. Min.
Olindo Menezes, DJe 03.03.2016.
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Neste, há referência ao REsp. n.
1530234/SP, Rel. Min. Napoleão
Maia, que assentou ser sempre
dolosa a conduta a que se
referem os artigos 9º e 11, da Lei
n. 8.429/92, “por mais complexa
que seja a demonstração desse
elemento subjetivo.”
Embora haja esse alinhamento
conceitual,
deparamo-nos,
cotidianamente, com julgados
que, sob a tese do “dolo genérico”,
acabam por impor verdadeira
responsabilização objetiva da
conduta do agente, a revelar
mal ainda maior, ao menos,
considerando a Constituição da
República de 1988.

Em outras palavras, afirmar
que basta o “dolo genérico”
sem que sejam efetivamente
analisados os aspectos da causa
que comprovem a vontade
consciente do agente de alcançar
o resultado ilícito é o mesmo
que se admitir responsabilidade
objetiva mediante subterfúgio
que mascara a ilegalidade
do ato judicial.
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Nesse sentido, pretende-se,
a partir do estudo de casos
concretos,
demonstrar
o
posicionamento vacilante do STJ
quanto ao critério de verificação
do elemento subjetivo para,
quem sabe, contribuir para o
aperfeiçoamento da atuação
jurisdicional sobre o tema.

2. O Elemento Subjetivo e a
Culpa no Direito: Alinhamento
Conceitual

Todavia, não basta para que, a
final, seja aplicada sanção por
improbidade, o simples fato do
comportamento objetivamente
correspondente ao previsto na
lei. Impõe-se a constatação do
elemento subjetivo que, no nosso
entender, e de muitos, só pode
ser o dolo.

Tratar de responsabilidade por
improbidade
administrativa
implica precisar minimamente
o
que
entendemos
por
responsabilidade, objetiva ou
subjetiva, dolo, culpa e suas
Por outro lado, subsiste o espécies ou modalidades, e Na própria Constituição da
entendimento da modalidade também falar um pouco da República está prevista, por
exemplo,
independentemente
culposa em relação ao art. 10, prova no direito.
do elemento subjetivo (dolo ou
da Lei de Improbidade, uma vez
que o legislador expressamente Não comportando este artigo culpa), a responsabilidade civil
se referiu à conduta “dolosa atentadas digressões, esforcemo- extracontratual do Estado (art.
37, § 6º). A exigência de dolo
ou
culposa”
que
cause nos pela brevidade.
ou culpa só se põe para efeito
prejuízo ao erário.
Como dizia Geraldo Ataliba, a de responsabilização, em ação
Provocado
sobre
a estrutura lógica simplificada de regressiva, do agente público
constitucionalidade
da uma norma jurídica compreende que tiver dado causa ao dano
improbidade por ato culposo, hipótese, mandamento e sanção. a terceiro. Trata-se, portanto,
de
responsabilidade
civil
o STJ defendeu a aplicação
do disposto no art. 10, pois o Descrevendo uma situação de objetiva do Estado.
legislador teria, assim, conferido possível ocorrência (hipótese), a
“maior efetividade aos princípios norma prescreve o que deve ser Em se tratando da lei de
constitucionais da legalidade, (modais deônticos: obrigatório, improbidade administrativa, a
impessoalidade,
moralidade, permitido ou facultado), e responsabilização de quem quer
publicidade e eficiência” (STJ. Ação também qual a sanção cabível que seja depende da perquirição
de Improbidade Administrativa diante da não observância do e prova da culpabilidade, mesmo
n. 30, Rel. Min. Teori Zavascki, mandamento (ou sanção premial, porque para que se fale em
DJ 28.09.2011).
na hipótese de sua observância). responsabilidade objetiva, que
constitui exceção, só em havendo
A questão, contudo, merece Violada uma norma jurídica, deve expressa previsão legal.
aprofundamento.
ser a sanção nela prescrita.
Ora, em se tratando de
por
É preciso examinar quais os Diante de um comportamento responsabilidade
desdobramentos jurídicos da que se subsuma a uma das improbidade, que exige a
distinção constitucional entre hipóteses de incidência da lei de presença do elemento subjetivo,
(i)legalidade,
(i)moralidade improbidadeadministrativa(arts. este não pode ser considerado
administrativa e (im)probidade. 9º, 10 e 11), estará caracterizada, presente em face tão somente
Caso a modalidade culposa do em
princípio,
improbidade da tipicidade objetiva do
ato de improbidade conflite com administrativa,
ensejando, comportamento considerado. Da
o tratamento constitucional da em tese, responsabilização de prova do comportamento não se
matéria, caberá aos operadores alguém. Alguém, pessoa física segue, ipso facto, a prova da
do direito instigar a reflexão e ou jurídica haverá de ser presença do elemento subjetivo.
dos Tribunais pátrios de modo a responsabilizada,
sujeitando- Isso não significa que do exame
revisitar a posição predominante. se à aplicação de sanção das circunstancias comprovadas
que
ambientaram
dado
prevista na lei.
comportamento, não se possa
E este artigo assume o desafio.
concluir pela efetiva presença do
495

DIREITO ADMINISTRATIVO

elemento subjetivo que, somando
à prova do comportamento
típico, implica improbidade.
Esse elemento subjetivo há de
ser dolo de vez que afastamos,
por incompatíveis, improbidade
culposa. Improbidade culposa
implica contraditio in terminis.

Assim
sendo,
para
a
caracterização de improbidade
não basta a tipicidade de um
comportamento, comissivo ou
omissivo, que se tenha como
objetivamente
antijurídico.
Impõem-se
demonstrar
a
configuração
também
do
elemento
subjetivo.
Este,
especialmente o dolo, não é
algo que seja, via de regra,
comprovável de forma direta e
extreme de dúvidas. Não raro
só se pode vislumbrar dolo a
partir de indícios veementes e
circunstâncias
objetivamente
aferíveis, mas que não chamam
a atenção senão daqueles que
se dão ao trabalho de conhecer
o caso em detalhes. Para tanto
é preciso acuidade, atenção
a detalhes que para leigos
seriam desprezíveis.

Não basta reconstituir o
comportamento objetivamente
cognoscível no que tenha de
nuclear. Circunstancias que o
tenham antecedido e sucedido,
dados periféricos, antecedentes
dos atores envolvidos, tudo
pode ir contribuindo para a
composição final de um quadro
diferente daquele que à primeira
vista nos impressionara ou não.

Diríamos mesmo que há
semelhanças entre investigar o
que aparenta ter sido um crime, e
o que parece ser comportamento
ímprobo.
E
como
essa
investigação, sempre possível,

às vezes não é fácil, e cujo
resultado pode nos surpreender,
revertendo expectativas, fixa-se
tentado, em nome de enviesada
noção de celeridade processual,
seguir por atalhos, buscando
o caminho mais rápido para
uma decisão judicial que se
tenha preconcebido.

É ai que reside o perigo das
presunções, especialmente a
presunção de dolo, que facilita
encerrar logo um inquérito civil,
propor uma ação e proferir
rapidamente sentença sem a
necessidade de maior esforço
argumentativo, indeclinável para
decisões judiciais que devem ser
suficientemente motivadas, e não
laconicamente formuladas.

os versados em hermenêutica
jurídica.
E
mesmo
estes
costumam divergir entre si, como
acontece em sede judicial, com
órgãos colegiados proferindo
decisões com supedâneo em
exegeses conflitantes, razão
de ser de acórdãos por votação
não unânime até do Supremo
Tribunal Federal.

E ainda há quem entenda que
todos podem e devem prever
como futuramente há de definir o
Judiciário quanto à interpretação
que haverá de prevalecer, anos
depois da ocorrência do fato. E
com essa suposta capacidade
premonitória,
presumida,
costuma-se afastar qualquer
eventual alegação dos acusados
de haverem cometido apenas
É aí que reside o perigo de erro de direito, ou nem isso.
julgamentos
antecipados
da lide, em matéria de É aí então que se distorce a noção
improbidade,
muitas
vezes de dolo e suas espécies, como
reveladores de açodamento e tem ocorrido com distorções
mal disfarçada desconsideração do conceito de dolo eventual
do
impostergável
direito para fins penais, expediente
à ampla defesa.
artificioso para se impor àqueles
que em rigor deveriam ser
Essa
minimização
da responsabilizados culposamente,
importância da prova do não as penas previstas para
elemento subjetivo acaba, muitas modalidade culposa, mas para
vezes, por considerar doloso modalidade dolosa, porque
comportamentos
meramente insatisfeitos com a previsão legal
voluntários, como se a intenção de de penas que consideram brandas
obter um resultado sabidamente demais para certos delitos
ofensivo à ordem jurídica pudesse decorrentes de imprudência,
ser presumida, assim como a má- negligência ou imperícia.
fé, do fato da antijuridicidade
do comportamento ou do E o que se costuma fazer então?
resultado de que tenha sido Costuma-se vislumbrar dolo em
causa, associado ao preceito de face da mera voluntariedade
que a ninguém pode aproveitar de um comportamento, sem se
a alegação de ignorância da lei. dar ao trabalho de investigar
E nem se admite, muitas vezes, a existência ou não da vontade
que mesmo conhecendo a letra ou intenção de obter-se um
da lei, é perfeitamente possível resultado de que se tenha a
desconhecer-se o exato sentido consciência da antijuridicidade.
e alcance que dela extraem
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Mas desde quando da vontade
de adotar um comportamento
se segue, necessariamente, a
consciência da injuridicidade
do próprio comportamento
ou do resultado de que
venha a dar causa?

Com efeito, não se pode olvidar
que os conceitos dolo e culpa
importam a todos os ramos
do direito, não obstante os
penalistas é que a ele dedicaram
reflexões mais aprofundadas.
Em apertadíssima síntese, a
violação a uma dada norma
jurídica é imputável a alguém
a título de dolo quando aquele
que a tenha violado o tenha
feito intencionalmente. Isto
é, quando, tendo consciência
da antijuridicidade do seu
comportamento, comissivo ou
omissivo, ou consciência da
antijuridicidade do evento a que,
agindo como agiu, daria causa,
não se deteve.

Quem,
no
setor
público,
contratar terceiro sem licitação,
quando em rigor a licitação
era
impostergável, viola a
ordem jurídica. Conquanto o
comportamento ofensivo à ordem
jurídica tenha sido voluntário,
a violação do direito pode ter
sido a título de dolo ou culpa em
sentido estrito. Será violação
dolosa se o agente teve a intenção
não apenas de comporta-se como
se comportou (voluntariedade
da atuação), mas a intenção,
a vontade de assim proceder
consciente de que estava a
agir em desconformidade com
o direito (voluntariedade da
ofensa ao direito). Se supôs
que era possível a contratação
direta, agindo de boa-fé, haverá
de responder por culpa, e não

por dolo. A eventual dificuldade
de reunir elementos suficientes
para concluir pela existência de
dolo, de má-fé, é outra questão. A
dificuldade da prova do elemento
subjetivo não justifica deixar de
lado a questão da culpabilidade,
sem a qual não há improbidade.

O fato é que não é da
voluntariedade de todo e qualquer
comportamento ofensivo ao
direito que se pode inferir, ipso
facto, que a violação ao direito
foi intencional, dolosa. Pode
haver sido por erro e, portanto,
culposa apenas.
Mesmo em se tratando de
ofensa ao direito por culpa e
não por dolo, a menos que o
erro seja de todo escusável
por alguma circunstância, o
agente responderá por seu
comportamento
exatamente
porque era seu dever conhecer
as normas jurídicas pertinentes
ao exercício de sua competência
naquela matéria. Mas não é
porque tinha o dever de bem
conhecer a lei que, não a tendo
observado, se possa presumir,
sem mais, que não se houve apenas
com culpa, mas com dolo. Sem
prova ou suficiente convergência
de indícios e circunstâncias que
evidenciam má-fé, vontade livre
de proceder em descompasso
com o direito, e disso consciente,
não se pode falar em dolo, em
grave desvio ético indispensável
à configuração da improbidade.

Em outras palavras: do fato de
ter havido um comportamento
voluntário, haver alguém se
comportado como efetivamente
quis comportar-se, e que
esse comportamento violou
a ordem jurídica, e que essa
ordem jurídica deveria ser do
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conhecimento do agente, não se
segue, necessariamente, que esse
mesmo agente, agindo como agiu,
quis violar a ordem jurídica.
A adoção da teoria de que para
configuração de improbidade
administrativa
bastaria
o dolo genérico, isto é, a
prescindibilidade de um fim
especificamente objetivado com
a violação intencional da norma
jurídica, não autoriza considerar
que basta então a voluntariedade
do comportamento para que
se configure ofensa dolosa
da ordem jurídica. Tem-se aí
aplicação errônea do conceito
de dolo genérico, quando não
erro de conceituação mesmo
de dolo genérico.

Dolo, específico ou genérico,
é concernente ao elemento
subjetivo do agente que, ciente
da antijuridicidade de seu
comportamento, não se detém,
com ou sem outro propósito
específico igualmente ilegal.
Já a voluntariedade pura e
simples do comportamento
significa que o comportamento
foi querido, e não que tenha
sido querido apesar de saber o
agente de seu descompasso com
a norma jurídica.

O dever de conhecer bem a ordem
jurídica não faz com que a ordem
jurídica se tenha efetivamente
como bem conhecida, o que
já seria do mundo do ser. Do
contrário não se poderia falar
jamais em erro. E quem atua de
forma errada ainda que convicto
de estar agindo corretamente, há
de responder por erro, porque,
a alegada ignorância do direito
não lhe aproveita totalmente
(Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro, art. 3º).
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Responderá, todavia, por erro,
por culpa, e não por dolo, a
menos que se possa demonstrar
que a violação da ordem
jurídica foi intencional, com a
consciência da antijuridicidade,
dolosa, reveladora portanto
de improbidade.

Destarte, se e quando evidenciado
o dolo, consoante adequada e
suficiente motivação na sentença
judicial, à luz da convergência
ou concurso, nos autos do
processo, dos elementos para
tanto necessários, só aí é que
terá sentido, ainda que de menor
valia, dizer da existência de dolo
genérico ou específico.

Inferir
ofensa
dolosa
à
ordem
jurídica
da
simples
voluntariedade
do
comportamento objetivamente
inválido do agente, mais do que
presumir o que não pode ser
presumido – o dolo – é ignorar
a noção jurídica mesma de
culpabilidade, indissociável do
elemento subjetivo. Implica, em
rigor, e de forma não declarada,
propugnar pela responsabilidade
objetiva
em
matéria
de
improbidade,
primitivismo
doutrinário inadmissível em
matéria sancionatória tanto
penal quanto a título de
improbidade
administrativa,
e como se a tanto se pudesse
chegar deturpando a própria
noção de dolo genérico que,
antes de tudo, é dolo. E dolo só há
diante de prova, ainda que difícil
em muitos casos, de deliberada,
intencional violação da ordem
jurídica – o que pressupõe
consciência da antijuridicidade
-, e não da mera constatação da
voluntariedade ou não deste ou
daquele comportamento.

Sem prova do dolo, quando
menos circunstancial, adequada
e
suficiente,
devidamente
discutida e avaliada pelas partes
e pelo juízo ao decidir a lide,
não há improbidade.

Já é tempo de nos preocuparmos
em desenvolver estudos quanto
à teoria da prova indiciária ou
circunstancial em matéria de
improbidade
administrativa,
pois não é admissível que
sobrevenham decisões açodadas
que, a pretexto, repita-se,
de celeridade processual, e
reveladoras mesmo de certo
comodismo,
mal
consigam
disfarçar adesão à teoria da
responsabilidade
objetiva,
inadmissível em matéria de
improbidade administrativa. E
o que é também muito grave:
decisões açodadas que revelam
desconhecimento
de
lições
elementares do que significa
dolo, dolo genérico ou específico,
bem como indevida presunção
de dolo, e pouca familiaridade
com a importância da avaliação
expressa e racional da prova
indiciária ou circunstancial do
elemento subjetivo dolo.

3. A Precária Motivação Das
Decisões Judiciais: o Risco
de Esvaziamento do Dolo
nas Hipóteses dos Artigos 9º
e 11, da Lei de Improbidade
Administrativa, à Luz da
Jurisprudência Pátria
Avanço
significativo
da
jurisprudência pátria ocorreu
com a definição de que a
modalidade culposa não seria
admitida nas hipóteses dos
artigos 9º e 11.

Todavia, recente julgado do STJ
revela o perigo da interpretação
acerca do “dolo genérico”.

No julgamento do REsp. n.
765.212, o ministro Herman
Benjamin, relator, reformulou
sua posição, aderindo ao
entendimento de que apenas o
dolo poderia levar à configuração
do ato de improbidade. Segundo
o magistrado, embora “continue
acreditando ser tecnicamente
válida e mais correta” a tese de
que “os atos de improbidades
coibidos pelo art. 11 da Lei
8.429/1992 podem se configurar
por dolo ou culpa na realização da
conduta”, “no terreno pragmático,
Tudo isso é que tem, não a exigência de dolo genérico, direto
raras vezes, ensejado tratamento ou eventual, para o reconhecimento
igualitariamente sancionatório da infração ao art. 11, não trará
de agentes públicos e particulares maiores prejuízos à repressão à
que atuaram em circunstâncias imoralidade administrativa.”
diferenciadas o suficiente para
não serem julgados, a final, com o Assim, o ministro concluiu pela
mesmo peso e a mesma medida. ocorrência de ato de improbidade,
pois o dolo (“vontade de
realizar fato descrito na norma
incriminadora”) estaria presente
na conduta do gestor que realiza
promoção pessoal, “desvirtuando
a finalidade estrita da propaganda
pública, a saber, a educação,
a informação e a orientação
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social, o que é suficiente a
evidenciar a imoralidade.”
Embora a fundamentação do
voto tenha acolhido a tese da
indispensabilidade
do
dolo
na configuração do ato de
improbidade, não houve exame
do contexto que revelaria a
vontade do agente em alcançar o
resultado proibido, concluindose pela improbidade por não ser
“tolerável olvidar um princípio
constitucional da magnitude da
impessoalidade e a vedação contida
no art. 37, §1º, da Constituição da
República.” E esse entendimento
reformou o acórdão do Tribunal
de Justiça que havia entendido
pela ausência da comprovação do
dolo do agente político.
O mesmo raciocínio, segundo o
ministro relator, seria aplicável
em relação à contratação de
servidor sem concurso público,
uma vez que o dolo decorreria da
“inequívoca obrigatoriedade do
certame (art. 37, II, da Constituição
da República). É dolo in re ipsa.”
Resta saber se o dolo, em casos
tais, poderia ser presumido (“in
re ipsa”).
O “dolo genérico”, ao menos
como aplicado no precedente
em análise, blindaria o julgador
do dever de motivar sua decisão a
partir do contexto fático. Isto é, “no
terreno pragmático”, significaria
suficiente o descumprimento
patente da lei para constatar a
improbidade. Em outras palavras,
a mera violação a norma, em
relação a qual não se pode alegar

desconhecimento,
conduta ímproba.

atestaria

a

conceito jurídico indeterminado
sem a devida correspondência
com os motivos (fatos).” (RMS
Percebe-se o perigo de o aplicador 19210/RS, Rel. Ministro FELIX
da norma ignorar o dever de FISCHER, QUINTA TURMA,
motivação da decisão, o qual, no julgado
em
14/03/2005,
juízo de aplicação normativa, DJ 10/04/2006, p. 235)
está adstrito às peculiaridades
fáticas do caso, sem o que não A revelar o exercício da devida
se realiza o direito, ao menos motivação, também do ministro
na perspectiva do Estado Felix Fischer voto que concedeu
Democrático de Direito.¹
a ordem no MS n. 19.433, no
qual todas as peculiaridades do
Voto proferido pelo ministro caso foram consideradas para se
Felix Fischer, nos autos do RMS reconhecer a boa-fé de servidor
n. 19.210, destaca a relevância público. A partir da lição de Klaus
da motivação. Embora tenha Gunther, foi ressaltado o dever
se reportado ao dever do de motivação no discurso de
administrador público, a posição aplicação normativa:
aplica-se
integralmente
à
motivação judicial, haja vista que “Todavia, como descrito, as
se trata de dever imposto pela peculiaridades do caso em apreço
Constituição da República aos impõem uma decisão adequada,
agentes público lato sensu:
considerando as normas prima
facie aplicáveis. É o que ensina
“Como pano de fundo desses Klaus Gunter: ‘Se toda norma
fundamentos, está o Estado válida requer um complemento
Democrático
de
Direito, coerente com todas as outras que
consubstanciado na confiança podem ser aplicadas prima facie
quanto à legalidade e justiça à situação, então o significado
das decisões administrativas, da norma está se alterando
colocando cidadãos livres de em cada uma das situações.
descomedimentos dos eventuais Desta maneira, dependemos
administradores públicos. [...]
da história, cada momento que
encaramos uma situação que não
Não obstante a clareza desses poderíamos prever e que nos força
comandos jurídicos, o que se a alterar nossa interpretação de
vê, rotineiramente, são atos todas as normas que aceitamos
e
decisões
administrativas como válidas.’ (Uma concepção
mascaradas de movitação, na normativa de coerência para
medida em que se limitam a uma teoria discursiva da
indicar o fato e o dispositivo argumentação jurídica. Cadernos
legal, sem elucidar por que de Filosofia Alemã, n. 6, p. 97)
esse fato (motivo) justifica o
ato perante o Direito vigente, Estão em pauta princípios como
ou, ainda, apresenta-se um o da boa-fé, segurança jurídica,

1 Sobre o juízo de aplicação normativa e o dever de motivação da decisão: PEREIRA, Flávio Henrique Unes. Sanções Disciplinares: o alcance do controle
jurisdicional. Belo Horizonte: Forum, 2007. E, também: PEREIRA, Flávio Henrique Unes. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade
administrativa à luz da Teoria da Adequabilidade Normativa. In Revista CEJ, Brasília, n. 36, p. 30-38. jan./mar. 2007.
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legalidade, entre outros, o quais
podem colidir no plano abstrato
das normas mas que, diante da
concretude dos fatos, conduzem
a uma decisão adequada para
a solução do conflito.” (RMS
19.433/RN, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 07/02/2006, DJ
20/03/2006, p. 310)
E nem se diga que, em relação ao
citado REsp. n. 765.212 (Rel. Min.
Herman Benjamin), a ausência, no
acórdão recorrido, de elementos
fáticos sobre a conduta do agente
político corroboraria a conclusão
a que se chegou, pois, caso
isso tenha ocorrido, por maior
razão seria inviável a reforma
do acórdão, haja vista a tão
prestigiada Súmula 7/STJ.

A revelar a importância do
contexto na motivação das
decisões
judiciais,
merece
registro
entendimento
firmado no AgRg no AREsp n.
73968/SP (Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 29.10.2012) que
manteve condenação por ato de
improbidade de uma médica que
emitiu atestado em seu próprio
favor. O laudo médico atestou
que a servidora está apta a
tomar posse em cargo público,
o que foi confirmado por outro
laudo de outro médico. Consta
do voto do Ministro relator do
caso: “Como constatado pelo
acórdão recorrido, o laudo emitido
pela recorrente em seu próprio
benefício não foi determinante
para sua posse no cargo público,
porquanto esta também se
apoiou em laudo médico emitido
por outro profissional.”
A partir dessa consideração,
poder-se-ia afirmar que a
servidora não se beneficiou

do laudo por ela emitido, a
revelar o erro escusável de
sua parte quando emitiu o
atestado em relação a si mesma.
Caberia, então, indagar: nesse
cenário, pode-se falar em ato
ímprobo? Pode-se dizer que a
médica é ímproba?

O STJ entendeu que sim, embora
o Ministro Napoleão Nunes Maia
tenha alertado (e ficou vencido)
que “a conduta da servidora não
tem a relevância infracional que
se lhe atribuiu, porquanto, em
primeiro lugar, esse laudo médico
não está imputado de falsidade,
até porque (a) não serviu para
a finalidade pretendida e (b)
foi lastreado em laudo de outro
médico, este sim, o prestante para a
posse da recorrente no cargo.” Esse
caso, revela, a nosso ver, típico
julgamento que desprestigia o
contexto e a conduta do agente
em favor de exame focado apenas
no resultado (ato ilícito).

conduta praticada a eles levaria -,
sendo despiciendo perquirir acerca
das finalidades específicas.”
Veja que se o agente “deveria
saber” que a conduta era ilegal,
o dolo estaria demonstrado,
uma vez que o resultado ilícito
ocorreu. O caso acima levou o
Chefe do Executivo Municipal
à condenação por improbidade
em razão de ocupante de cargo
de comissão ter desempenhado
“tarefas rotineiras e permanentes
da Administração, tendo ocupado
o cargo ilicitamente, porquanto
seu acesso, necessariamente,
deveria ter sido precedido de
concurso público, daí porque não
há que se falar na inexistência do
elemento subjetivo doloso”.

A tese referida é de difícil
compatibilização com outra
firmada também pelo STJ que
reconhece ser inaplicável o art.
11, da Lei n. 8.429/92 (violação a
princípios), por parte de agente
Nesse cenário, o problema da “inábil”. Vejamos:
motivação das decisões judiciais
parece decorrer de um sofisma. “O ato ilegal só adquire os
Premissa maior: todos devem contornos
de
improbidade
conhecer a lei; premissa menor: quando a conduta antijurídica
a lei foi descumprida; logo, o fere os princípios constitucionais
agente almejou ou correu o risco da
Administração
Pública
do resultado ilícito e, portanto, é coadjuvada pela má-intenção do
ímprobo.
administrador, caracterizando
a conduta dolosa; a aplicação
Tese lançada no AgRg no REsp. das severas sanções previstas
n. 1.523.435/SP (Rel. Min. na Lei 8.429/92 é aceitável, e
Mauro Campbell Marques, DJe mesmo recomendável, para
29.02.2016) é ilustrativa: “o dolo a punição do administrador
que se exige para a configuração desonesto (conduta dolosa)
de improbidade administrativa é e não daquele que apenas foi
a simples vontade consciente de inábil
(conduta
culposa).
aderir à conduta, produzindo os Precedentes:
AIA
30/AM,
resultados vedados pela norma CE, Rel. Min. Teori Albino
jurídica – ou, ainda, a simples Zavascki, DJe 27.9.2011, REsp.
anuência aos resultados contrários 1.103.633/MG, 1T, Rel. Min.
ao Direito quando o agente público Luiz Fux, DJe 2.8.2010).”
1.248.529/MG,
Rel.
ou privado deveria saber que a (REsp.
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Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe
18/09/2013).

Ora, sob pena de responsabilidade
objetiva que, como sabemos,
é focada no resultado e não
na conduta, é indispensável
demonstrar algo mais do
que o dever de conhecer as
normas. Questões mereceriam
esclarecimento: conluio? relação
de amizade ou parentesto?
benefício político ou eleitoral?
É importante, desse modo, que
o contexto seja devidamente
apurado e considerado na
motivação da condenação por ato
de improbidade administrativa.
No REsp. n. 951.389 (Rel. Min.
Herman Benjamin, Dje. 4.5.2011),
por exemplo, houve a condenação
por vício em procedimento
licitatório depois de “comprovado
o conluio entre o ex-prefeito
municipal e os prestadores de
serviços contratados”.
No âmbito eleitoral, o tema
da improbidade é igualmente
relevante
e
preocupante,
porquanto a alínea “g”, do inciso
I, do art. 1º, da LC 94, prevê como
causa de inelegibilidade a rejeição
de contas por vício insanável
que configure ato doloso de
improbidade. A valoração jurídica
sobre a nota de improbidade cabe
à Justiça Eleitoral, porquanto
os Tribunais de Contas não têm
competência para tanto.

de leite em pó e a maior de óleo de
soja no âmbito do Programa de
Atendimento aos Desnutridos e às
Gestantes de Risco Nutricional.’”
Muito embora o acórdão regional
então recorrido tenha ressaltado
que se tratava de “mera imperícia
do administrador”, o TSE reformou
a
decisão,
posicionando-se
pela ocorrência de ato doloso
de improbidade. Segundo o
Ministro Relator, “não é lícito ao
administrador desconhecer as
leis e os convênios aos quais sua
gestão está vinculada.” E, ainda,
que não se exige “o dolo específico,
bastando para a sua configuração
a existência de dolo genérico ou
eventual, o que se caracteriza
quando o administrador deixa
de observar os comandos
constitucionais,
legais
ou
contratuais que vinculam a sua
atuação.” (Resp. n. 143-13. Rel.
Min. Henrique Neves. Publicado
na sessão de 6.12.2012)

Vê-se que superada a tese da
indispensabilidade do dolo nas
hipóteses previstas nos artigos
9º e 11, da Lei de Improbidade, o
desafio está na devida avaliação
da conduta do agente que revele
a sua vontade em atingir o
resultado vedado pela norma, à
luz do contexto e não apenas da
mera violação à lei, sob pena de
se consagrar a responsabilidade
objetiva
em
matéria
de
improbidade
administrativa.
Indispensável observar que de
No RESpe n. 143-13 (TSE), um comportamento voluntário
entendeu-se pela configuração de (causa) não se pode concluir,
ato doloso o fato de o candidato ipso
facto,
necessariamente,
não ter cumprido, quando gestor que o resultado (efeito) tenha
municipal, “convênio firmado sido também querido direta ou
com o Ministério da Saúde ao indiretamente pelo agente.
promover ‘uma aquisição a menor
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E é nesse aspecto que alguns
precedentes,
diferentemente
dos que até aqui mencionados,
passam
a
considerar
a
efetiva
demonstração
do
elemento subjetivo.
Diferentemente do aludido REsp
n. 765.212, nos autos AgRg no
AREsp n. 270.857 (Rel. Ministro
Og Fernandes, DJe 29/10/2013),
o STJ manteve decisão pela
improcedência da ação de
improbidade
administrativa,
“por ausência dos elementos
subjetivos e objetivos, porquanto
não comprovada a má-fé dos
agentes ou dano ao erário.”

O ato ímprobo consistiria
no fato de o Município de
Ponte Nova ter adquirido três
retransmissores de televisão
da empresa Machado Corrêa,
sem o devido procedimento
licitatório, razão pela qual o
ministério público ajuizou a
ação civil pública contra o então
prefeito e outros dois servidores
municipais. O STJ confirmou o
entendimento do Tribunal de
Justiça que partiu da premissa
de que “a infringência aos ditames
da Lei n. 8.666/93, por si só, não
seria suficiente para a subsunção
automática das condutas dos
demandados aos tipos previstos
na Lei de Improbidade”. E, ainda,
de que “inexistindo prova de que o
administrador tenha se beneficiado
com as possíveis falhas, tampouco
tenha delas advindo real prejuízo
ao erário municipal, improcede
a condenação na prática de atos
de improbidade administrativa.”
(AgRg no AREsp 270.857/MG,
Rel. Ministro Og Fernandes,
SEGUNDA TURMA, julgado em
17/10/2013, DJe 29/10/2013).
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Nesse caso, verifica-se maior
atenção ao requisito do elemento
subjetivo, pois não seria apenas
a infringência da Lei n. 8.666/93
suficiente para configuração do
ato de improbidade.

Conforme bem salientou o
Ministro Napoleão Nunes Maia,
relator do REsp em análise,
importa saber se o elemento
subjetivo deve ser demonstrado
a partir da conduta do agente
ou do resultado dessa conduta.
Segundo o Ministro, a indagação
se justifica pelo fato de que
“se a resposta afirmar que está
no resultado, pode-se dizer
que todo resultado lesivo será
automaticamente doloso; no
entanto, certo é que o dolo está
na conduta, na maquinação, na
maldade, na malícia do agente e
isso é o que deve ser demonstrado,
e que não foi no caso em apreço.”

Merece destaque o REsp. n.
1.536.895-RJ (Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia, DJe
8.03.2016)
que
reformou
decisão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro por considerar
inexistente ato de improbidade
administrativa, uma vez que
o Tribunal de origem “não
demonstrou a presença do
indispensável elemento subjetivo
do agente na prática do ato que
lhe foi imputado como ímprobo”.
Assim, segundo S. Exa., importa
“identificar, no amplo contexto
A ação civil pública por ato de dos vários atos infracionais ou
improbidade foi ajuizada em razão ilegais passíveis de cometimento
de o Município ter patrocinado pelo Agente Público, aqueles que
obra na Igreja São Jorge, em valor contém seguros elementos que
próximo a R$150.000,00 (cento e apontam para a existência de
cinquenta mil reais). Para o juiz improbidade; esses elementos
de primeira instância, tal prática são a tipicidade, a lesividade e
revelaria ato de improbidade a culpabilidade, esta sempre a
a merecer as penalidades título de dolo”.
de ressarcimento ao erário,
suspensão dos direitos políticos O “dolo genérico” mereceu
e proibição de contratação com especial atenção do Ministro
a Administração Pública. No Napoleão Nunes Maia, que alertou
Tribunal de Justiça, foi mantida a sobre a “rasa” compreensão que
condenação do Prefeito Municipal vem sendo utilizada em decisões
do Rio de Janeiro, César Epitácio judiciais:
Maia, uma vez que “a aplicação
de recursos públicos em obras e “Não há, portanto, em se falar
eventos religiosos viola a laicidade que o dolo genérico se perfaz
estatal e com ela a própria noção com a presença apenas da
de igualdade e republicanismo de consciência da ilicitude, como se
nosso regime democrático ficam vem admitindo, no que toca ao
vulnerados.” (voto vencedor art. 11, por violação do princípio
no Tribunal de Justiça do da legalidade, haja vista que sua
RJ). Nessa toada, o elemento configuração depende tanto da
subjetivo estaria demonstrado consciência, como da vontade do
mediante a “consciência e agente, dispensando tão somente
voluntariedade
quanto
à a intenção específica.” (REsp. n.
realização do ato impugnado”.
1.536895)
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Evidente, portanto, que não
se demonstra o dolo, nessa
perspectiva,
a
partir
da
suposição de que todos devem
conhecer a lei.

Percebe-se, portanto, que a
jurisprudência do STJ oscila:
ora
apresenta
motivação
consistente, exigindo-se a efetiva
demonstração do elemento
subjetivo para a configuração
do ato de improbidade, ora
caminha na contramão do
avanço jurisprudencial sobre a
indispensabilidade de conduta
dolosa para as hipóteses dos
artigos 9º e 11, da Lei de
Improbidade, quando se refere
a tese do “dolo genérico ou
dolo eventual” sem a devida
perquirição da vontade do agente
em realizar a hipótese vedada
pela norma.

Importante projeto de lei
pode ajudar a realinhar a
jurisprudência,
elucidando
aspectos
fundamentais
da
devida motivação das decisões
dos órgãos de controle. Trata-se
do PLS n. 349/2015, de autoria
do Senador Antonio Augusto
Junho Anastasia, que propõe a
inclusão de dez artigos à antiga
Lei de Introdução do Código
Civil, atualmente denominada
de Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. Alguns
artigos do referido projeto
merecem destaque:
Art. 21. A interpretação das
normas sobre gestão pública
considerará os obstáculos e
dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas
a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.
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Parágrafo único. Na decisão
sobre
a
regularidade
de
comportamento
ou
sobre
a validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma
administrativa, serão levadas em
conta as circunstâncias práticas
que tiverem imposto, limitado ou
condicionado a ação dos agentes.

Art. 25. A revisão, na esfera
administrativa,
controladora
ou judicial, quanto à validade de
ato, contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado
levará em conta as orientações
gerais da época, não se podendo,
com base em mudança posterior
de orientação geral, considerar
como inválidas as situações
plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideramse
orientações
gerais
as
interpretações e especificações
contidas em atos públicos
de caráter geral ou em
jurisprudência
judicial
ou
administrativa majoritária, e
ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de
amplo conhecimento público.

A rigor, tais comandos já
decorrem do regime jurídico em
vigor, uma vez que o paradigma
de Estado Democrático de Direito
que tem como uma de suas
garantias estruturantes o devido
processo legal impõe a motivação
válida (clara, suficiente e
congruente) aos atos estatais,
especialmente daqueles que
impõem consequências jurídicas
desfavoráveis as pessoas, como
ocorre na aplicação da lei de
improbidade administrativa.

Diante da quadra jurisprudencial
apresentada, tais comandos serão

muito benvindos, pois jogam luz
sobre o dever de o magistrado
enfrentar, com responsabilidade,
o significado da devida motivação
de suas decisões.
4. A Inconstitucionalidade da
Modalidade Culposa do Art.
10, da Lei de Improbidade
Administrativa

Para examinar a segunda
questão focada neste artigo,
faz-se necessário verificar os
desdobramentos da distinção
entre o princípio da legalidade,
moralidade
e
probidade
administrativa para, então,
saber se o art. 10, da Lei de
Improbidade, ao prever a culpa
na tipificação do ato ímprobo,
seria inconstitucional.

alertado sobre a conduta imoral,
insista na conduta.

Ainda mais visível a possibilidade
de violação da legalidade sem que,
necessariamente, haja elemento
subjetivo na conduta do agente.
Basta ver dezenas de situações
em que é concedida a ordem em
mandado de segurança e, pois,
praticado o ato ilegal, ainda que
a autoridade coatora não tenha
agido com dolo ou culpa.
Com efeito, é possível falar em
ilegalidade e imoralidade sem
que, necessariamente, esteja
em pauta a vontade de atingir
resultado vedado pela norma.

A (im)probidade administrativa,
por
outro
lado,
detém
característica própria que lhe
Em outras palavras, a cogitada confere identidade e tratamento
distinção teria o condão de constitucional
autônomo.
revelar a inconstitucionalidade Não sem razão o constituinte,
da modalidade culposa do art. 10, ao lado da moralidade e da
da Lei de Improbidade? Ou, ainda, legalidade, trata da (im)
seria possível que, objetivamente, probidade administrativa:
ato ilegal ou imoral seja
qualificado
como
ímprobo, Art. 14. A soberania popular será
ainda que o agente público exercida pelo sufrágio universal
não tenha desejado o resultado e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos
ilegal ou imoral?
termos da lei, mediante:
A nomeação de parentes
para cargo de provimento [...]
- Lei complementar
em comissão, por exemplo, § 9º
tem sido reconhecida pelo estabelecerá outros casos de
STF como ato violador da inelegibilidade e os prazos de
moralidade administrativa, o sua cessação, a fim de proteger
que evidenciaria a possibilidade a probidade administrativa,
de ter sido praticado ato imoral a moralidade para exercício
sem ocorrência do elemento de mandato considerada vida
subjetivo. Tanto assim que foi pregressa do candidato, e a
determinada
a
exoneração normalidade e legitimidade
dos parentes nomeados para das eleições
cargos, sem que houvesse
responsabilização daquele que
promoveu a nomeação. Diferente
a situação daquele que, uma vez
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do
texto
Art. 15. É vedada a cassação de sistemática
direitos políticos, cuja perda constitucional, as diferenças
ou suspensão só se dará nos consideradas pelo constituinte.
casos de:
Percebe-se, claramente, que
I - cancelamento da naturalização em mais de uma passagem
por
sentença
transitada o constituinte atrelou a (im)
probidade administrativa à
em julgado;
imposição de sanções de extrema
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal gravidade: i) no art. 15, V, e art.
transitada em julgado, enquanto 37, §4º, ao prever a suspensão
ou perda dos direitos políticos;
durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação ii) no art. 37, §4º, ao dispor
a todos imposta ou prestação sobre a perda da função pública,
alternativa,
nos
termos a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário;
do art. 5º,VIII;
V - improbidade administrativa, e, no art. 85, ao disciplinar o
crime de responsabilidade.
nos termos do art. 37, § 4º.
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 e, também, ao seguinte:
[...]
§ 4º - Os atos de improbidade
administrativa
importarão
a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.
Art. 85. São crimes de
responsabilidade os atos do
Presidente da República que
atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:
[...]
V - a probidade na administração;

Diante do tratamento autônomo
entre legalidade, moralidade
e improbidade, impõe-se ao
operador do direito desvelar,
a partir da interpretação

Tal
constatação
autoriza
concluir que a improbidade
administrativa, diferentemente
da ilegalidade ou imoralidade,
somente ocorre na perspectiva
de grave abuso do direito
ou do desvio de finalidade,
a atrair, necessariamente, o
elemento subjetivo por parte
do agente público.

sustentar que se almeja algo
de modo culposo. Em outras
palavras, é incompatível a forma
culposa com o desejo de se obter
determinado resultado, que se
sabe ofensivo à ordem jurídica
mediante certa conduta humana.

Contudo, o STJ, conforme
noticiado no início deste artigo,
não examina a questão em
profundidade e destaca o fato
de haver previsão expressa, no
art. 10, da modalidade culposa.
Ilustrativamente, recente decisão
condenou ex-prefeito municipal
que, em patente violação ao art.
42, da Lei de Responsabilidade
Fiscal,
contraiu
obrigações
de despesa nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato,
sem disponibilidade de caixa
para seu pagamento. Daí, terse concluído ter o “réu agido
ao menos com culpa na gestão
dos recursos públicos, o que é
suficiente para o enquadramento
nas condutas previstas no art.
10 da LIA.” (REsp 1252341/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon,
SEGUNDA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 17/09/2013)

Caso contrário, não subsistiria
diferença alguma entre (im)
probidade
e
(i)moralidade
administrativas, e até mesmo em Impõe-se, à vista do exposto,
relação à (i)legalidade.
aprofundar o exame da matéria
considerando criteriosamente os
Desse modo, vê-se sentido na conceitos legalidade, moralidade
afirmação de que a improbidade e probidade, e também os
administrativa seria forma conceitos má-fé e boa-fé, e ainda
qualificada de ilegalidade ou o dolo e a culpa.
imoralidade. Todavia, a forma
qualificada está vinculada à Que a lei de improbidade
noção de desvio de finalidade, administrativa
contempla
a impossibilitar a modalidade improbidade na modalidade
culposa do agente.
culposa, é obvio. Basta que se
proceda à leitura de seu art. 10,
É que o desvio de finalidade caput, que reza:
pressupõe, exatamente, o móvel
do agente dirigido a determinado “Art. 10- Constitui ato de
fim vedado pelo ordenamento, improbidade administrativa que
dolo, portanto, não sendo cabível causa lesão ao erário qualquer
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ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação,
malbarateamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades
mencionadas no art. 1º dessa lei;”
Se assim é, só há sentido em
discutir a admissibilidade ou não
de improbidade administrativa
na modalidade culposa na
medida em que se possa
levantar
fundadas
dúvidas
quanto à compatibilidade do
disposto no art. 10, caput, com
disposições
constitucionais
pertinentes à matéria.
Destarte,
cabe
indagar:
pode haver dúvidas quanto
à compatibilidade da lei com
a Constituição da República?
Parece que sim, pois admitir
improbidade na modalidade
culposa significa admitir a
condenação de alguém às
gravíssimas
sanções
nela
cominadas, quer tenha ou não
agido com dolo, não obstante
soe desarrazoado, prima facie,
qualificar igualmente como
ímprobas pessoas que tenham
violado a ordem jurídica
agindo, no que concerne ao
elemento subjetivo, de forma
acentuadamente
desigual.
Destarte,
improbidade
na
modalidade culposa soa ofensiva
ao
princípio
constitucional
da isonomia, que postula,
fundamentalmente,
tratar
igualmente
os
iguais
e
desigualmente os desiguais.

Poder-se-ia dizer que a própria
Lei de Improbidade admite
alguma
discricionariedade
judicial – que não se confunde
com conveniência e oportunidade
do julgador - na aplicação das
sanções que comina, em face

também da gravidade do fato
(art. 12). Mas nem de longe a Lei
dá às hipóteses de dolo ou culpa
relevo especial, como ocorre, por
exemplo, em matéria penal.

aplicáveis a atos de improbidade
administrativa (art. 37, § 4º).

Segue-se que pode haver
ofensas à ordem jurídica –
ilegalidades – que não impliquem
Esse argumento, isoladamente necessariamente
ofensa
à
considerado pode não se moralidade administrativa e
apresentar
suficientemente muito menos ofensa à probidade.
convincente, mas, somados a
outros, há de pelo menos inquietar Suponhamos
que
haja
os espíritos desarmados.
indeferimento de um pedido de
licença que tenha ensejado ao
Ora, dentre outros argumentos interessado pleitear perante o
hábeis a robustecer o estado Judiciário o reconhecimento do
de dúvida inicial quanto à seu direito de obtê-la e que, a final,
constitucionalidade da previsão o Judiciário dê pela procedência
legal de improbidade culposa, da ação acolhendo a alegação do
pode-se invocar um de singular autor de que o indeferimento foi
importância, qual seja: conquanto ilegal, ilegalidade essa decorrente
a Constituição da República não de interpretação equivocada
tenha definido improbidade, da autoridade administrativa
ensejando o entendimento de que quanto à lei a aplicar. Terá
à lei então cabe assim qualificar havido decisão administrativa
os comportamentos que melhor ilegal, mas não necessariamente
lhe aprouver, o fato é que essa eivada
de
improbidade.
suposta
discricionariedade Sequer ofensa à moralidade
legislativa não é tão ampla quanto administrativa terá ocorrido.
alguns supõem, pois o conceito
de que a palavra improbidade Forçoso reconhecer, destarte,
é expressão verbal é, antes de que há de haver critério jurídico
tudo, conceito constitucional. hábil à identificação de atos
E constitucionais são também que, além de ofensivos à ordem
os conceitos de legalidade e jurídica, sejam também não
moralidade, razão pela qual a apenas ilegais, mas atos de
extensão dos mesmos há de improbidade, de sorte que o
comportar limites extraíveis legislador não seja absolutamente
da própria Constituição, e livre para qualificar como sendo
que à legislação ordinária improbidade quaisquer ações ou
omissões. Além de ofensivas à
não é dado ignorar.
ordem jurídica, ações passíveis
Legalidade,
moralidade
e de serem qualificadas como
probidade não são expressões improbidade são apenas aquelas
sinônimas. Tanto é verdade que que se distingam das demais
não é toda e qualquer ofensa por reunirem alguma nota
à ordem jurídica que enseja característica peculiar a ser
propositura da ação popular a encontrada no próprio sistema
título de proteção da moralidade constitucional. Se referida nota
administrativa (CR, art 5°, LXXIII) ficasse a critério do legislador
ou a aplicação das sanções que ordinário, a este não se poderia,
a Constituição prescreve como nesse
aspecto,
reconhecer
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limites extraíveis do referido
sistema, o que pode ensejar,
como já ensejou, exageros da
lei ordinária. E sem limitações
ao legislador ordinário de nada
adiantaria dizer que no sistema
constitucional
legalidade,
moralidade e probidade não são
expressões sinônimas.

postulada pela Constituição
é, a nosso ver, moral jurídica³,
assim compreendida aquela que
é consubstanciada pelos valores
morais juridicizados, isto é,
encampados pelo direito posto,
que prestigia, por exemplo, a boafé, a dignidade da pessoa humana,
a veracidade, a solidariedade, a
honradez, dentre outros valores.
Mas como então extrair do Nessa ordem de raciocínio,
sistema constitucional os núcleos comportamentos ofensivos à
conceituais
de
legalidade, ordem jurídica, violadores de
moralidade
e
probidade? normas que juridicizam valores
A resposta que nos parece morais, são comportamentos
racionalmente aceitável é a ilegais agravados.
de que o sentido e alcance dos
referidos termos ou palavras, Mas a violação da ordem
exatamente
por
estarem jurídica pode ainda apresentarutilizados pela Constituição, se especialmente qualificada
há de ser aquele da linguagem pelo atuar com desonestidade,
comum, consoante professam dolosamente, mediante fraude,
os estudiosos de hermenêutica de sorte a ensejar a aplicação de
constitucional², a menos que a sanções as mais severas, porque
própria Constituição lhes tivesse aí sim estar-se-a à diante de
emprestado significações outras, improbidade
administrativa,
o que não fez.
de comportamento de quem
objetivou resultado de cuja
Destarte,
legalidade
é
a especial
antijuridicidade
qualidade do que é legal, do qualificada pela desonestidade
que está conforme a ordem tinha plena consciência.
jurídica em vigor. Moralidade é a
qualidade do que está de acordo Há que se reconhecer, portanto,
com valores dos quais se ocupa diferentes graus quanto à
a ética, ramo do conhecimento gravidade do comportamento
voltado à identificação do que ofensivo à ordem jurídica. Todo
é bom ou mau, do que é virtude comportamento, ou resultado
ou vício. Mas a moralidade de que seja causa, em desacordo

com a ordem jurídica, ofensivo a
regras e ou princípios jurídicos
que a compõem caracteriza-se
como ilegalidade. Se a ilegalidade
implicar ofensa às normas que
juridicizam valores morais, como
ocorre com qualquer intencional
violação da lei ou desvio de
finalidade, a ilegalidade restará
agravada, configurando ofensa
à moralidade administrativa,
ensejando até a propositura, por
qualquer cidadão, de ação popular
(Constituição da República, art. 5º,
LXXIII). Mas se a ofensa à ordem
jurídica implicar ainda desvio
ético-jurídico de superlativa
gravidade,
consubstanciando
desonestidade, referida ofensa
à ordem jurídica especialmente
qualificada configura, aí sim,
improbidade administrativa.
Digno de nota, a propósito, que
a Constituição da República
quando se refere à improbidade
prescreve que as sanções
cabíveis, que enumera, de
acentuada severidade devem ser
aplicadas sem prejuízo da ação
penal cabível (art. 37, § 4° última
parte), e que atos do Presidente
da República atentatórios à
probidade na administração
são crimes de responsabilidade
(art. 85, V).

2 Regina Maria Macedo Nery Ferrari, em sua obra Direito Constitucional, editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 92, anota: “As normas constitucionais
apresentam singularidade quanto a seus termos, e isto levou Geraldo Ataliba afirmar que “a interpretação da lei constitucional deve ser feita de maneira
diversa da do direito ordinário, porque sabemos que no direito constitucional a exceção é o emprego de termos técnicos. Na norma constitucional, havendo
dúvida sobre se uma palavra tem sentido técnico ou significado comum, o intérprete deve ficar com o comum, porque a Constituição é um documento
político; já nos setores do direito ordinário a preferência recai sobre o sentido técnico, sendo que a acepção comum só será admitida quando o legislador
não tenha dado elemento para que se infira uma acepção técnica”. Ver também J.J Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ed
Almedina, 3° ed, 1998, p. 1143, nota de rodapé n° 16, que anota: “Na jurisprudência e doutrina americanas os dois cânones de “constitucional construction”
mais utilizados têm sido os seguintes: (1) as palavras ou termos da constituição devem ser interpretados no seu sentido normal, natural, usual, comum,
ordinário ou popular; (2) quando se utilizam termos técnicos eles devem ter sentido técnico”.
3 Ver Márcio Cammarosano in “O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função administrativa”, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2006;
“Moralidade Administrativa” in Tratado de Direito Administrativo, coordenação de Adilson Abreu Dallari e outros, Ed. Saraiva, 2013, vol 1, pp. 256 a 275
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ou culpa, mas a qualificação da
ilegalidade comporta gradação
consoante o elemento subjetivo
na medida de sua censurabilidade.
Em havendo ofensa à ordem
jurídica qualificada pela especial
censurabilidade ético- jurídica
de quem se revela desonesto, aí
sim cabe considerar a existência
de improbidade, e não mera
ilegalidade ou ofensa apenas à
moralidade administrativa, em
razão mesmo do princípio da
proporcionabilidade que também
O comportamento pode haver Equívoco comum é ignorar que condiciona o exercício da própria
sido voluntário e, em princípio improbidade, além de pressupor função legislativa.
lícito, mas o resultado ilícito ofensa à ordem jurídica e à
de que o comportamento moralidade
administrativa, Por fim, merece especial atenção
tenha sido causa pode não pressupõe, repita-se, também o fato de nosso ordenamento
haver
sido
querido.
Não grave desvio ético, inexistente jurídico, sabidamente, atribuir
à boa-fé especial relevância
obstante objetivamente ilícito o nos casos de culpa.
jurídica, nos mais variados ramos
resultado, não há que se falar em
improbidade administrativa. ⁴
Como falar em grave desvio ético do direito, público e privado,
sem que o agente ao qual se imputa dispensando aos que dela
O motorista de veículo oficial que ofensa à ordem jurídica tenha se estejam imbuídos tratamento
está a dirigi-lo (ação voluntária), conduzido sem propósito viciado, diferenciado daquele reservado
e que, revelando imperícia eivado de má-fé, sem consciência àqueles que atuam de má-fé.
diante de uma circunstância da antijuridicidade do resultado
qualquer, acaba por provocar um a que, a final, tenha dado causa? Afinal, grave desvio ético-jurídico
acidente de trânsito (resultado), Só há grave desvio ético quando ensejador de qualificação como
administrativa,
responderá pelo dano causado alguém atua revelando, repita- improbidade
inclusive ao veículo oficial, se, móvel viciado, má intenção, mercê de sua superlativa
pressupõe
mas a título de culpa, e não desígnio moralmente reprovável, censurabilidade,
de dolo. Mesmo assim terá a ensejar reação mais severa da exercício de livre arbítrio, de
cometido
improbidade
nos ordem jurídica do que a prevista opção por atuar objetivando
termos do art. 10, caput, da Lei para fulminar de nulidade atos conscientemente um resultado
de Improbidade, já que ensejou, meramente em descompasso sabidamente ilícito e desonesto.
embora culposamente, perda com a ordem jurídica, ou para
patrimonial? É evidente que não. apenar administrativamente um O Direito chega até a proteger os
servidor ou obrigá-lo à reparação que agem de boa-fé e penaliza os
que obram de má-fé, razão pela
O agente de trânsito que civil do dano causado.
qual não se pode admitir que a Lei
lavra auto de infração, o faz
voluntariamente. Mas se o Ofensas à ordem jurídica podem de Improbidade Administrativa
faz supondo que ocorreu ser detectadas objetivamente, ignore ou minimize referidos
subjetivos
infração que em rigor não até independentemente de dolo elementos
Também é digno de nota o erro em
que alguns laboram ao confundir
o comportamento imputável
a alguém com o resultado
de que o comportamento
tenha sido causa.

existiu, equivocando-se, por
exemplo, quanto a haver sido
desrespeitado sinal de trânsito,
terá expedido voluntariamente
ato administrativo inválido sem
que tenha querido prejudicar
indevidamente
o
suposto
De um comportamento voluntário infrator. Haverá de responder
(causa) não se pode concluir, por improbidade por ofensa
ipso facto, necessariamente, ao princípio da legalidade, nos
que o resultado (efeito) tenha termos do art. 11, caput, da
sido também querido direta ou Lei de Improbidade? Parece
indiretamente pelo agente.
evidente que não.

4 Nesse sentido Sirlene Arêdes, ao destacar a intenção do agente que pratica ato de improbidade: “Se a improbidade administrativa caracteriza-se pela
busca de um fim não aceito pela ordem jurídica ou pelo uso de um meio ilícito e volitivamente escolhido, não há como existir na modalidade culposa, uma
vez que a culpa só existe quando o fim buscado pelo agente é lícito.” (ARÊDES, Sirlene. Responsabilização do Agente Público: individualização da sanção por
ato de improbidade administrativa. Belo Horizonte: Forum, 2012, p. 168).
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antagônicos, dispensando em
face de ambos substancialmente
o mesmo tratamento, como faz
expressa e inconstitucionalmente
em seu art. 10, caput.

práticas ilegais ou irregulares
desprovidas do dolo no sentido
da vontade livre e consciente de
atingir o fim vedado pelo Direito.

Quanto à modalidade culposa,
prevista no art. 10, caput, da Lei de
Improbidade, verificou-se, a partir
Em síntese, afirma-se que o dolo, do tratamento constitucional
nas hipóteses dos arts. 9 e 11, da autônomo entre legalidade,
Lei de Improbidade, impõe ao moralidade e probidade, violação
julgador o dever de demonstrar, à Constituição. Em outras
mediante devida motivação, que palavras, a leitura sistemática
o agente pretendeu alcançar o do texto constitucional revela
resultado vedado pela norma, que a improbidade é forma
ou seja, não basta que tenha qualificada de descumprimento
ocorrido violação à lei, ainda que da moralidade administrativa,
patente. Conforme salientado, de vinculada ao desvio de finalidade,
um comportamento voluntário que, por sua vez, é incompatível
(causa) não se pode concluir, ipso com a culpa.
facto, que o resultado (efeito)
tenha sido também querido direta
ou indiretamente pelo agente,
sob pena de responsabilização
objetiva
em
matéria
de
improbidade administrativa.
5. Conclusão

Caso
contrário,
estar-se-ia
admitindo a banalização do
uso da ação de improbidade
administrativa como se fosse
o único meio de reagir a
ilegalidades ou irregularidades. É
preciso retomar o sentido da Lei
de Improbidade, questionando,
inclusive, o cabimento da
modalidade culposa, sob pena de
afastarmos pessoas idôneas da
função pública, desencorajandoas de ocupar cargos públicos.

Devemos recordar que há o
regime da ação civil pública ou
da ação popular ou o processo
administrativo como alternativas
para ressarcir o erário ou inibir
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Controle Judicial de Políticas
Públicas: possibilidades e
limites
Maria Paula Dallari Bucci
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde obteve
seu Doutorado e Livre-docência. O texto é resultado de comunicações feitas no
V Congresso Mineiro de Direito Administrativo, em Belo Horizonte, em junho
de 2007 e no II Congresso Internacional de Direitos Sociais, promovido pela
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 2007.

Esse texto foi escrito em 2007 e publicado originalmente no livro Direitos
Humanos, Democracia e República. Maria Victoria de Mesquita Benevides; Gilberto
Bercovici; Claudinei de Melo (Orgs.). São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009,
pp. 11-82, em homenagem ao Prof. Fabio Konder Comparato. A escolha do tema
foi natural, não apenas porque se trata do assunto que venho pesquisando nos
últimos anos, mas porque a inspiração para ele teve origem nas aulas do Prof.
Comparato, nas disciplinas Direitos Fundamentais e Direito do Desenvolvimento,
que cursei durante o doutorado, quando se abriu, para mim, uma importante chave
de conexão entre o pensar e o fazer jurídicos, síntese que representa a marca mais
forte do aprendizado com o Prof. Comparato. Ao mestre, com carinho.

1. O controle judicial como supere a condição de mera folha
instrumento
da
força de papel.
normativa da Constituição e
das leis
A
grande
inovação
do
constitucionalismo
europeu
1.1. Possibilidades
do pós-guerra, que se irradiou
para toda sua área de influência,
A possibilidade de controle é a existência desse aparato
judicial para a garantia do institucional de garantia de
exercício dos direitos é o que cumprimento, com a atuação
faz das normas que os veiculam dos Tribunais Constitucionais.
prescrições obrigatórias, no Mesmo chegando mais tarde em
sentido fático. Como se sabe, alguns países, a diretriz relativa
o direito subjetivo é aquele à obrigatoriedade da existência
dotado de ação para exigir o seu de uma corte independente
cumprimento. Essa possibilidade, para o julgamento da matéria
assimilada
alçada à Corte Suprema do país, constitucional,
aparelhada dos mecanismos oficialmente pelas instâncias
processuais necessários, garante dirigentes da União Européia,
a força normativa de uma levou à quebra de paradigmas,
Constituição, de modo que essa de que é exemplo eloqüente a

decisão sobre a criação da Corte
Constitucional na Inglaterra,
pelo
Constitutional
Reform
Act, aprovado sob o governo
trabalhista, em 2005.1

A superação do positivismo
formalista, com a introdução da
dimensão axiológica nas normas,
e o desenvolvimento de padrões
de interpretação e aplicação
baseados na coexistência de
princípios e regras igualmente
impositivos, confere à jurisdição
papel mais ativo na efetivação
dos direitos prescritos na
Constituição e na legislação.
Em que pese a percepção de
um certo exagero ou “euforia
principiológica”2, a demandar
a busca por um ponto de

1

André Rodrigues Cyrino, “Revolução na Inglaterra? Direitos humanos, Corte Constitucional e declaração de incompatibilidade das leis. Novel espécie

2

Veja-se, nesse sentido, a esclarecedora retrospectiva traçada por Ana Paula de Barcellos em “O direito constitucional em 2006”, Revista de Direito do

de judicial review?” Revista de Direito do Estado, no. 5, jan-mar 2007, Rio de Janeiro, Editora Renovar, pp. 267-288.
Estado, no. 5, jan-mar 2007, Rio de Janeiro, Editora Renovar, pp. 3-24.

510

DIREITO ADMINISTRATIVO

equilíbrio, é certo que a prática
e a cultura jurídica de uma país
de
dimensões
continentais
como o Brasil civilizam-se com
a existência de referenciais de
sentido
axiológico-normativo
cogentes em qualquer tempo,
lugar e circunstância, em face
das pessoas ou dos poderes
instituídos, sejam eles públicos
ou privados.

interpretação constitucional têm
ofuscado a consciência de que a
elevação do patamar da cidadania
depende mais de alterações
estruturais na organização e no
funcionamento do Estado e do
sistema econômico do que das
decisões do Poder Judiciário, cujo
papel é subsidiário, em matéria
de políticas públicas.

permanência das condições de
exercício das forças econômicas
dominantes etc.

Os
direitos
fundamentais
constituem, inequivocamente, a
referência normativa principal de
um patamar mínimo de civilidade,
ponto de partida e de chegada.
Entretanto, o enfrentamento dos
mecanismos sociais, políticos
e econômicos geradores da
exclusão requer a compreensão
mais alargada dos elementos e
processos pelos quais se exercem
a dominação e a privação de
direitos na sociedade brasileira,
inteiramente permeados de
institucionalização jurídica.

A evolução recente do tema revela,
a meu ver, uma certa hipertrofia
do olhar focado na atuação
judicial para concretização dos
direitos, em especial os direitos
sociais. E não se dá conta da
insuficiência
da
prescrição
constitucional
do
catálogo
de direitos para as tarefas
necessárias à implementação da A experiência pós-constitucional
igualdade social.
mostra que é necessária nova
superação, de modo que não
Os desafios do desenvolvimento, nos limitemos à interpretação
que podem levar à superação jurídica e não nos atenhamos
das desigualdades de renda ao direito posto, seja o texto
e oportunidades, reclamam constitucional sejam a legislação
a modificação de estruturas e normas infra-legais. Isso não
econômicas, políticas e sociais significa,
evidentemente,
a
produtoras
e
reprodutoras defesa do direito alternativo, a
de desigualdade e exclusão. interpretação contra lei, mas,
A minimização desse fato, ao contrário, a ocupação de
mais significativa no contexto vazios existentes nos espaços
acadêmico que no judicial, tradicionais e legítimos de
desvia atenção de questões mais criação do direito.
centrais para o tema, como a
persistência da desigualdade O papel da norma e o significado
1.2. Limites
de renda, num cenário de do processo legislativo são temas
crescimento econômico, no qual que, salvo raras exceções, não
1.2.1. Papel subsidiário do seria possível, em certa medida, vêm sendo contemplados pelo
Poder Judiciário em matéria de a outorga de prestações sociais, constitucionalismo nacional mais
iniciativas para concretização sem a modificação das estruturas recente. A desproporção entre
geradoras da pobreza.
de direitos
o número de trabalhos sobre
interpretação constitucional e
Cria-se
uma
sobrecarga
de
No entanto, nos países periféricos,
sobre as condições do exercício
que receberam por inspiração expectativas em relação às reais do poder político, em favor dos
o modelo constitucional da possibilidades da enunciação primeiros, é bastante elevada e
reconstrução da Europa no constitucional dos direitos, em faz pensar. Numa pauta européia
pós-guerra, a percepção da detrimento das condicionantes de pesquisa em direito público,
importância dessa inovação e – também constitucionais – talvez se explicasse essa opção,
a abertura de possibilidades ligadas ao processo político, às vez que o processo político está
antes inéditas no campo da estruturas regionais do poder, à relativamente estabilizado e maduro.
Que os tribunais – e os atores
da
cena
jurídica,
partes,
advogados, Ministério Público,
associações e organizações – se
dediquem a explorar ao máximo
as fronteiras para a tutela
dos direitos fundamentais no
âmbito do processo judicial, é
não apenas meritório, mas um
eixo importante da evolução
do significado concreto das
prescrições jurídicas para os
agentes do processo político,
governantes, parlamentares e
grupos de interesse. Que a teoria
jurídica se debruce sobre esse fato
e procure alargar as fronteiras
de aplicação de seus conceitos
fundamentais, à luz desse novo
papel, como tem acontecido no
direito constitucional recente no
Brasil, é auspicioso.
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Entre nós, contudo, o processo
de elaboração da norma, seja
legislativo, em sentido estrito,
seja o que compreende a
formação dos projetos de lei e
normas infra-legais no âmbito do
Poder Executivo têm merecido
pouca atenção sistemática nos
estudos do direito público. E
esse conhecimento é necessário
quando se deseja passar de um
olhar retrospectivo do fenômeno
jurídico a um olhar prospectivo.

A presença dos profissionais
jurídicos nos processos de
renovação do direito tem se
dado, com mais freqüência, por
meio das representações de
classe, entidades de magistrados,
membros do Ministério Público
ou advogados. A contribuição da
ciência jurídica mais qualificada
como subsídio para a elaboração
normativa e como caixa de
ressonância dos seus efeitos
sobre o sistema jurídico tem se
revelado um tanto acanhada.
Pode-se dizer, com certo exagero,
em relação ao tema da efetivação
dos direitos sociais, que os
juristas se desinteressaram das
tarefas de entender, explicar
e orientar – por que não? – a
organização do Estado e suas
injunções jurídicas, preferindo
armar-se para as batalhas
judiciais em torno da questão.

loci são o Poder Executivo e o
Poder Legislativo. O exercício
do poder político entre nós
está muito longe de um padrão
racional, apreensível pelo direito.
A política brasileira, dizia um
professor de direito familiarizado
com o ambiente parlamentar,
está mais perto de ser explicada
pela antropologia, com seus
conhecimentos sobre tribos, clãs
e famílias no poder.
Mas é forçoso reconhecer
que o período que se segue à
promulgação da Constituição de
1988 viu um amadurecimento
institucional, esse sim, sem
precedentes na história do
país. E uma expressão desse
amadurecimento há de se
traduzir no enfrentamento mais
sistemático do uso dos meios
à disposição do Estado para a
implementação da cidadania e
dos direitos sociais.

subdividem da seguinte maneira:

I) Argumentos de ordem políticoinstitucional:

- Separação de poderes, com
base no art. 2° da Constituição
Federal;

- Déficit democrático do Poder
Judiciário;4

- Limitações técnicas do Poder
Judiciário para apreciação das
políticas públicas em toda sua
complexidade;

Discricionariedade
administrativa;
II) Argumentos de ordem
econômico-financeira: “reserva
do possível”

- Questão da iniciativa das
políticas
públicas:
Poder
Executivo (CF, art.61, § 1°., II, a e
b) e Poder Legislativo

1.2.2.
Argumentos Quanto ao primeiro grupo
doutrinários sobre os limites de argumentos, a matriz da
do controle judicial
separação de poderes sintetiza
o problema político. O então juiz
Alguma coisa se tem escrito federal Flavio Dino de Castro
sobre as limitações do processo examinou a questão a partir
judicial
para
o
controle da indagação sobre o caráter
de políticas públicas.3 Os absoluto de limites impostos
argumentos encontrados com à função de julgar, exercida
maior freqüência são de duas pelo Poder Judiciário. E conclui
É possível que essa abordagem grandes ordens, a primeira, de refutando a tese, uma vez que
se explique em razão da crise cunho político-institucional e a “não
há
incompatibilidade
de legitimação do poder e da segunda, de cunho econômico- principiológica entre o exercício
representação políticos, cujos financeiro, e essas, por sua vez, se do controle jurisdicional sobre a

3

Eduardo Appio, Controle Judicial de Políticas Públicas no Brasil, Curitiba, Juruá, 2005; Flavio Dino de Castro e Costa, “A função realizadora do Poder

Judiciário e as políticas públicas no Brasil”, Revista do TRF-1a. Região, pp. 27-47; Vanice Lírio do Valle, “Dever constitucional de enunciação de políticas

públicas e auto-vinculação: caminhos possíveis de controle jurisdicional” (mimeo), Flavia Piovesan, “Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos

no Brasil: desafio e perspectivas”, in Revista de Direito do Estado, no. 2, abr-jun 2006, Rio de Janeiro, Editora Renovar, pp. 55-70; José Sérgio da Silva

Cristovam, “O controle jurisdicional das políticas públicas”, Informativo de Direito Administrativo e Responsabilidade Fiscal, no. 41, dezembro 20042005, pp. 451-463, entre outros.
4

Referido por Luis Roberto Barroso na conferência “Responsabilidade e Políticas Públicas”, de setembro de 2007, noticiada por Vanice Lírio do Valle,

ob. cit. p. 5.
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atuação sobre os demais Poderes
e o postulado inscrito no art.
2o. da nossa Constituição”.5 Na
verdade, entendo que a invocação
desse argumento, tout court,
como obstáculo para apreciação
de atos do Poder Executivo pelo
Poder Judiciário faz parte de uma
tradição anterior à Constituição
de 1988. Essa abordagem,
contemporânea à figura dos
“atos de governo”, insuscetíveis
de controle judicial, encontra-se,
como aquela, em grande medida
superada na prática e na teoria
pelo exercício de controles
judiciais, que se dá em relação
ao processo de produção dos
atos e decisões do Poder Público,
à motivação e até mesmo em
relação à razoabilidade de seu
teor. No mesmo sentido evoluiu a
doutrina das questões políticas,
que impunha ao Supremo
Tribunal Federal autocontenção
em assuntos vinculados à vida
político-institucional do país. “A
regra agora é o controle judicial
das questões políticas; a exceção,
o exercício pelo Tribunal de sua
autocontenção.”6

evidência, não pode usurpar as
atribuições próprias daqueles
Poderes, cujos titulares neles
foram investidos por força do
voto.

manipular os recursos ao Poder
Judiciário, de forma a proteger
interesses distintos do apregoado
interesse público.7 Ocorre, não
poucas vezes, com a assunção
de posição pouco informada no
E daí se passa ao problema processo, considerando que o
do déficit democrático do universo da política pública é
Poder
Judiciário.
A
não multifacetado e muito mais cheio
responsabilização política do de nuances do que aparenta.
juiz pelo teor da decisão, no
sentido de sua não exposição à A hipótese de criação de uma
fonte de legitimação do poder, estrutura técnica de suporte
pelo exercício do voto, debilita, ao juiz nesse sentido, aventada
em certa medida, a legitimidade por alguns, responderia de
da atuação judicial no controle forma parcial e provavelmente
de políticas públicas. O juiz não insatisfatória a esse problema.
conhece os ônus subjacentes Isso porque a lógica da atuação
é
essencialmente
a cada escolha que resultou judicial
baseada
nos
naquele arranjo complexo, nem atomizada,
a composição de interesses conflitos explicitados, sejam
que
sustenta
a
decisão eles individuais ou coletivos. A
política, tampouco assumirá lógica das políticas públicas é, ao
conseqüências pela interferência contrário, ampla, aglutinadora de
sobre a estratégia que orientou perspectivas e informações, as
a adoção de um ato ou outro quais se enfeixam na estratégia
(a qual pode ter conexões, de decisão e implementação
meritórias ou perversas, com finalmente adotada.
outras estratégias, pertinentes
a outras políticas do governo). O argumento da proteção à
Nesse sentido é que se fala da esfera de discricionariedade
irresponsabilidade política do administrativa é evidentemente
Caíram, portanto, os círculos de Judiciário.
conexo ao da separação de
imunidade absoluta do poder
poderes e bastante familiar
político ao controle jurisdicional. Esse problema se conecta a ao leitor, razão pela qual me
O que, todavia, torna o problema um outro, ao mesmo tempo permito recorrer, mais uma vez,
mais complexo, na medida em técnico e político, relativo à à conclusão sumariada por Flavio
que se faz necessário definir impossibilidade de o juiz se Dino, de que não mais prevalece a
parâmetros e critérios dentro assenhorear das circunstâncias doutrina da imunidade absoluta
dos quais o exercício do controle mais amplas nas quais se insere dos atos discricionários ao
é legítimo. A atuação judicial o pedido individualizado na ação. controle judicial. A uma, em
revisora dos atos do Poder Nessa linha, algumas pesquisas vista do dever de motivação,
Executivo ou Legislativo, à toda têm demonstrado que se pode hoje positivado no art. 50 da Lei
5
6

Flavio Dino de Castro e Costa, ob. cit., p. 30.

José Elaeres Marques Teixeira, A Doutrina das Questões Políticas no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2005, p.

162.
7

É o caso das ações judiciais para o fornecimento de medicamentos, que deixarei de comentar nesse estudo, tendo em vista a grande quantidade de

material já produzido sobre o tema. A possível existência de beneficiários privados não carentes, em parcela significativa dessas ações, foi trabalhada por

Fernanda Terrazas e Virgílio Afonso da Silva em estudo cujos dados preliminares foram apresentados no II Congresso de Direitos Sociais, de iniciativa
da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, naquela cidade, em novembro de 2007. Sobre o tema organizei, com Clarice Seixas Duarte, a obra
coletiva Judicialização da Saúde: a Visão do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017.
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do Processo Administrativo,
Lei 9.784, de 1999, sucedendo
a
doutrina
dos
motivos
determinantes e do desvio
de finalidade, que assegura,
em qualquer circunstância,
a possibilidade de cotejo dos
fundamentos do ato atacado com
a motivação apresentada, além
dos aspectos formais, nunca
afastados da sindicabilidade
judicial. A duas, em vista da
possibilidade de confrontação do
mérito administrativo do ato que
compõe a política, ainda que de
forma excepcional e limitada, em
relação aos seus pressupostos,
o que a doutrina francesa mais
recente chama de controle da
qualificação jurídica dos motivos.
Dos argumentos relacionados
como objeções à intervenção do
Judiciário em matéria de políticas
públicas, o mais perturbador
é o das limitações econômicofinanceiras, uma vez que se
trata, claramente, de matéria
que escapa ao domínio pleno do
direito. Em que pese a existência
da disciplina orçamentária,
ângulo pelo qual se tem discutido
a questão, no âmbito do direito,
a escassez de recursos para
fazer face às necessidades de
investimento e custeio relativas
aos serviços e prestações que
concretizam direitos sociais é
um fato incontornavelmente
econômico.

Os limites são dados pelos
recursos
efetivamente
existentes e ainda que se
trabalhe com a idéia de produção
de déficits pelo Estado que
amenizem condições adversas,
movimentando a economia em
direção ao crescimento, é fato
8

que também esses recursos
são limitados. A superação das
condições que impedem o pleno
desenvolvimento é bastante
complexa e depende da adoção
de estratégias pactuadas pelas
diversas forças políticas, sociais
e econômicas de um país, para
que se conjuguem os vários
fatores envolvidos no processo.
A presença atuante do Poder
Judiciário será um desses fatores,
mas é preciso não superestimá-la
e concentrar esforços e atenções
em tópicos que concretamente
atuam como obstáculo a esse
movimento.

Outro aspecto a considerar,
nesse ponto, diz respeito à
possibilidade que a escassez de
recursos, tratada por um ângulo
particularizado
desencadeie
uma corrida entre direitos,
que concorrerão por recursos
escassos, dilema que só pode
ser resolvido pela adoção de
estratégias mais gerais, que
modulem no tempo as etapas
de atendimento dos direitos em
seu conjunto, estabelecendo
compromissos
do
governo,
explicitados nos seus planos e
leis orçamentárias. Essa é a razão
pela qual recai sobre o Poder
Executivo a iniciativa de projetos
de lei que criem despesas
diretas ou serviços públicos
que suportam a realização das
políticas públicas.8

apontados em decisões judiciais e
nos comentários teóricos, porque
me interessa explorar uma outra
perspectiva. O que me parece é
que a abordagem das políticas
públicas instrumentaliza um
outro modo de ação, mais
adequado às demandas de
efetivação constitucional, visto
que mais apto a combinar, em um
único conjunto cognitivo, várias
dimensões que compõem o agir
governamental. As políticas
públicas são esquemas de
aglutinação de conhecimentos e
ações.
As
decisões
usualmente
associadas ao controle de
políticas públicas, na verdade
tratam do cumprimento de
direitos, na ausência dessas, e
não propriamente da formulação
ou implementação de políticas
públicas.
Cumpre
ilustrar
com alguns exemplos: ação do
Ministério Público para compelir
um hospital público a contratar
pessoal, ação em face de escola
pública determinando a criação
de programa especial para
deficientes visuais, ação exigindo
o aumento da oferta de vagas no
ensino noturno em universidade
pública etc. Essas decisões
manejam, a rigor, categorias
já estabelecidas no direito, de
forma alargada, vez que a questão
contenciosa predominantemente
diz respeito a obrigação de fazer
pelo Poder Público.

A grande inovação que elas trazem
1.2.3. Examinando mais de é imputar conseqüências, dentro
perto o objeto do controle de determinados parâmetros
judicial
– ainda não estabilizados e
definidos de forma sistemática
Passei de forma aligeirada pelos (e aí está o problema) – para a
argumentos que vêm sendo inércia ou a incúria dos governos

Tratei desses pontos em “O conceito de política pública em direito” in Maria Paula Dallari Bucci (org.), Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito

Jurídico. São Paulo : Saraiva, 2006, pp. 1-50, especialmente p. 36.
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em implementar as políticas organizacionais, relativos à
públicas ou medidas necessárias gestão pública e legais, numa
combinação peculiar que resulta
para a efetivação dos direitos.
de processos, juridicamente
Pesquisando as características disciplinados.
peculiares das políticas públicas,
explicitam-se alguns traços que As políticas públicas não se
podem ser úteis ao aprofundar confundem com os direitos.
essa
razão,
salvo
a compreensão sobre o modo de Por
excepcionalmente, a Constituição
incidência do controle judicial.
não contém políticas públicas,
Evoluindo em relação a reflexões mas direitos, cuja efetivação,
que venho empreendendo9, tomo especialmente no caso dos
como ponto de partida da noção direitos econômicos, sociais e
de política pública o processo culturais (ditos, elipticamente,
decisório governamental. As sociais), depende das políticas
políticas públicas devem ser públicas.
compreendidas como arranjos
institucionais
complexos, A noção de política pública é
expressos
em
estratégias útil, para o direito, na medida
formalizadas ou programas de em que permita compreender,
ação governamental, visando analisar e tratar fenômenos
coordenar os meios à disposição que a teoria jurídica tradicional
do Estado e as atividades não logra fazer, organizando
privadas, para a realização de a compreensão, com base no
objetivos socialmente relevantes diálogo
interdisciplinar,
de
e politicamente determinados, fenômenos econômicos, políticos,
e resultam de processos sociais e da gestão pública que
conformados juridicamente.
influenciam na formação de
decisões conformadas pelo
Nesse sentido, são próprias direito e geram efeitos jurídicos.
da ação governamental, isto
é, dos poderes dotados de Os direitos sociais não são
iniciativa de ação e portanto, políticas públicas nem devem
predominantemente o Poder ser confundidos com elas. São
Executivo, dentro dos marcos direitos fundamentais, cuja
legais definidos pelo Poder satisfação
integral
requer
Legislativo.
programas, recursos públicos,
os quais, em circunstâncias de
Como arranjos complexos (ou escassez, são alocados segundo
outputs da ação governamental, a dinâmica política, que combina
se não quisermos frisar a forma tempo e definição de prioridades.
que essa externalização da ação
assume), agregam elementos Resultando
de
processos
políticos, econômicos, sociais, juridicamente
regulados
9

(eleitoral,
administrativo,
legislativo, orçamentário, e
também, em certa medida,
judicial) as políticas públicas
são conformadas pelo Direito,
embora não redutíveis a ele. E
esse é um ponto importante
quando se discute o controle
judicial, em vista da necessidade
de identificar que componente
da política pública se põe sob o
foco da ação judicial. Proponho,
portanto, uma abordagem mais
restritiva, a fim de ganhar em
precisão, retirando do campo da
análise casos abrangidos dentro
do leque da “judicialização da
política”, cuja solução se dá
com base na leitura política de
aspectos sedimentados na teoria
jurídica. Não é disso que cuida a
noção de política pública em meu
modo de abordar.

A noção de política pública agrega
vantagens analíticas importantes
tanto para a compreensão da
atuação do poder público como
para a prescrição de modelos
de ação. Por essa razão cabe
enfatizar a tônica prospectiva do
trabalho com políticas públicas,
distinto da atividade jurisdicional
típica, cujo olhar é retrospectivo.
As decisões judiciais não se
pautam, primordialmente, pelos
efeitos que a jurisprudência,
como fonte de direito, irá
gerar sobre outros casos não
submetidos
a
julgamento,
mesmo que saibamos que essa
circunstância pode se apresentar
(e geralmente se apresenta) entre
as considerações do juiz.

Em “O conceito de política pública em direito”, cit. formulei a seguinte proposição: “Política pública é o programa de ação governamental que resulta

de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à
sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados.”
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Já a política pública é, por definição,
prospectiva,
resultando
de
uma atividade programada, de
escala ampla. Nesse ponto reside
uma diferença essencial entre
o provimento jurisdicional e a
ação governamental. O objeto de
uma política pública é sempre,
não apenas plúrimo, mas
abrangente de uma coletividade
previamente definida, e.g., as
crianças do Município, os doentes
com determinada moléstia,
os habitantes do Estado, as
empresas
exportadoras
do
produto tal ou qual e assim por
diante. A questão da escala opõe
o processo judicial ao processo
administrativo em sentido amplo.

Por essa razão, as ações coletivas
e as ações cujas decisões têm
efeitos contra todos são mais
afeitas ao controle judicial
das políticas públicas ou das
obrigações de fazer subjacentes
a políticas públicas idealmente
concebidas.

Seria de se cogitar de um
regime processual específico de
prestação de informações pelo
Poder Público legitimado no pólo
passivo, ao qual se seguiria a
concessão de prazos escalonados
para obrigações de fazer que,
se
não
correspondessem
ao implemento integral da
obrigação, consolidariam passos
irreversíveis em direção a tal,
Se adotarmos a dualidade segundo a dinâmica a que é
sistema/problema,
veremos induzido o próprio ente público.
que as políticas públicas são
instrumentos mais adequados Quanto mais a atividade
ao tratamento sistemático de jurisdicional
de
controle
questões jurídicas. Nesse sentido, compreender o processo de
são úteis como esquemas de formação e execução das
construção de relações. O manejo políticas públicas na dinâmica
das políticas públicas representa própria da atividade política,
atividade
fragmentada
de mais eficaz tende a ser o controle.
planejamento e execução de Segundo a teoria política, o ciclo
decisões pelo poder público e de formação de uma política
particulares. É meio, portanto, de pública se dá em cinco etapas: I)
organizar um conjunto de ações e inclusão do tema na agenda; II)
relações, em direção a um sentido formulação de alternativas; III)
comum.
decisão; IV) implementação da
política e V) avaliação. Eduardo
Já o controle jurisdicional se dá Appio entende que o controle
sob a forma de ações judiciais, judicial é admissível sobre o
cada uma delas expressando um momento da execução e não da
conflito atomizado. Na dualidade formulação da política.10
proposta, se apresentam como
problemas.
Esse conjunto de critérios e
balizas para enfrentamento das
Não por acaso, o processo omissões há de se estabelecer,
com
judicial moderno tem evoluído no predominantemente
sentido de buscar a agregação de base em regras processuais
interesses, seja sob a forma dos que permitam o contraditório
direitos individuais homogêneos, entre a medida governamental
ou direitos coletivos ou difusos. reclamada pelo autor (que a
10

Ob. cit.
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coerência recomenda seja um
legitimado pela coletividade) e
a ação desempenhada – dentro
dos limites do possível ou abaixo
desse, caberá ao juiz decidir – pelo
ente governamental responsável.
2. Alguns exemplos concretos
ou “o que você faria se fosse o
gestor público?”
Essa exposição seria incompleta
se
não
explorássemos
a
perspectiva
própria
da
Administração Pública. Com
a consolidação do processo
democrático no Brasil, o poder
político encontra-se, concreta
ou potencialmente, em mãos
diversas no País, o que enfraquece
o discurso teórico produzido sob
o influxo da resistência. Impõese reorganizar os fundamentos
jurídicos da ação propositiva.
O teste relativo a essa perspectiva,
a ser aplicado em cotejo com o
controle judicial aqui examinado,
é formular-se a pergunta: “o
que você faria se fosse o gestor
público?”
Passarei a examinar dois casos
concretos, objeto tanto de
processos judiciais como de
medidas governamentais, em que
a diferença de perspectivas se faz
muito nítida e assim, útil para
conhecimento das peculiaridades
do processo judicial que se
pretende estudar.
2.1. Possibilidades - Política de
prevenção da Aids
O histórico da política brasileira de
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Público, a quem incumbe formular
- e implementar - políticas sociais
e econômicas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal
e igualitário à assistência
médico-hospitalar. - O caráter
programático da regra inscrita
no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos
os entes políticos que compõem,
no
plano
institucional,
a
organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converterse em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas
Ao cabo de sucessivas decisões expectativas nele depositadas
judiciais concessivas dos pleitos, pela coletividade, substituir, de
firmou-se
jurisprudência maneira ilegítima, o cumprimento
favorável ao fornecimento de de seu impostergável dever, por um
medicamentos.
O
Supremo gesto irresponsável de infidelidade
Tribunal Federal, pela relatoria governamental ao que determina
sempre lúcida do eminente a própria Lei Fundamental do
Ministro Celso de Mello, decidiu Estado. (...)
o
Recurso
Extraordinário
267612, vinculando a proteção Se nos detivermos na análise do
ao direito fundamental à saúde objeto da ação, veremos que a
ao fornecimento concreto das questão posta em julgamento, era,
prestações requeridas, cuja como não poderia deixar de ser,
ementa sintetiza o argumento tópica, versando sobre o direito
essencial sobre a matéria:
à obtenção de medicamentos
fornecidos pela rede pública de
Medicamentos para Pacientes saúde, e, nesse sentido, mais
com AIDS. PACIENTES COM HIV/ restrita que o que veio a se
AIDS. PESSOAS DESTITUÍDAS consubstanciar no Programa de
DE RECURSOS FINANCEIROS. AIDS do Ministério da Saúde, esse
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. sim, a política pública na acepção
FORNECIMENTO
GRATUITO mais precisa da expressão.
DE MEDICAMENTOS. DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO A distinção é o que explica que
(CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196). se tenham incontáveis decisões
PRECEDENTES (STF). –
determinando o fornecimento
de medicamentos a particulares
O direito público subjetivo à – para diabetes, câncer, doenças
saúde representa prerrogativa coronarianas etc. – sem que
jurídica indisponível assegurada delas resultem, necessariamente
à generalidade das pessoas pela políticas públicas tal como se
própria Constituição da República conhece em relação à AIDS.
(art. 196). Traduz bem jurídico Em
alguns
casos
ocorre
constitucionalmente
tutelado, mesmo o contrário, as decisões
por cuja integridade deve velar, judiciais produzem um efeito
de maneira responsável, o Poder de desorganização de políticas
controle da AIDS, mundialmente
festejada como estratégia de
salvação de vidas humanas com
base na prevenção, a um custo
muito mais reduzido que seria
o do tratamento, é associado à
existência de demandas judiciais
postulando a distribuição de
medicamentos. De fato, no início
dos anos 90 houve uma série
de ações judiciais exigindo o
fornecimento de medicamentos,
em alguns pontos semelhantes às
que hoje se intentam em relação
às mais diversas doenças.
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existentes, na medida em que o
fornecimento de medicamentos
em
ações
individuais,
amplificadas pela repetição de
demandas, pode comprometer o
funcionamento de determinados
serviços de atendimento coletivo.
Uma política pública de saúde,
mesmo se estruturada sobre a
distribuição de medicamentos,
necessariamente se insere numa
estratégia mais abrangente,
que deve ser constantemente
reafirmada, uma vez que se
desdobra na existência de
medidas
necessárias
como
apoio e confirmação do núcleo
central da política, tais como
a estruturação de serviços
de referência, a renovação da
destinação de recursos e uma
série de outras. O relato oficial do
Programa da AIDS, inserido na
página eletrônica do Ministério
da Saúde, é ilustrativo dessa
abrangência:

É em 1996, contudo, com o advento
de uma nova classe de fármacos, os
inibidores da protease, e uma nova
abordagem terapêutica, com a
utilização simultânea de múltiplas
drogas, que uma importante
vitória na luta contra a doença
é alcançada. A combinação de
medicamentos detém a progressão
da doença e evita a progressão
da deterioração do sistema
imunológico. A mortalidade pela
AIDS cai drasticamente com a
nova terapêutica. Amparado pela
aprovação naquele mesmo ano
de legislação garantindo o acesso
aos medicamentos, mesmo contra
recomendações e advertências
do Banco Mundial, o Brasil adota
uma política de distribuição da
medicação, via SUS, para todas
as pessoas acometidas pela
doença. Com o passar do tempo,
esta estratégia mostra-se não
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apenas eficaz, do ponto de vista
da redução da mortalidade, mas
também poupadora de recursos,
na medida em que os gastos
com o tratamento da aids em
seus estágios iniciais consomem
menos recursos que as repetidas
internações dos pacientes em
estado grave.

(...)

do Supremo Tribunal Federal,
mais uma vez sob a relatoria
do Ministro Celso de Mello,
nos oferece oportunidade de
explorar o problema dos limites
da decisão judicial em matéria de
políticas públicas.

O Brasil tem enfrentado as
pressões da indústria farmacêutica
multinacional, que, amparada
na
legislação
internacional
sobre patentes, pratica preços
francamente abusivos para as
novas drogas, como é o caso dos Adecisãotemamaiorimportância,
antiretrovirais.11
no sentido de afirmar o caráter
obrigatório dos direitos referidos
Com base no relato oficial, o papel na Constituição. O argumento da
das ações judiciais é relativizado, fundamentalidade nesse caso é
em
vista
da
disposição preponderante, pois o caso trata
legislativa e da existência de um da educação infantil, compelindo
conjunto de medidas, de ordem o Município a ofertar vagas em
administrativa,
tipicamente creches e pré-escolas, de modo a
caracterizadas como serviço assegurar a formação e proteção
público, a cargo de diversos das crianças de idade mais tenra.
entes governamentais. Mais A decisão dá corpo a algo que
importante, esse conjunto de é consenso entre pedagogos,
iniciativas se orienta segundo o caráter determinante da
uma estratégia, cuja efetivação educação nos primeiros anos de
depende
de
racionalidade, vida em relação às possibilidades
coerência, além da apreensão de evolução pessoal e social do
fiel dos elementos históricos e indivíduo.
organizacionais envolvidos na
formulação e implementação da A decisão no Agravo Regimental
política. Isso permite entender em Recurso Extraordinário
de que forma o controle judicial interposto
pelo
Ministério
atua sobre elemento ou parte Público do Estado de São Paulo
da política ou ainda se ele opera em face do Município de Santo
como fator de pressão pela André, RE-AgR 410.715, tem a
formulação da política pública.
seguinte ementa:

(...) A mera distribuição dos
medicamentos, contudo, não
garante a qualidade do tratamento;
é necessário monitorar a resposta
dos pacientes à medicação, para
que se possa avaliar sua eficácia.
Dois exames, em particular,
a contagem de linfócitos CD4
(...) e o teste de carga viral, que
identifica a quantidade de vírus
circulando no organismo (ao
contrário dos testes sorológicos,
que assinalam a presença de
anticorpos para o HIV), são
relativamente sofisticados e caros,
e estariam fora do alcance da
maioria da população brasileira,
por um lado, e a ausência de um
controle da qualidade de sua
realização poderia ter resultados
catastróficos no acompanhamento
de pacientes em uso da medicação.
Para enfrentar estes problemas,
não só se estimulou a implantação
destas técnicas em laboratórios
ligados ao SUS em todo o país,
como em 1997 foi criada a Rede
Nacional de Laboratórios para 2.2. Limites - vagas em creches
Realização de Exames de Carga
Viral e Contagem de CD4+/CD8+. Uma decisão paradigmática
11

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
- CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS
DE IDADE - ATENDIMENTO EM
CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO

Extraído da página eletrônica do Ministério da Saúde sobre o Programa de Aids, www.aids.gov.br, em 16.11.2007. Texto original de Kenneth Camargo,

em outubro de 2005, adaptado pelo Dr. Pedro Chequer, ex-Diretor do Programa Nacional de DST e Aids. A lei em questão é a Lei 9.313, de 13 de novembro
de 1996, cujos dispositivos mais importantes são os seguintes:

Art. 1º Os portadoras do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS (Síndroma da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente,
do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento.

§ 1° O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da
doença, com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.

§ 2° A padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento
científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no mercado.

Art. 2° As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão financiadas com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento. (...)
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ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART.
208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL
DO DIREITO CONSTITUCIONAL
À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO
CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE
AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, §
2º) - RECURSO IMPROVIDO. - A
educação infantil representa
prerrogativa
constitucional
indisponível, que, deferida às
crianças, a estas assegura, para
efeito de seu desenvolvimento
integral, e como primeira etapa
do processo de educação básica, o
atendimento em creche e o acesso
à pré-escola (CF, art. 208, IV). Essa prerrogativa jurídica, em
conseqüência, impõe, ao Estado,
por efeito da alta significação
social de que se reveste a
educação infantil, a obrigação
constitucional de criar condições
objetivas que possibilitem, de
maneira concreta, em favor das
“crianças de zero a seis anos de
idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo
acesso e atendimento em creches
e unidades de pré-escola, sob
pena de configurar-se inaceitável
omissão governamental, apta
a frustrar, injustamente, por
inércia, o integral adimplemento,
pelo Poder Público, de prestação
estatal que lhe impôs o próprio
texto da Constituição Federal. - A
educação infantil, por qualificarse como direito fundamental de
toda criança, não se expõe, em
seu processo de concretização,
a
avaliações
meramente
discricionárias da Administração
Pública, nem se subordina a
razões de puro pragmatismo
governamental. - Os Municípios
- que atuarão, prioritariamente,
no ensino fundamental e na
educação infantil (CF, art. 211,
§ 2º) - não poderão demitirse do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que

lhes foi outorgado pelo art.
208, IV, da Lei Fundamental da
República, e que representa fator
de limitação da discricionariedade
político-administrativa
dos
entes municipais, cujas opções,
tratando-se do atendimento das
crianças em creche (CF, art. 208,
IV), não podem ser exercidas de
modo a comprometer, com apoio
em juízo de simples conveniência
ou de mera oportunidade, a
eficácia desse direito básico de
índole social. - Embora resida,
primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e
executar
políticas
públicas,
revela-se possível, no entanto,
ao Poder Judiciário, determinar,
ainda que em bases excepcionais,
especialmente nas hipóteses
de políticas públicas definidas
pela própria Constituição, sejam
estas
implementadas
pelos
órgãos estatais inadimplentes,
cuja omissão - por importar em
descumprimento dos encargos
político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório mostra-se apta a comprometer a
eficácia e a integridade de direitos
sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão
pertinente à “reserva do possível”.
Doutrina.

se podem projetar para a oferta
de educação infantil no Município
de Santo André são a ampliação
da oferta, com a construção
de creches e a alocação da
estrutura e pessoal necessários
ao cumprimento da decisão.

Destaquem-se na argumentação
do voto a refutação às teses
da
discricionariedade
da
administração e à reserva do
possível como elementos de
amparo à inércia do Poder Público
competente para a realização do
direito. Mas convém examinar,
à luz desse notável acórdão, as
relações da decisão judicial com
as políticas públicas, sempre
contrapondo possibilidades e
limites.

No entanto, parece-me que o
argumento mais importante,
no plano dos limites, é o que se
refere à escala, sendo bastante
elucidativo o diagnóstico contido
no Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei 10.172, de 2001,
em relação aos antecedentes da
carência de vagas na educação
infantil.

As conseqüências imediatas que
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No entanto, caso exista, de fato,
limitação econômica e se trate
de invocação leal da reserva
do possível, um possível “efeito
colateral” poderá ser a retirada
de recursos de outro programa
para o atendimento desse, com
as formalizações pertinentes
nos termos da legislação
orçamentária, se necessário.
Há um risco, portanto, de
exacerbação da concorrência
entre direitos, privilegiando-se
aqueles que lograram ultrapassar
o filtro de seletividade da atuação
do Ministério Público.
No plano das possibilidades,
deve-se considerar o aprendizado
institucional que deve advir
dessa decisão, de modo que o
Ministério Público do Estado de
São Paulo passe a intentar outras
ações semelhantes, em face de
outros Municípios, com o efeito
global de aumento real da oferta
da educação infantil, pelo menos
no Estado de São Paulo.

A Sinopse Estatística da Educação
Básica/1999
registra
um
decréscimo de cerca de 200 mil
matrículas na pré-escola, em
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1998, persistindo, embora em
número menor (159 mil), em 1999.
Tem-se atribuído essa redução
à implantação do FUNDEF, que
contemplou separadamente o
ensino fundamental das etapas
anterior e posterior da educação
básica. Recursos antes aplicados
na educação infantil foram
carreados, por Municípios e
Estados, ao ensino fundamental,
tendo sido fechadas muitas
instituições de educação infantil.
Na década da educação, terá que
ser encontrada uma solução para
as diversas demandas, sem prejuízo
da prioridade constitucional do
ensino fundamental. (item 1.1)

de 2007, que regulamenta
o Fundeb, considerando a
inexistência de vagas disponíveis
na rede pública de educação
infantil, prevê a possibilidade de
oferta de vagas em regime de
convênio com creches (crianças
de até 3 anos) ou escolas de
educação infantil (4 ou 5 anos)12,
comunitárias ou filantrópicas,
sem fins lucrativos, observados
os requisitos pertinentes. A
medida resultou de intensos
debates no Legislativo, mas
parece ter se revelado acertada,
como estratégia, conforme dados
do censo da educação básica,
que apontam o crescimento de
matrículas nas creches da rede
Segundo esse diagnóstico, a pública, no território nacional,
políticapúblicadeuniversalização da ordem de 13,7%, entre 2006
da
educação
fundamental, e 2007 (Diário Oficial da União,
consubstanciada na criação do 14.11.2007).
Fundo Nacional da Educação
Fundamental (Fundef) pela O que se demonstra, portanto, é
Emenda Constitucional n° 14, de que há uma diferença significativa
1996, que alterou o art. 60 do Ato de escala entre o resultado
das Disposições Constitucionais de uma política pública bem
Transitórias, teria operado uma sucedida e o de um conjunto de
seleção de prioridades, excluindo ações judicialmente igualmente
do financiamento especial os bem sucedidas para exigir o
segmentos da educação infantil e cumprimento de prestações
voltadas à efetivação de direitos
do ensino médio.
sociais. Evidentemente, não se
Confirmando-se o diagnóstico trata de abordagens excludentes,
do PNE 2001, uma resposta mas complementares. Mas a
satisfatória ao problema teria peculiaridade de cada uma há de
que assumir a mesma escala do ser reconhecida, se pretendemos
Fundef. E de fato, expirando-se alimentar a pesquisa teórica com
a Emenda 14, foi aprovada, por demandas jurídicas reais.
iniciativa do Poder Executivo,
a Emenda Constitucional n° 53,
que instituiu o Fundo Nacional
da Educação Básica (Fundeb). O
art. 8°, §§ 1° a 3°, da Lei 11.494,

12
13

3. Conclusão - Conjugando
possibilidades e limites
Seria
conservadora,
senão
retrógrada, uma leitura que
atribuísse
caráter
absoluto
aos limites, preservando a
esfera de atuação de poderes
deslegitimados, em vista do
descaso na efetivação dos direitos
constitucionais. Uma visita
aos presídios brasileiros seria
suficiente para convencer quem
duvidasse que a implantação
da constituição ainda é uma
tarefa por se fazer e que deve
envolver não só os poderes
responsáveis pela formulação
de políticas públicas ainda
inexistentes, Poderes Executivos
e Legislativos das várias esferas
federativas, como também,
intensamente, o Poder Judiciário,
além da imprensa, a sociedade
civil organizada e a comunidade
internacional, cada um em seu
papel.13
A consideração sobre os limites
da atuação judicial visa chamar
atenção para o que me parece um
desvio da rota mais importante
para a implementação dos
direitos, em especial os direitos
sociais,
nas
preocupações
do constitucionalismo mais
avançado.
De um lado, considero perigosa
a tônica preponderante do
controle, que tende a tornar
mais robusto o não-fazer do
que o fazer do poder público.
Essa tônica reforça a oposição
entre a Administração Pública,

No caso dos estabelecimentos para crianças de 4 e 5 anos, a possibilidade é temporária, restrita aos 4 anos iniciais de vigência da lei.

Cabe referir, mais uma vez, a resenha de Ana Paula de Barcellos: “O contraste da realidade com as pretensões normativas da Carta de 1988 se

mostrou tão chocante em determinados momentos que pareceu veicular, afora muitas outras mensagens, uma provocação debochada dirigida aos juristas.

É certo, porem, que a constrangedora impotência do instrumental jurídico tradicional para levar a cabo as pretensões de determinadas disposições

constitucionais, que se tornou evidente, acabou por fomentar a busca por soluções diversas. Os eventos que talvez ilustrem com maior dramaticidade esse
confronto são aqueles que envolveram (e continuam a envolver) a violência, sobretudo urbana, e o sistema penitenciário brasileiro.” Ob. cit, p. 8.
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responsável pela outorga de
prestações, e os cidadãos.

Deoutrolado,odesejável,naminha
opinião, na linha da construção
da
Administração
Pública
democrática, seria fomentar
mecanismos de coordenação
e produção de consenso ou da
explicitação e processamento
do dissenso, quando aqueles
não são possíveis. Nesse sentido
os modos de organização e
processamento das decisões
do poder público, em especial
o Poder Executivo, carecem de
vigorosa modernização, para o
que se reclama a presença da
teoria jurídica.
A caixa de ferramentas dos
juristas para a elaboração das
políticas públicas tem, neste
momento, pouco mais que alguns
apetrechos enferrujados e peças
gastas pelo uso.

de um regime de direitos, seja no
contexto do direito comparado,
seja no contexto de experiências
de sucesso localizadas para a
concretização de um ou outro
direito num espaço local definido.

Isso exigirá a construção
de um acervo de modelos,
possivelmente,
por
temas,
isso é, em matéria de saúde,
educação, assistência social,
posteriormente examinando-se
as políticas públicas voltadas à
infra-estrutura. E esses modelos
se valerão de determinados
instrumentos, e aí, sim, teremos
vasto material de trabalho para
estudos de direito ainda mais
transformadores.

Sempre me pareceu que esse
é um debate fora do lugar. O
controle judicial das políticas
públicas é possível, mas limitado.
Do ponto de vista estrito, tratase do controle judicial dos
atos e processos jurídicos que
compõem a política. Do ponto
de vista amplo, trata-se de um
controle de omissões, quando
não há ato ou processo que leve
a resultado compatível com o
objetivo constitucional.

Nesse sentido, a elaboração
teórica em torno da noção
de política pública deveria
antecipar-se e se voltar ao estudo
das características jurídicas
dos atos e processos e, a partir
daí, dos modelos jurídicos, que
configuram políticas públicas.
O desafio está em estudar práticas
bem sucedidas de implantação
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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.

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
A terceirização pode assumir entre uma empresa, que quer
diferentes formas, destacando-se se dedicar à sua atividade fim, e
a empreitada de obra, a empreitada uma outra que é contratada para
de serviço e o fornecimento de mão exercer determinadas atividades
de obra, embora na prática da meios.
Administração Pública e mesmo
na jurisprudência a expressão Essa ideia de parceria encontraseja utilizada para designar se no conceito de Lívio Antônio
apenas esta última modalidade, Giosa,2 para quem a terceirização
em que ocorre a contratação de “é um processo de gestão pelo
empregados por meio de empresa qual se repassam algumas
interposta.
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”.

1 Comentários à Consolidação das Lei do Trabalho. 32. ed., atualizada por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 307.
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.

523

DIREITO ADMINISTRATIVO

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 Nacionalde Licitações e
Contratos).
Não há dúvida de que se
trata de formas de terceirização:
a
Administração
Pública
tem o poder de optar entre
aexecução direta, feita por seus
próprios órgãos e servidores, e
aexecução indireta, contratada
com terceiros (daí a palavra
terceirização),
mediante
contratos de empreitada ou
tarefa.

VIII – Execução indireta – a que interesse para a Administração,
o órgão ou entidade contrata tais como: demolição, conserto,
com terceiros, sob qualquer dos instalação, montagem, operação,
conservação,
reparação,
seguintes regimes:
adaptação,
manutenção,
a) Empreitada por preço global – transporte, locação de bens,
quando se contrata a execução da publicidade, seguro ou trabalhos
obra ou do serviço por preço certo técnico-profissionais”.
e total;
Na execução indireta, a empresa
b) Empreitada por preço unitário contratada executa a obra
– quando se contrata a execução ou presta o serviço com seus
empregados,
sem
da obra ou do serviço por preço próprios
que surjam as características
certo e total;
do vínculo de emprego subordinação ou pessoalidade
c) (vetado);
- com a Administração Pública
d) tarefa – quando se ajusta mão- contratante. Todos os encargos
de-obra para pequenos trabalhos sociais da empresa contratada
por preço certo, com ou sem são por ela mesma suportados.
É o que determina o artigo 71 da
fornecimento de materiais.
Lei nº 8.666/93:
Por sua vez, o artigo 10 da mesma
lei expressamente permite que Artigo 71 – O contratado é
pelos
encargos
as obras e serviços executados responsável
previdenciários,
sejam
mediante
execução trabalhistas,
fiscais
e
comerciais
resultantes da
direta e execução indireta, nas
modalidades já referidas no execução do contrato.
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
Tais formas de execução são dizer que a empreitada pode
previstas e definidas no artigo ter por objeto uma obra ou um
6º, incisos VII e VIII, da Lei nº serviço.
8.666/93, in verbis:
A Lei nº 8.666/93 define obra
Artigo 6º - Para os fins desta Lei, e serviço, no artigo 6º. Pelo
considera-se:
inciso I, obra é “toda construção,
reforma, fabricação, recuperação
VII – Execução direta – a que é ou ampliação, realizada por
feita pelos órgãos e entidades da execução direta ou indireta”.
Administração, pelos próprios E, pelo inciso II, serviço é “toda
meios;
atividade destinada a obter
determinada
utilidade
de
3

In: Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 28.ed, 2015, p. 378.
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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,
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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
É possível afirmar que o isso.4 (grifo nosso)
vocábulo “terceirização”, no
Direito brasileiro, acabou se O Tribunal de Contas da União,
vulgarizando com esse sentido na Decisão 569, de 22/11/1995,
de contrato de fornecimento de também se preocupou em
mão de obra. E, na realidade, esse mostrar a diferença entre os dois
uso inadequado do vocábulo é tipos de terceirização:
que muitas vezes gera confusões
na aplicação do instituto.
[...] a verdadeira terceirização é
a contratação de serviços e não
Flávio Amaral Garcia dá uma lição locação de trabalhadores. Quando
muito precisa para distinguir uma empresa terceiriza um
a terceirização sob forma de serviço, sempre uma atividadeprestação de serviços e aquela meio, ela contrata outra empresa
em que ocorre o fornecimento de para realizar aquela atividade,
por sua conta e risco, interessando
mão de obra:
à empresa tomadora do serviço
[...] na terceirização busca-se o resultado, o produto, o tempo
a contratação de um serviço e modo, independente de quais
específico, com um objeto definido ou quantos funcionários a
e que encontra, no mercado, empresa contratada empregou.
várias empresas especializadas e Com a locação de mão-de-obra
que concentram os seus esforços sucede exatamente o contrário.
em uma determinada área de A contratante solicita que se
conhecimento. Já no fornecimento coloque à sua disposição, no
de mão-de-obra não há um lugar que indica, número certo de
objeto definido. O que se quer empregados, que podem ou não
não é propriamente um serviço ser aceitos e que desenvolverão,
específico, mas um suporte na sob supervisão do contratante,
área de recursos humanos com as atividades que determinar.
vistas a atender as mais diversas Trata-se de fraude à legislação
necessidades
administrativas. trabalhista, nada mais que isso.
Via de regra, as atividades (grifo nosso)
são completamente díspares e
envolvem áreas de conhecimento Esse de tipo de contratação, em
que nem de perto se inter- que o objetivo é a contratação
relacionam. É, a rigor, um ‘pacote’ de mão de obra, sofre limitações,
de serviços, no qual o foco não é seja no âmbito das empresas
no serviço, mas nas pessoas que privadas, seja no âmbito da
irão desenvolver o projeto. É muito Administração Pública. Isto
comum, nesses casos, a contratada porque, como ensina Pedro Vidal
apenas buscar no mercado as Neto,5 esse tipo de contrato
aos verdadeiros contratos de
prestação de serviços e execução
de obras, firmados sem que
ocorra intermediação de empresa
para a contratação de pessoal.

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 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, formandose 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

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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no caso de trabalho temporário e (ii) de serviços de vigilância,
de conservação e limpeza, bem
(Lei nº 6.019, de 3.1.74).
como de serviços especializados
II – A contratação irregular de ligados à atividade meio do
trabalhador, através de empresa tomador, desde que inexistente
interposta, não gera vínculo a pessoalidade e a subordinação
(item
III).
Nesses
de emprego com os órgãos da direta
Administração Pública Direta, casos, uma vez observados os
Indireta ou Fundacional (art. 37, II, requisitos da Súmula, não se
forma vínculo com o tomador de
da CF).
serviços. Também não se forma
III – Não forma vínculo de emprego vínculo quando a contratação
com o tomador a contratação seja efetuada pela Administração
de serviços de vigilância (Lei nº Pública, como tomadora do
7.102, de 20.6.83), de conservação serviço, porque, neste caso,
e limpeza, bem como a de serviços haveria afronta à exigência de
especializados ligados à atividade concurso pública prevista no
meio do tomador, desde que artigo 37, II, da Constituição.
inexistente a pessoalidade e a
Vale dizer que a Justiça
subordinação direta.
do Trabalho só permite a
de
atividadeIV – O inadimplemento das terceirização
obrigações trabalhistas, por meio do tomador e desde que
parte do empregador, implica inexistente a pessoalidade e a
na responsabilidade subsidiária subordinação direta. Se houver
do
tomador
de
serviços, pessoalidade e subordinação
quanto
àquelas
obrigações, direta dos empregados da
inclusive quanto aos órgãos empresa contratada e o tomador
da administração direta, das de serviços, a terceirização é
autarquias,
das
fundações considerada ilícita.
públicas, das empresas públicas e
das sociedades de economia mista, Nas palavras de Sergio Pinto
desde que este tenha participado Martins,6
da relação processual e conste
também do título executivo [...] para que a terceirização seja
plenamente válida no âmbito
judicial (art. 71 da Lei nº 8.666).
empresarial, não podem existir
Pelo que se verifica pelos termos elementos pertinentes à relação
dessa súmula, a terceirização, de emprego no trabalho do
principalmente
fora das hipóteses expressamente terceirizado,
indicadas nos itens I e III, é o elemento subordinação. O
ilícita, razão pela qual forma- terceirizante não poderá ser
como
superior
se o vínculo diretamente com o considerado
hierárquico do terceirizado, mas
tomador dos serviços.
por intermédio de outras pessoas.
Por
outras
palavras,
a Deve haver total autonomia
terceirizado,
ou
seja,
terceirização, sob a forma de do
fornecimento de mão de obra, independência, inclusive quanto
somente é válida para (i) execução aos seus empregados.
de trabalho temporário (item I),
6 A terceirização e o direito do trabalho. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 104.
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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.
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
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trabalhadores, ou sócios das
empresas prestadoras de serviços,
qualquer que seja o seu ramo, e a
empresa contratante.

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 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 submetendoos ao seu poder disciplinar, para
que se caracterize o requisito da
subordinação.

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
No que diz respeito à pessoalidade,
intermediação de mão de obra.
observa a autora que
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.

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.

Dora Maria de Oliveira Ramos,7
depois de observar que a doutrina
trabalhista distingue diferentes
tipos de subordinação (técnica
hierárquica, econômica, jurídica Baseando-nos na lição dos
autores citados, tratamos do
e social), acrescenta:
assunto não só na já referida
A
subordinação
pode
ser obra Direito Administrativo, como
entendida como consequência do também em livro específico sobre
poder concedido ao empregador as parcerias na Administração
de, organizando e controlando Pública.8 Ressaltamos que, se o
os fatores de produção, dirigir a tomador do serviço escolhe o
realização dos trabalhos, inclusive trabalhador, dá ordens diretas
exercendo
poder
disciplinar. a ele e não à empresa, exerce
O empregado, ao depender sobre ele o poder disciplinar,
7 Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 2001, p. 66.
8

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.

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

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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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
9

subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa
No entanto, o STF, no julgamento no cumprimento das obrigações
da
ação
declaratória
de contratuais e legais da prestadora
constitucionalidade
(ADC de serviço como empregadora.
16-DF, Rel. Ministro Cezar A aludida responsabilidade não
Peluso, DJe de 9.9.11), em que decorre de mero inadimplemento
obrigações
trabalhistas
se pleiteava a declaração de das
pela
empresa
constitucionalidade do art. 71, § assumidas
1º, da Lei nº 8.666/93, decidiu, contratada.
em sessão plenária do dia
24.11.10, por maioria de votos, VI – A responsabilidade solidária
que é constitucional o referido do tomador de serviços abrange
dispositivo legal.9 Apenas houve todas as verbas decorrentes da
consenso no sentido de que o condenação referentes ao período
Supremo Tribunal Federal não da prestação laboral.
pode impedir o Tribunal Superior
do Trabalho de, com base em
Resumindo: se for firmado
outras
normas
analisadas contrato de prestação de serviço
em cada caso, reconhecer a ou de obra, sem as características
responsabilidade
do
poder da pessoalidade e subordinação
público, especialmente quando em relação aos empregados da
haja omissão culposa no exercício contratada, aplica-se a norma do
da atividade de fiscalização.
artigo 71 da Lei nº 8.666/93. Se o
contrato mascarar a modalidade
Como
consequência
dessa de contratação de empregados
decisão, o TST alterou o item IV por interposta empresa, aplicada Súmula nº 331 e acrescentou se a Súmula nº 331 do TST, com a
os itens V e VI, nos seguintes responsabilidade subsidiária do
termos:
tomador do serviço em caso de
inadimplemento das obrigações
IV – O inadimplemento das trabalhistas pelo contratado.
obrigações trabalhistas, por
parte do empregador, implica Para a Administração Pública
a responsabilidade subsidiária foram estabelecidos alguns
do tomador de serviços quanto parâmetros
para
definir
àquelas obrigações, desde que as atividades passíveis de
haja participado da relação terceirização, por meio doDecreto
processual e conste também do nº 2.271, de 7.7.97, que dispõe
título executivo judicial.
sobre a contratação de serviços
pela Administração Pública
direta,
autárquica
V – Os entes integrantes Federal
da
administração
pública e fundacional. No artigo 1º,
direta e indireta respondem estabelece quais atividades
todos os contratos regidos pela
Lei nº 8.666/93.

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 0809-2011, PUBLIC 09-09-2011. EMENT VOL-02583-01, RTJ vol-00219-PP00011).
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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 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
10

p. 113.

tais atividades sob regime 2. A terceirização permitida
estatutário,
necessariamente pelo art. 25, § 1º, da Lei nº
público.
8.987/95
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.

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
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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
prerrogativaspróprias
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.
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 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.

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
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.

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,
Na subconcessão, é uma parte do tal como estabelecido nas
próprio objeto da concessão que é normas regulamentares e no
transferida para outra empresa. Por contrato. Mesmo a licitação não é
exemplo, uma concessionária que exigida para a celebração de tais Já na subcontratação prevista
no artigo 25, § 1º, o contratado
tenha concessão para explorar dez contratos.
não se sub-roga nos direitos e
linhas de ônibus, faz a subconcessão
obrigações da concessionária,
de duas dessas linhas.
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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 contratadoexecutor material, mas com a
entidade pública à qual o serviço
está afeto. Por isto, quem cobra
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 exclusiva dos serviços perante
serviços, ainda que públicos -, o a Administração Pública (poder
concedente se retira do encargo concedente).
de prestar diretamente o serviço
e transfere para o concessionário 2.1
Subcontratação
de
a qualidade, o título jurídico, de atividades
inerentes,
prestador do serviço ao usuário, acessórias ou complementares
isto é, o de pessoa interposta entre da concessão
o Poder Público e a coletividade.
Esclarecidas
as
distinções,
A distinção entre subconcessão e convém reconhecer que as
subcontratação é relevante para concessionárias de serviços
entender-se porque nesta última públicos podem usar do poder
se admite a subcontratação de de contratar terceiros para a
“atividade inerente” ao serviço execução de atividades inerentes,
concedido, ou seja, de atividade acessórias ou complementares,
que está por sua própria natureza com fundamento no artigo 25, §
ligada ao objeto da concessão. 1º, da Lei nº 8.987/95. A lei não faz
É que o fato de ser objeto de qualquer indicação do que sejam
subcontratação não significa esses três tipos de atividade.
que o subcontratado vai gerir
o serviço com as prerrogativas No âmbito da Justiça do Trabalho,
próprias de uma concessionária tem sido feita uma aproximação
ou de uma subconcessionária. Por entre a norma desse dispositivo e
isso, deve ser afastada a doutrina a Súmula 331, do TST, discutindoque rejeita a possibilidade de se se atividade inerente confundesubcontratação de atividade- se com atividade-fim, insuscetível
fim. Não é possível adotar-se de terceirização. O assunto
interpretação que transforme também tem sido discutido em
em letra morta a expressão matéria de telecomunicações,
utilizada no dispositivo legal. tendo em vista que a Lei nº 9.427,
Qualquer interpretação que dê à de 26.12.96, de forma semelhante,
expressão “atividade inerente” o prevê a subcontratação de
mesmo significado de atividade atividades inerentes à concessão,
acessória ou complementar deixa no artigo 94, inciso II. Existem
sem aplicação uma prerrogativa julgados admitindo e outros
outorgada pelo próprio legislador. rejeitando a terceirização.
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

11 Curso de direito administrativo. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 727, nota de rodapé nº 4.
12

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:

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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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 atividadefim. 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 tomar
‘inerente’ como sinônimo de
‘atividade-fim’, sob pena de
um desvirtuamento da lógica
trabalhista.13

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 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 Em outros acórdãos, o TST
serviços (concessionário).
adotou posicionamento contrário
à terceirização, em serviço de
Em Recurso de Revista, o TST teleatendimento. A legalidade
entendeu que “a terceirização de da terceirização da atividadeatividade-inerente no contrato de fim das tomadoras de serviços
concessão outorgado a empresa foi debatida pela Subseção I da

Seção Especializada em Dissídios
Individuais (SbDI-1) do TST em
28.06.2011, em sua composição
completa, no julgamento de
embargos em Recurso de Revista
(E-RR - 1346/2008-010-0340.6), 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

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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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 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-RR586.341/1999.4), 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, cabelhe 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 a
qualidade de empregador, para
efeitos trabalhistas. São essas
as razões pelas quais subsiste a
Súmula 331, I, do TST, atribuindose à concessionária dos serviços
de telefonia a condição de
empregadora. Recurso de revista
não conhecido (...). (RR - 94920.2011.5.03.0005 , Relator
Ministro Augusto César Leite de
Carvalho, j.16.6.2014, 6ª Turma,
publicado no DEJT de 20.6.2014).
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No mesmo sentido foram os
acórdãos proferidos no AgAIRR - 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 - 14060051.2008.5.03.0012,
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
atividadefim da concessionária.
Por isso, aplica-se a Súmula
nº 331, itens I e III do TST, de
forma a se caracterizar o vínculo
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de emprego entre o tomador
de serviço e o trabalhador
terceirizado (AIRR n. 1440046.2009.5.21.0017). 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 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
eempregador, 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
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
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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
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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
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.

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 atividadefim, 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
Resta saber se a subcontratação concedido”. A segunda refere-se
prevista no artigo 25, § 1º, da Lei à atividade da empresa, ou seja, à
nº 8.987/95 caracteriza-se como atividade do tomador do serviço.
forma ilícita de terceirização. Por outras palavras, a Lei 8.987
A resposta depende do exame refere-se à atividade inerente
de cada caso concreto, ou ao serviço concedido, enquanto
seja, da verificação do tipo de a Súmula refere-se à atividade
terceirização que é adotado.
fim da empresa tomadora do
serviço. Nem sempre a atividade
Como ressaltado neste parecer, inerente ao objeto do contrato
a Súmula 331, do TST, somente coincide com a atividade-fim
considera válida a contratação, da empresa tomadora (no caso,
com intermediação de mão a concessionária de serviço
de obra, no caso de trabalho público).
temporário, disciplinado pela Lei
nº 6.019/74. Em outras hipóteses, Por exemplo: se o contrato
somente admite esse tipo de de
concessão
atribuir,
contratação para a execução expressamente, à concessionária
de atividade-meio, desde que um rol de atividades inerentes,
não exista pessoalidade e complementares ou acessórias,
subordinação.
todas elas fazem parte do serviço
concedido à concessionária.
Mas esta pode não ter em seu
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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 econômicofinanceiro 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
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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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1. Introdução

com a realização de propostas
agressivas
nas
licitações
A crise econômica, política havidas no momento pré-crise
e institucional pela qual econômica tem levado várias
passa o país combinada (a) concessionárias de projetos de
com erros estruturais de infraestrutura a dificuldades de
modelagem
dos
contratos, darem continuidade à execução
(b)
com
descumprimentos dos contratos.
contratuais recentes e atuais
do poder concedente, e (c)
1

A percepção da gravidade
dessas dificuldades e do
risco de elas arrastarem todo
programa federal de concessões
de rodovias e aeroportos ao
fracasso, impactando, inclusive,
o sucesso de concessões futuras,
levou o Governo a adotar
providências para reestruturar
tais concessões.1 Foram emitidas

Desde meados de 2014 que eu vinha assinalando a necessidade de se desenvolver programa governamental para reestruturação dos contratos

de concessão federal de rodovias e aeroportos celebrados entre 2012 e 2014. Vide os seguintes artigos “Remediando os problemas de liquidez para
evitar o colapso do setor de infraestrutura brasileiro”, disponível emhttp://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI214759,91041-Remediando+os+pr

oblemas+de+liquidez+para+evitar+o+colapso+do+setor+de; “Medida Provisória 727/16 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investimentos
em infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, disponível emhttp://www.portugalribeiro.com.br/medida-provisoria-72716sobre-ppi-o-governo-temer-renunciou-a-usar-investimentos-em-infraestrutura-no-curto-prazo-para-revitalizar-a-economia-do-pais/;

“Comentários

às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal – as medidas que precisam ser
adotadas não foram sequer mencionadas”, disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-

do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf; “A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - seu contexto, seus objetivos e as
alterações que ela precisa sofrer ao longo do seu processo de conversão em lei“ disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/
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a Medidas Provisória n° 752/16,
já convertida na Lei 13.448/17
sobre relicitações de contratos,
e as Medidas Provisórias n°
779/17, sobre reprogramação
de pagamentos de outorgas de
aeroportos, e a n° 800/17, sobre
reprogramação de investimentos
em rodovias.

caducidade é regrado na Lei nº
8.987/95 (“Lei de Concessões”)
e, geralmente, de forma sumária,
nos contratos, que, na grande
maioria das vezes, apenas
repetem as disposições legais.

Nesse contexto, na presente
nota, eu gostaria de discutir dois
temas que me parecem centrais
Alguns dos contratos de em relação aos processos de
concessão federal recentemente caducidade, apesar de até aqui
celebrados terão provavelmente negligenciados pela doutrina
dificuldade de se enquadrarem jurídica:
tanto no processo de relicitação
quanto no de reprogramação de (i) critérios para definição da
investimentos ou pagamentos de conveniência e oportunidade da
outorga previstos nas aludidas decisão do poder concedente ou
medidas provisórias e devem, agência reguladora2 em adotar
em vista das dificuldades o caminho para aplicação da
que
estão
sofrendo,
ter pena de caducidade, notificando
provavelmente sua extinção o concessionário para iniciar
decretada
por
caducidade, o prazo de cura preliminar à
isso é por descumprimento instauração de processo de
pelo concessionário das suas caducidade;
obrigações.
(ii) formalidades a serem
Já houve um dos contratos de seguidas para realização de tal
concessão de rodovias da 3ª notificação.
Etapa, Fase III do PROCOFE
–
Programa
Federal
de Para tanto, primeiro (item 2)
Concessões de Rodovias que vou tratar das disposições legais
teve a sua caducidade decretada sobre a decretação de caducidade,
recentemente,odaconcessionária para mostrar a inadequação
Galvão BR 153. Fui advogado da dessas disposições, inclusive em
concessionária nesse processo face do Princípio Constitucional
e pude testemunhar os diversos da Proporcionalidade. Essas
equívocos praticados pela agência disposições
basicamente
reguladora na sua condução, permitem que se decrete
que tornaram fácil a obtenção a caducidade do contrato
de decisão liminar junto ao de concessão por qualquer
Poder Judiciário para suspender descumprimento do contrato
o processo, quando isso foi de e não apenas na ocorrência de
interesse da concessionária.
descumprimentos graves. A
interpretação desses dispositivos
O processo para extinção de conforme a Constituição Federal,
contratos de concessão por contudo, deve limitar o uso

uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf.

do processo de caducidade
apenas para descumprimentos
contratuais graves e que
não possam ser resolvidos
pela abertura de processo
sancionatório
comum
para
aplicação de multas ou outras
sanções menos graves prevista
no contrato.
A seguir (item 3), vou
demonstrar que, por gerar
efeitos perversos sobre o próprio
poder concedente, a prerrogativa
de decretar a caducidade de
concessões e PPPs – ou mesmo de
iniciar o processo para decretar
a caducidade – deve ser exercida
com extrema parcimônia. Isso
é algo que parecia óbvio até
recentemente, de maneira que
reguladores sempre evitaram
iniciar processos de caducidade,
mesmo em casos em que foram
documentados descumprimentos
graves do contrato de concessão
pelo concessionário.3

Depois (item 4), eu vou tratar
das alternativas práticas em
relação ao início do processo de
caducidade para argumentar
que, nos casos em que é viável
a solução por outros meios dos
descumprimentos contratuais ou
irregularidades praticadas pelo
concessionário, o processo de
caducidade não deve ser iniciado.
Isso porque, particularmente
em casos de descumprimento
do contrato por consequência
do agravamento, por qualquer
motivo, da situação econômicofinanceira do concessionário, o
mero início dos procedimentos
preliminares ao processo de
caducidade pode ter o efeito de

2 É importante notar que várias das competências que caracterizam o poder concedente previsto na Lei 8.987/95 foram, posteriormente a essa lei,
delegadas pela legislação às agências reguladoras.
3

Vide os descumprimentos das obrigações de investimento em duplicação das rodovias da 2ª Etapa, Fase I e II do PROCOFE.
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piorar a situação e até mesmo
inviabilizar a concessão. Nesses
casos, se há outras alternativas
à caducidade, como, por exemplo,
a transferência do controle da
concessionária, o início mesmo
dos procedimentos preliminares
à abertura do processo de
caducidade deve ser evitado.

A seguir, no item 5, tento
entender porque, de repente,
aparentemente as dificuldades
em torno da caducidade deixaram
de ter efeito dissuasório sobre
os reguladores, que não hesitam
atualmente em abrir prazo de
cura para início dos processos de
caducidade, mesmo em casos que
poderiam ter outras soluções.

Depois disso (item 6), trato
da possibilidade de delegação
interna em uma agência
reguladora da competência
para notificar concessionário
para início do prazo de cura
para abertura de processo de
caducidade e de formalidades a
serem seguidas nessa notificação
e no processo de caducidade.
No item 7, alinho à guisa de
conclusão as principais ideias
desenvolvidas
no
presente
artigo e por fim, elenco no item
8 sugestões de alteração na Lei
de Concessões e nos dispositivos
sobre caducidade dos contratos
de concessão e PPP atuais.

Acho importante deixar claro
para o leitor que fui e sou
advogado de concessionárias em
diversos processos de caducidade
ou preliminares à instauração de
processos de caducidade.

2. As disposições legais sobre § 1° A caducidade da concessão
caducidade
poderá ser declarada pelo poder
concedente quando:
A Lei de Concessões, em caso de
descumprimento do contrato de I - o serviço estiver sendo
concessão pelo concessionário, prestado de forma inadequada
estabelece a discricionariedade ou deficiente, tendo por base as
do poder concedente para normas, critérios, indicadores
escolher entre a declaração de e parâmetros definidores da
caducidade ou a aplicação de qualidade do serviço;
outras sanções. O dispositivo
legal sobre o tema diz o seguinte: II - a concessionária descumprir
cláusulas
contratuais
disposições
legais
ou
Art. 38. A inexecução total ou ou
parcial do contrato acarretará, regulamentares concernentes à
a critério do poder concedente, concessão;
a declaração de caducidade da
concessão ou a aplicação das III - a concessionária paralisar
sanções contratuais, respeitadas o serviço ou concorrer para
as disposições deste artigo, do art. tanto, ressalvadas as hipóteses
27, e as normas convencionadas decorrentes de caso fortuito ou
força maior;
entre as partes.
Em primeiro lugar, é preciso
notar que esse dispositivo
deveria ser modificado, por
inconstitucionalidade.
A
possibilidade
de
qualquer
descumprimento ser apenada
com caducidade “a critério
do poder concedente” viola
frontalmente o assim chamado
Princípio da Proporcionalidade
da ação estatal. Somente
descumprimentos
graves
deveriam poder ser apenados
com a caducidade, uma vez que
os demais descumprimentos
contratuais são apenados pelas
outras sanções ordinariamente
previstas nos contratos, como as
multas.

IV - a concessionária perder as
condições econômicas, técnicas
ou operacionais para manter a
adequada prestação do serviço
concedido;
V - a concessionária não cumprir
as penalidades impostas por
infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender a
intimação do poder concedente no
sentido de regularizar a prestação
do serviço; e
VII - a concessionária não atender
a intimação do poder concedente
para, em 180 (cento e oitenta)
dias, apresentar a documentação
relativa a regularidade fiscal,
no curso da concessão, na forma
do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. (Redação dada
pela Lei nº 12.767, de 2012)

A impressão de inadequação
constitucional do dispositivo
não é minorada quando se volta
os olhos para o seu parágrafo
primeiro que, em tese, tipifica
as condutas que devem dar azo Esse
dispositivo
deveria
à caducidade, conforme citado trazer uma enumeração que
abaixo:
delimitasse claramente apenas
condutas extremamente graves
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que justificassem a aplicação da
sanção de caducidade. Todavia,
o dispositivo é redigido de
modo a abranger qualquer
descumprimento
contratual.
Vide, por exemplo, o inciso II
acima citado, que diz que é
motivo para aplicação da sanção
de caducidade “a concessionária
descumprir
cláusulas
contratuais ou disposições legais
ou regulamentares concernentes
à concessão”. Pela redação do
dispositivo não seria preciso
sequer que os descumprimentos
contratuais fossem graves para
se aplicar a pena de caducidade.

3. As consequências da
caducidade para o próprio
Poder Concedente e para os
usuários do serviço

Como já mencionei acima, a
caducidade é a pior sanção
que pode ser aplicada a um
concessionário. A aplicação dessa
sanção, todavia, tem impactos
relevantes também sobre o ente
público que a aplica e, por isso,
é preciso cuidados especiais no
processo de sopesar se vale a
pena caminhar no sentido da
caducidade ou da sua alternativa
que é a aplicação das demais
sanções para descumprimentos
Portanto, os dispositivos da Lei contratuais.
de Concessões que deveriam
delimitar as graves situações que Em primeiro lugar, declarada
justificam a aplicação da sanção a caducidade, a infraestrutura
de caducidade simplesmente objeto de concessão deve
permitem que, em qualquer caso, retornar para o ente público.
de descumprimento do contrato Isso significa que, no momento
seja viável a aplicação da sanção seguinte à decretação da
de caducidade. Esses dispositivos caducidade, o poder concedente
tratam, portanto, a caducidade de passa a arcar com todos os custos
um contrato de concessão como e atividades relativas à realização
uma sanção trivial, equivalente à dos investimentos e operação da
aplicação de qualquer outra sanção infraestrutura que era objeto de
por descumprimento de normas concessão.
contratuais. A interpretação desses
dispositivos em conformidade com Em período de dificuldade fiscal
o Princípio da Proporcionalidade da como o atual, é provável que
Ação Estatal exige que se entenda o poder concedente não tenha
que o poder concedente não pode condições de assumir custos
aplicar a caducidade senão em de investimentos relativos à
casos de descumprimentos graves infraestrutura que era objeto
ou reiterados, sob pena de se de concessão. É verdade que as
aplicar a mais grave das sanções rodovias da 3ª Etapa, Fase III, do
incidentes sobre o concessionário PROCOFE já foram pedagiadas e
em situações de descumprimento que os aeroportos concedidos pelo
contratual trivial, o que poderia, Governo Federal já realizaram
inclusive, abrir portas para ações as condições para cobrar
oportunistas do poder concedente tarifas aeroportuárias e obter
tanto na decisão de iniciar receitas acessórias decorrentes
processo de caducidade, quanto da exploração imobiliária dos
propriamente na decretação da espaços nos terminais. Assumida
caducidade.
a concessão, contudo, esses
4

Veja cálculo detalhado desse prazo no item 4 do presente artigo.
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recursos vão para o Caixa Único
do Tesouro Nacional e só poderão
ser gastos mediante alocação de
rubricas orçamentárias para o
DNIT e Infraero, o que pode ser
inviável, em vista dos limites de
gastos federais vigentes, mesmo
em caso de arrecadação de
pedágio e tarifas aeroportuárias
muito acima do que é necessário
para a operação da rodovia ou
aeroporto. A aplicação da sanção
de caducidade ao concessionário
pode significar eventualmente
devolver ao poder concedente
a
responsabilidade
sobre
uma infraestrutura que ele
simplesmente não terá condições
de cuidar, seja por dificuldades
inerentes à gestão pública,
seja pela impossibilidade de
encaixar os custos para cuidar
dessas rodovias e aeroportos
nos limites de gastos vigentes.
Isso pode significar a piora pelo
menos temporária da qualidade e
segurança dos serviços públicos
aos usuários. Por exemplo, em
relação às rodovias, a devolução
da rodovia ao Poder Concedente
pode implicar em aumento
do número de mortes por
acidentes, ou, em um setor como
o de saneamento, a devolução ao
Poder Concedente pode implicar
em piora na qualidade da água
distribuída aos usuários com
impactos sobre a saúde.
Além disso, é importante
notar que, mesmo que o poder
concedente pretenda fazer uma
nova licitação dos serviços
objeto da concessão submetida a
processo de caducidade, essa nova
licitação, em situação normal, no
Brasil pode demorar em torno
de 2 anos4, entre o momento em
que se decida realizar a nova
concessão e o momento em que
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o novo contrato estiver assinado.
Nesse período entre a decretação
de caducidade e assunção
pelo novo concessionário da
infraestrutura, em tese, o Poder
Concedente deveria ser capaz
de assumir e prestar os serviços
públicos. Enfrentará, nesse caso,
as limitações já mencionadas
acima.
Por fim, além das considerações
acima realizadas, uma eventual
decretação de caducidade, em
um contexto em que o Poder
Concedente tem ciência que,
por problemas fiscais, não
conseguirá manter a qualidade
adequada dos serviços, e espera
fazer uma nova licitação da
concessão, deverá levar em conta
as possibilidades reais de licitar
novamente a mesma concessão
e obter condições adequadas ou
melhores para os usuários dos
serviços que as do contrato em
curso. Faço essa nota porque,
considerando que várias das
concessões que se encontram
com problemas de cumprimento
de contratos são concessões que
foram licitadas durante o período
pré-crise, é bem provável que
licitações dos mesmos projetos
realizadas no momento atual
levem a propostas e contratos de
concessão em condições muito
piores para os usuários do que
aquelas constantes dos contratos
atuais. As tarifas, por exemplo,
seriam certamente muito mais
altas (em termos reais) em
projetos licitados no presente do
que naqueles que foram licitados
naquela época. Aliás, isso foi
admitido expressamente pelo
Governo Federal na Exposição
de Motivos da recente Medida
Provisória n° 800, de 18 de
setembro de 2017.
Enfim, no juízo de conveniência e

oportunidade sobre a aplicação da
sanção de caducidade (e também
sobre a instauração do processo
para aplicação de caducidade
como alternativa à aplicação
das outras sanções contratuais)
devem ser considerados tantos
as consequências mais diretas
de uma decretação caducidade
(assunção imediata pelo poder
concedente da prestação do
serviço), quanto as consequências
mais remotas (possibilidade
de realização de nova licitação,
com obtenção de propostas
mais vantajosas para o poder
concedente e para os usuários do
serviço). É evidente que diversas
dessas considerações envolvem
riscos e incertezas. Mas é
exatamente por isso que a decisão
de aplicação de caducidade
deve ser excepcional e após
consideração ampla e profunda
das suas consequências.

concessionária para empresa
com
condições
econômicofinanceiras e técnicas de cumprir
o contrato. Por exemplo, nos
casos em que os controladores
da concessionária, por eventual
fragilidade societária, estejam
tendo dificuldade de obter o
financiamento necessário para
o cumprimento das obrigações
contratuais – como é o caso de
diversas concessões federais
de rodovias e aeroportos cujos
contratos foram assinados entre
2012 e 2014.

4. Alternativas práticas à
caducidade, por exemplo, a
transferência de controle da
concessionária

Dificilmente
uma
empresa
adquiriria uma concessionária
já com processo de caducidade
em curso ou com ameaça de
início de processo de caducidade
representada pela abertura do
prazo de cura para tanto. Daí que
iniciar processo de caducidade –
ou mesmo realizar a notificação
para correr o prazo de cura
para início da caducidade – seria
como dar um tiro no pé: ao se
iniciar o processo de caducidade,
torna-se extremamente difícil,
senão inviável, a realização da
transferência de controle.

Além das dificuldades trazidas
ao poder concedente pela
decretação de caducidade em
si – isso é pelas consequências
práticas da extinção do contrato
de concessão e pela retomada
da infraestrutura pelo poder
concedente – é preciso considerar
se há outra solução para os
problemas da concessão ou da
concessionária para além dos
processos punitivos.

Nesses casos, dar início a
processos de caducidade – ou
abrir prazo de cura para início
do processo de caducidade –
simplesmente inviabiliza aquela
que seria a melhor solução
para os usuários do serviço e
para o Poder Concedente que
é a transferência do controle
para empresa apta a cumprir as
obrigações contratuais.

Aliás, nesse tipo de situação podeÉ importante notar que, em se dizer inclusive que a notificação
vários casos de descumprimento para começar a correr prazo de
contratual, a melhor solução para cura para iniciar o processo de
as eventuais irregularidades caducidade funciona como uma
e/ou descumprimentos é a profecia autorrealizável. É que
transferência de controle da os contratos de financiamento
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de concessionários geralmente
têm cláusulas que facultam
aos financiadores suspender
o
desembolso
em
casos
de situações adversas ao
cumprimento do projeto tal
como descrito no respectivo
contrato de financiamento.
Por isso, a própria notificação
para início do prazo de cura
para instauração de processo
de caducidade inviabiliza a
concessionária de desembolsar
os financiamentos existentes,
obter novos financiamentos, e
de realizar a transferência do
seu controle. Portanto, a mera
opção pela notificação para início
do prazo de cura da caducidade
pode inviabilizar completamente
a continuidade da concessão,
aniquilando, inclusive, qualquer
possibilidade de se resolver
os
eventuais
problemas
financeiros da concessionária
que, em última análise, podem
ser a causa principal dos seus
descumprimentos contratuais.5

realização de licitação de uma
nova concessão da mesma
infraestrutura com a hipótese
de transferência de controle da
concessionária.

Como não há outras situações em
que tenha ocorrido caducidade de
contratos de concessão rodoviária
e de aeroportos federais, para
estimar o tempo necessário à
realização da caducidade de uma
concessão, vamos utilizar como
referência o tempo de duração do
recente processo de caducidade
da concessionária da BR 153. A
notificação para início do prazo de
cura foi realizada em 10/12/2015
e o decreto de caducidade foi
publicado em 16/08/2017. Mais
que um ano e oito meses para
chegar à caducidade.

torno de 9 meses para fazer os
estudos (considerando que se
trata de rodovia e que há um
encadeamento entre os prazos
necessários
para
realizar
os estudos de demanda e os
estudos de engenharia, esse
é um prazo que me parece
mínimo);(iii) 9 meses para
realizar a tramitação interna
dos estudos para aprovação no
Governo, aprovar os estudos de
viabilidade no TCU, realizar a
consulta pública, a licitação do
projeto e assinar o contrato, e
(iv) mais 4 meses para realizar
projetos detalhados, mobilizar
e iniciar as obras (supondo que
o concessionário vai iniciar
as obras utilizando recursos
provenientes de financiamentoponte, ou capital próprio dos seus
acionistas). Esses prazos já estão
extremamente apertados. Pela
minha experiência, os prazos
reais para projetos desse tipo no
Brasil costumam ser mais longos
do que os estimados.

O prazo estimado para se
iniciarem as obras de expansão
de capacidade ou restauração
pelo novo concessionário é de
28 meses. Estimei esse prazo
somando o seguinte: (i) 6 meses
Vale a pena comparar o prazo para a contratação do consórcio Somando o prazo estimado
necessário para concluir o de empresas de consultoria para o término de um processo
processo de caducidade com por meio de licitação6; (ii) em de caducidade, com o prazo
a sua decretação somado à
necessário para contratar um
5

Vale observar que, nos contratos de concessão de rodovias da 3ª Etapa, Fase III, da ANTT há uma dificuldade adicional para a viabilização

da transferência de controle, que é a exigência de que nos 5 primeiros anos o controle só possa ser transferido em caso de iminente insolvência da
concessionária.

O objetivo do dispositivo que estabelece essa exigência era obter maior compromisso dos controladores da concessionária com a realização dos
investimentos previstos nesses contratos. Mas, esse dispositivo foi bastante infeliz. Em primeiro lugar, caso a concessionária esteja a caminho da

insolvência, o reconhecimento pela agência dessa situação dificultará ainda mais a obtenção de financiamentos. Qual banco financiaria uma concessionária
cuja iminente insolvência tenha sido declarada pela agência reguladora? Além disso, se houver financiamentos em curso, é possível que essa declaração
seja suficiente para que os bancos declarem vencimento antecipado das dívidas.

Com essa, digamos assim, completa inconsequência do mecanismo previsto no dispositivo, ele se tornou um obstáculo adicional à transferência do

controle da concessionária de empresas que estavam com dificuldade, por várias razões, de obter financiamento para empresas que poderiam obter
esses financiamentos.

Por outro lado, o critério estabelecido pela ANTT para caracterizar a iminente insolvência no caso da concessão da BR 153 simplificou a sua definição para
esse fim. Esse critério deve ser usado como precedente para os demais casos de tentativa de transferência de controle.
6

É possível que o Governo prefira, por exemplo, contratar o IFC, ou outro órgão multilateral, que, por sua vez vai contratar as consultorias para realizar

os estudos. Considerando o prazo necessário no Governo Federal para fazer essa contratação, com o prazo necessário para o IFC contratar as consultorias,

a minha impressão é que dificilmente o prazo da contratação do IFC pelo Governo somado ao prazo de contratação pelo IFC das consultorias seria menor
que 4 meses.
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aderir
à
novo concessionário e ele iniciar concessionário
as obras, estamos falando em 48 relicitação, prevista na Lei
13.448/17, caso em que ficariam,
meses, ou seja, 4 anos.7
conforme artigo 15, inciso II,
E note-se que o normal é que dessa Lei suspensas as obrigações
o início do prazo de cura da de investimento vincendas, com
caducidade – isso é iniciado a estipulação dos níveis de serviço
contagem desse prazo de 4 anos – que devem ser cumpridos pelo
e imediatamente se inviabilizam concessionário até a assunção
todas as fontes de recursos da infraestrutura pelo vencedor
financeiros para o concessionário da “relicitação” (que, a rigor,
continuar
a
realizar
os como mencionei em outro artigo,
investimentos necessários à será uma licitação nova, com um
prestação adequada dos serviços. novo contrato incidente sobre
a mesma infraestrutura que
Por outro lado, no caso da está sob concessão).8 A adesão
transferência
de
controle, à relicitação pode ter o condão
estamos falando em 8 meses de assegurar o cumprimento
para estruturação da venda pelo concessionário atual das
do controle, dentro dos quais obrigações relacionadas com
estou supondo que seria obtida a operação, mas interromperá
os
investimentos.
a autorização da agência todos
Dificilmente
um
financiador
reguladora para tanto, e talvez
uns 3-4 meses para retomada das contratará ou desembolsará
obras. Poderia, eventualmente, recursos para concessionário
ser até menos tempo do que que venha a aderir a esse sistema.
as
concessionárias
isso. Então, no máximo estamos Como
falando de 12 meses (1 ano) já instalaram as praças de
para retomar a realização de pedágio no caso das rodovias,
e como a cobrança das tarifas
investimentos.
aeroportuárias tem continuidade,
É importante notar, no caso a concessionária disporá dos
dos contratos de concessão recursos provenientes dessas
de rodovias e aeroportos fontes para continuar a cumprir
celebrados entre 2012 e 2014, as as obrigações operacionais e
notificações recentes para início continuar a servir à dívida já
de processo de caducidade além contratada.
de instarem o concessionário
a se defenderem ou repararem No caso dos concessionários
os descumprimentos, abrem que aderirem à relicitação,
também
a
possibilidade não se aplica o prazo que
de
alternativamente
o estimamos para que o processo
7

de caducidade tenha termo, mas
se aplica o prazo necessário para
contratação,
desenvolvimento
dos estudos, aprovação interna
do Governo, para a realização
da licitação até o início das
obras, que estimamos em 28
meses, conforme descrito acima.
Esse prazo pode, nesse caso ser
abreviado se ocorrer uma ou
ambas as circunstâncias a seguir:
(a) a concessionária e a ANTT
acordarem que o concessionário
será
a
responsável
pela
contratação dos estudos para
estruturação e modelagem da
licitação, e reequilibrar esse
custo em favor do concessionário;
(b) o concessionário e a ANTT
acordarem que a nova licitação
da concessão deverá seguir em
frente prevendo que o novo
concessionário pagará o valor
incontroverso da indenização por
investimentos não amortizados
como condição para celebrar
o contrato, sendo que o valor
controverso será objeto de
arbitragem. Contribui para a
redução do prazo para realização
dos estudos o fato dos dados de
demanda estarem disponíveis
(pela operação das praças de
pedágio no caso das rodovias,
e pela cobrança das tarifas
aeroportuárias no caso dos
aeroportos).
Enfim, mesmo com a possibilidade
de adesão à relicitação, a
alternativa de transferência de
controle das concessionárias

É importante assinalar que, enquanto na iniciativa privada seria possível imaginar a contratação de consultores para modelar um novo contrato, caso

estivesse em discussão a extinção de um contrato em curso, é difícil um órgão governamental conseguir justificar o início de processo de contratação

de consultorias para a modelagem de licitação de concessão de infraestrutura antes da decretação de sua caducidade. Isso porque não me parece difícil

obter uma liminar junto ao Poder Judiciário parando esse processo de contratação. O início de processo de contratação, com todo o empenho de recursos
escassos do Poder Público que isso implica, poderia caracterizar pré-julgamento do órgão em relação ao processo de caducidade. Por essa razão, para

fins de contagem de prazo, considerei o processo de caducidade e a contratação de consultoria como processos sucessivos, sem qualquer simultaneidade.
8

Vide artigo de minha autoria sobre esse tema, intitulado “A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - seu contexto, seus

objetivos e as alterações que ela precisa sofrer ao longo do seu processo de conversão em lei“ disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/
wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf.
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continua sendo muito mais
vantajosa para os usuários, pois
em prazo muito mais curto (no
máximo de 1 ano) são retomadas
as obrigações de investimento
previstas no contrato. As
hipóteses de caducidade, seguida
de uma nova concessão pode
levar 48 meses para se realizar,
e a hipótese de relicitação deve
demorar em torno de 28 meses,
podendo esse prazo ser reduzido
se o concessionário e a agência
reguladora respectiva entrarem
em acordo que permita essa
redução, conforme mencionado
acima.

sobre as dificuldades em torno
da decretação de caducidade
integravam o senso comum
dos reguladores e inibiam
agentes públicos de adotar
passos em direção à caducidade
de concessões, sem sopesar
detalhadamente
as
suas
consequências.

Aliás, em diversos casos
ocorreram
descumprimentos
graves em contratos de concessão
que nem por isso resultaram
em início de processos de
caducidade. O artigo intitulado
“Concessões e PPPs: o que
temos a aprender com o falso
cumprimento dos contratos?”
que publiquei em 2013 sobre o
falso cumprimento de contratos
falava de descumprimentos
graves
em
contratos
de
rodovias federais da 2ª Etapa do
PROCOFE, que, no entanto, não
levaram a início de processos
de caducidade, exatamente pela
força dissuasória decorrentes
dos problemas trazidos pela
perspectiva de se decretar a
caducidade. Nesses casos, a
ANTT preferiu celebrar TAC –
Termos de Ajuste de Condutas,
em lugar de iniciar processos de
caducidade.

Por tudo isso, antes de notificar
concessionário para iniciar prazo
de cura para instauração de
processo de caducidade (mesmo
com previsão de eventual adesão
a relicitação) é preciso que o
regulador tenha clareza sobre
a viabilidade da transferência
de controle do concessionário,
caso em que essa opção deve ser
priorizada. Iniciar os passos na
direção da caducidade ignorando
a opção de transferência de
controle pode simplesmente
inviabilizá-la em situações em
que não há dúvida que ela é a
melhor forma de atender ao
interesse público de continuidade
da prestação do serviço com a Nenhum regulador ignorava
qualidade prevista nos contratos. as dificuldades em torno da
decretação
de
caducidade
e os efeitos duros sobre o
concessionário que a abertura
5. Porque até recentemente de prazo de cura para início de
as consequências esperadas processo de caducidade tinha,
do processo de caducidade de maneira que era raríssimo o
tinham poder dissuasório início do processo de caducidade,
sobre os reguladores e porque mesmo em situações de grave
descumprimento contratual.
agora esse poder se perdeu?
Até
recentemente,
as Por que, então, recentemente,
considerações que fiz acima agentes públicos simplesmente
9

passaram a ignorar essa
realidade e resolveram notificar
concessionárias para início do
prazo de cura de caducidade,
inclusive em situações em que,
claramente, essa notificação é
contrária ao interesse público,
pois inviabiliza a transferência de
controle dessas concessionárias
a empresas interessadas?
A
explicação
talvez
seja
bastante simples: temor do TCU
e dos demais controladores
da
Administração
Pública.
Sobreposição
do
interesse
individual do agente público
em se proteger do controlador
em relação ao interesse público
de preservar a continuidade da
prestação do serviço público.
A hipótese é, portanto, que os
agentes públicos estão colocando
seu interesse pessoal em
proteger o próprio C.P.F. contra os
controladores da Administração
Pública em relação ao interesse
público que seria de continuidade
da concessão.

Isso é uma consequência
necessária
dos
incentivos
produzidos pela atuação do
próprio TCU, particularmente
da sua área técnica, que,
recentemente, não só tem
se
atribuído
competência
para interferir em decisões
regulatórias
das
agências
reguladoras,
mas
também
tem buscado aplicar a agentes
públicos punições, mesmo sem
qualquer suspeita de corrupção
ou obtenção de benefícios
pessoais, em casos em que esses
agentes meramente adotem
decisões divergentes daquelas
que o TCU em tese adotaria.9

Vide o caso da Nova Subida da Serra (“NSS”), no qual a área técnica do TCU, sem qualquer indício de benefício pessoal ou corrupção dos agentes
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Eu tenho observado que essa
situação de aplicação por agentes
públicos de penalidades graves
sobre entes privados contratados
é especialmente comum quando
eles estão em final de mandato
(no caso de agentes que tem
mandato), ou quando estão,
por qualquer motivo, em vias
de deixar a sua posição atual.
A intenção claramente é poder
dizer que iniciou o processo mais
grave que poderia ter iniciado
para punir o concessionário
antes de deixar a função, de
maneira a criar, digamos assim,
um argumento que os imunize
contra eventuais acusações
de prevaricação em face dos
descumprimentos do contrato
pelo concessionário, mesmo que,
ao agir dessa forma, na prática,
eles estejam pondo em risco a
continuidade da prestação dos
serviços.

Outra forma dos agentes públicos
avessos a risco lidarem com
essa situação é delegar a outros
agentes públicos a prerrogativa
de iniciar o processo de
caducidade. Mas acho melhor
falarmos sobre isso na próxima
rubrica.
Enfim, a pergunta que é preciso
responder é em que medida
ações de agentes públicos que
tomem decisões que se traduzam
em exercício de prerrogativas
da
Administração
Pública
informadas
precipuamente
pelo intuito de autoproteção é
compatível com os Princípios que
regem a Administração Pública
no nosso país. O meu sentir é que
essas ações devem ser anuladas
por incompatibilidade com o
Princípio da Legalidade e com

o Princípio da Moralidade da
Administração Pública.

Além disso, como mencionei
acima, a mera notificação
para início de prazo de cura
para abertura de processo
de caducidade pode agravar
6. Formalidades para início a situação do concessionário,
a
realização
do processo de caducidade: inviabilizando
o problema da delegação de novos financiamentos e
do poder de aplicar a até mesmo o desembolso de
caducidade e da notificação financiamentos já contratados,
de
descumprimento
de o que pode criar uma situação
irreversível de descumprimento
obrigações contratuais.
contratual por falta de recursos
A primeira pergunta que para cumprimento adequado do
devemos realizar é se pode a contrato.
Diretoria Colegiada de uma
agência reguladora delegar a Em vista da relevância e
superintendentes ou a outros delicadeza política e institucional
agentes públicos que lhe são dessas decisões, e considerando
subordinados o início do que se trata de situações
excepcionais
processo de caducidade contra absolutamente
(ou seja, não há possibilidade de
concessionários.
uma diretoria colegiada dizer
A caducidade é a sanção mais que há sobrecarga de trabalho
grave que um regulador pode com processos de caducidade)
aplicar ao concessionário. E, não me parece ser razoável
como demonstrado nos itens3 e e fazer sentido a delegação a
4 acima, a sua aplicação envolve agente público subordinado
não apenas aspectos práticos de à diretoria colegiada de uma
verificação de descumprimentos agência reguladora da decisão
contratuais, mas também um sobre notificar o concessionário
julgamento sobre se a caducidade para início de prazo de cura
é a melhor solução para os para abertura de processo de
Essas
decisões
problemas que se manifestam caducidade.
no cumprimento do contrato de deveriam ser sempre tomadas
concessão – como mencionado pelo órgão máximo da agência,
acima a transferência do controle que é, em regra, a sua Diretoria
ou
eventualmente
outros Colegiada ou Conselho Diretor.
remédios podem ser o meio mais
adequado – e um juízo político Por isso, apesar de não
impedimento
legal
em conjunto com o ministério haver
ou secretaria setorial a respeito em delegar essas atividades,
da conveniência do Poder não consigo imaginar em
Concedente retornar a prestação que contexto faça sentido a
do serviço. Tudo evidentemente delegação dessa competência
em vista da necessidade de a superintendentes ou outros
continuidade da prestação dos agentes públicos das agências a
serviços públicos com a qualidade não ser a busca de autoproteção
dos integrantes da Diretoria ou
adequada.

públicos, opinou pela aplicação de sanções graves aos agentes públicos da ANTT envolvidos na aprovação do aditivo contratual para disciplinar a
construção da NSS no contrato de concessão da CONCER.
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Conselho, tema que já tratei no de processo de caducidade e, por
item 5 acima.
isso, a notificação seria, em tese,
válida. Mais difícil me parece a
É importante notar que, mesmo argumentação de uma Diretoria
que nominalmente a delegação Colegiada para justificar a
seja apenas para o delegatário delegação a superintendentes
iniciar as apurações para a da prerrogativa de realizar
decretação de caducidade basta, essa notificação. Qual a outra
como eu já mencionei acima, justificativa da Diretoria que
a notificação para início do não a autoproteção dos seus
prazo de cura para abertura de membros, uma vez que, para
processo de caducidade e todos os algo tão grave, não me parece
desembolsos dos financiamentos viável alegar-se menor relevância
já contratados provavelmente da decisão ou excessiva carga
serão suspensos e se tornará de trabalho da Diretoria? Se
inviável tanto a contratação a delegação for considerada
de novos financiamentos pelo inválida por atentar contra o
concessionário, quanto a sua Princípios da Moralidade ou por
transferência de controle.
desvio de finalidade, a delegação
deverá ser considerada nula, e
E aqui se põe novamente a também os atos praticados pelo
pergunta sobre a validade de delegatário.
uma delegação cuja razão clara
é a autoproteção dos delegantes. Em relação à formalidade para
Malgrado
as
delegações iniciar o processo de caducidade,
fazerem parte do poder de auto- os parágrafos do artigo 38, da Lei
organização da Administração 8.987/95 estabelecem o seguinte:
Pública, será que é válida
delegação cuja única justificativa §2º A declaração da caducidade
no contexto em que foi realizada da concessão deverá ser precedida
é a autoproteção dos delegantes? da verificação da inadimplência
Será que ela é compatível com da concessionária em processo
o Princípio da Moralidade? administrativo, assegurado o
Será que essa delegação não se direito de ampla defesa.
constitui em desvio de finalidade
(prática de ato administrativo, §3º Não será instaurado processo
ou exercício de prerrogativa administrativo de inadimplência
da Administração Pública em antes
de
comunicados
à
desacordo com a sua finalidade)? concessionária, detalhadamente,
os
descumprimentos
Observe-se que, no caso, por contratuais referidos no § 1º
exemplo, de um superintendente deste artigo, dando-lhe um
que notifique um concessionário prazo para corrigir as falhas e
para início do prazo de cura, em transgressões apontadas e para
sua defesa, será sempre possível o enquadramento, nos termos
arguir que os descumprimentos contratuais.
e irregularidades reportados na
notificação são reais e, por essa §4º Instaurado o processo
razão, a Lei o autoriza a exercer administrativo e comprovada a
a prerrogativa de notificar o inadimplência, a caducidade será
concessionário para início do declarada por decreto do poder
prazo de cura para a instauração concedente, independentemente
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de indenização prévia, calculada
no decurso do processo.
O § 2º é extremamente
importante pois estabelece a
obrigação de seguir o devido
processo legal e o seu corolário
que é o direito à ampla defesa.
Essas são normas genéricas e que
poderiam ser extraídas inclusive
da Constituição Federal, e da
Lei Federal de procedimento
administrativo.

Mas, considerando as práticas
atuais em torno dos processos
de caducidade, certamente, o
dispositivo que precisa de maior
atenção é o §3.Esse dispositivo
exige que sejam comunicados à
concessionária, detalhadamente,
os descumprimentos contratuais,
que se enquadrem nas hipóteses
do § 1º, do mesmo artigo 38 e nas
previstas no contrato para início
de processo de caducidade, dando
ao concessionário um prazo para
corrigir as falhas e transgressões
apontadas e para regularização
do cumprimento do contrato.
Em primeiro lugar, é preciso
falar sobre a comunicação
detalhada à concessionária dos
descumprimentos contratuais.

No caso da ANTT, tem sido
comum o encaminhamento a
concessionários de notas técnicas
e de ofícios ou TROs – Termos
de Registro de Ocorrências, que
reportam
descumprimentos
contratuais. Isso a título de
cumprimento da exigência da
notificação prevista no §3°, do
artigo 38, da Lei de Concessões.
O mero encaminhamento de
documentos
constantes
de
outros processos, que discutem
eventuais
descumprimentos
contratuais não é suficiente
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para cumprir a exigência do
§3° de comunicação detalhada
ao
concessionário
dos
descumprimentos. O dispositivo
exige a comunicação do rol de
descumprimentos, o que deve
ser feito de forma específica,
tipificada, à guisa de verdadeiro
libelo acusatório, de maneira
a permitir ao concessionário
identificar especificamente o
descumprimento, repará-lo se
for o caso, e/ou defender-se.
Isso é uma exigência para que
o concessionário possa exercer
o seu direito de defesa. Notas
técnicas ou outros documentos
constantes de processos em
curso podem até ser anexados
à notificação, mas em seu corpo
a notificação deve enumerar
e descrever detalhadamente
cada um dos descumprimentos
contratuais apontados como
base para início do prazo de cura
para instauração de processo de
caducidade, de modo a ensejar o
exercício adequado do direito de
ampla defesa.
Uma pergunta importante é
saber se processos de apuração
de descumprimentos em curso
podem ser usados para início da
caducidade. Se fossemos fazer
uma interpretação literal do
caput do artigo 38, a resposta
seria negativa. Diz o caput do já
citado artigo 38:

Art. 38. A inexecução total ou
parcial do contrato acarretará,
a critério do poder concedente,
a declaração de caducidade da
concessão ou a aplicação das
sanções contratuais, respeitadas
as disposições deste artigo, do art.
27, e as normas convencionadas
entre as partes. (grifos nossos)

descumprimentos
estivessem
fartamente documentados em
processos punitivos específicos
antes de se dar início a processo
de caducidade. Mas não é isso
que diz o dispositivo legal, que
cria alternativa entre tratar o
descumprimento por meio de
processo administrativo para
aplicação das demais sanções
Se a agência escolheu iniciar contratuais ou por meio de
processo para apurar a aplicação processo para aplicação da
de outras sanções contratuais, caducidade.11
não caberia caminhar na direção
Portanto, uma interpretação
da declaração de caducidade.
rigorosa do caput do artigo
Isso significa que a agência 38 levaria à necessidade de
reguladora não poderia inserir desconsiderar nas notificações
entre os eventos a constarem para início do prazo de cura
da notificação prevista no §3°, para instauração de processo
do artigo 38, aqueles que se de caducidade todos os eventos
encontram em apuração em listados que já fossem objeto de
processos administrativos em outros processos para apuração
descumprimentos
ou
geral para aplicação de outras de
sanções contratuais. É que ao irregularidades contratuais.
iniciar outros procedimentos para
apuração do descumprimento, Voltando ainda ao §3°, o
a agência reguladora escolheu dispositivo menciona que a
caminhar na direção da aplicação notificação deve conceder prazo
do que o dispositivo legal chama de cura para que o concessionário
de “sanções contratuais” em repare os descumprimentos e
oposição à pena de caducidade. irregularidades contratuais. Esse
Esse entendimento emana sem prazo tem que ser suficiente para
qualquer dúvida do dispositivo reparar os descumprimentos
contratuais
especificamente
legal.10
apontados na notificação, sob
Por outro lado, considerando pena dessa exigência se tornar
a gravidade da sanção de uma formalidade vazia. Se o prazo
caducidade,
me
parece não for suficiente, a notificação
que seria razoável que o deve ser considerada inválida.
dispositivo legal exigisse que os

10

Parece-me evidente, contudo, que, quando se trata de descumprimentos reiterados do contrato, os descumprimentos anteriores, eventualmente

11

Mas, considerando o Princípio da Legalidade, e as seus corolários o Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade e os efeitos perversos que a

apenados em decisões definitivas podem ser referidos juntamente com o novo descumprimento, objeto da notificação.

mera abertura de prazo de cura pode ter sobre uma concessão não faz sentido que um agente público possa iniciar um processo de caducidade se houver

qualquer outra opção. Por isso, me parece razoável que o processo de caducidade só possa ser iniciado após comprovação em processos administrativos
específicos dos descumprimentos contratuais

Permitir que o processo de caducidade fosse iniciado com processos de apuração de descumprimento em curso seria dar um cheque em branco para
Poderes Concedentes oportunistas para eventualmente criarem – por meio da abertura do prazo de cura para a caducidade – as condições para que
ocorram os descumprimentos e assim aplicar a sanção de caducidade. Isso porque, como já mencionei acima, a abertura de prazo de cura para início de
processo de caducidade pode ter o efeito de uma profecia autorrealizável.
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Por fim, vale a pena dizer
algumas palavras sobre o §4º.
Esse dispositivo exige que a
decretação da caducidade só
seja realizada após o cálculo da
indenização por investimentos
não amortizados. Portanto,
apesar de não haver exigência
legal de ocorrer o pagamento ao
concessionário da indenização
por
investimentos
não
amortizados antes da decretação
de caducidade, há exigência legal
de que o valor dessa indenização
seja definido antes da decretação
de caducidade.12
7. Conclusão
Apesar da linguagem legal
aberta
que
daria
ampla
discricionariedade ao poder
concedente para a aplicação da
caducidade no caso de qualquer
descumprimento do contrato,
a consideração da gravidade
da sanção de caducidade e do
Princípio Constitucional da
Proporcionalidade exige que só
se inicie processo para aplicação
da caducidade em casos de
descumprimentos graves do
contrato.
A caducidade é a sanção aplicada
sobre o concessionário, mas,
como ela implica em extinção
do contrato de concessão, e,
portanto, retomada da prestação
de serviço pela Administração
Pública, ela pode ter efeitos
adversos também sobre o
poder concedente e usuários
do serviço objeto do contrato.
É que a Administração Pública
concedente, particularmente em
12

momentos de crise fiscal, pode
não ter condições de realizar as
atividades necessárias à melhoria
e operação da infraestrutura
objeto do contrato de concessão.
Essa circunstância torna o juízo
sobrea aplicação da pena de
caducidade um juízo complexo,
que deve considerar a capacidade
do poder público de assumir,
ainda que temporariamente, a
prestação do serviço e também
a capacidade, a possibilidade e o
tempo necessário para realizar
nova licitação da concessão se
esse for o objetivo do poder
concedente.
Nos
casos
em
que
os
descumprimentos contratuais
têm origem na incapacidade
da concessionária e do seu
controlador para obter os
recursos necessários para a
realização dos investimentos,
a transferência de controle da
concessionária pode ser uma
opção mais adequada para
cumprimento
do
interesse
público do que a caducidade.
Nesses casos, a mera notificação
da agência à concessionária para
início do prazo de cura para
iniciar o processo de caducidade
pode não só agravar a situação
financeira da concessionária, que
não conseguirá contratar novas
dívidas e nem desembolsar as já
contratadas, como inviabilizar
a transferência do controle da
concessionária.

Estimamos que a alternativa de
decretar a caducidade seguida de
nova licitação pode demorar 48
meses – desde o início do prazo de
cura para abertura de processo
de caducidade, passando pela

decretação da caducidade e
de todas as atividades para a
contratação de nova concessão
até o início das obras pelo novo
concessionário. Já a transferência
de controle, desde o início das
tratativas até o início das obras
sob a égide do novo controlador,
pode demorar, no máximo 1 (um)
ano. Provavelmente menos que
isso.
Em face da complexidade e da
gravidade da decisão de início
do processo de caducidade – com
efeitos inclusive eventualmente
irreparáveis – não consigo
encontrar outra razão para
uma Diretoria Colegiada ou
outro órgão máximo de agência
reguladora delegar essa decisão
a outros órgãos que lhe são
subordinados, salvo a busca
de
autoproteção.
Questão
importante é saber se nessas
circunstâncias os controladores
da Administração Pública e o
Poder Judiciário considerarão
haver violação ao Princípio da
Moralidade da Administração
Pública ou desvio de finalidade
no ato de delegação dessa
competência.
É preciso que a notificação
sobre os descumprimentos e
irregularidades contratuais seja
detalhada, à moda de verdadeiro
libelo acusatório, de modo a
viabilizar o exercício de direito de
defesa do concessionário contra a
aplicação da pena de caducidade.

É necessário que a notificação
para início do prazo de cura do
processo de caducidade se refira
a descumprimentos que não são
objeto de apuração em outros

Malgrado o esforço de cálculo da indenização parecer, para alguns, algo trivial, ela definitivamente não o é. Recentemente, a EPL lançou processo

para contratação de empresas de consultoria para desenvolver a metodologia e os critérios de cálculo e para realizar o cálculo dos investimentos não
amortizados. Fosse esse esforço trivial e a Administração Pública definiria os critérios e realizaria o cálculo dessas indenizações internamente.
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processos punitivos destinados à
aplicação de outras sanções, em
vista da exigência legal de que o
poder concedente exerça escolha
entre tratar descumprimento
por meio de processos punitivos
comuns, ou por meio de processo
de caducidade.

o ente ou órgão responsável a
sua disponibilidade e capacidade
para assumir a responsabilidade
de operação da infraestrutura
sob concessão em caso de
decretação da caducidade;

Dever-se-ia incluir o seguinte nos
futuros contratos de concessão
e PPP sobre a caducidade,
independentemente da mudança
legal:

Seria importante alterar a Lei de
Concessões nos seguintes pontos:

d) Possibilidade de outorga
pela agência de prazo para
transferência
do
controle
para empresa que cumpra os
requisitos legais e contratuais
para assumir o controle, sob pena
de outorga do prazo de cura para
início de processo de caducidade;

d) Disposição que defina que o
processo de caducidade deve ser
iniciado apenas quando houver
decisões definitivas sobre a
apuração de descumprimentos
contratuais graves do contrato;

e) Exigência de que a notificação
para início do prazo de cura
para abertura do processo de
caducidade mencione o número
8. O que poderia ser incluído
e demais elementos para
nos futuros contratos de
identificação clara dos processos
concessão e PPP para tornar
já transitados em julgado nos quais
o tratamento da caducidade
foram apurados e reconhecidos
mais coerente com o nosso
os descumprimentos contratuais
sistema constitucional e mais e) Exigência que a notificação graves que se enquadrem no
eficiente e quais as alterações para início do prazo de cura rol de condutas previstas para
que deveriam ser feitas na contenha descrição detalhada dos decretação de caducidade em lei
Lei de Concessões em vista da descumprimentos contratuais, e no contrato.
experiência acumulada sobre de modo a viabilizar o exercício
o tema
do amplo direito de defesa;
a) Elencar em enumeração
taxativa
os
eventos
de
descumprimentos graves do
a) Rol taxativo das situações contrato que dão azo a aplicação
graves nas quais o poder da caducidade;
concedente poderá aplicar a
pena de caducidade em lugar b) Estabelecer que o processo
das demais sanções previstas no para decretação de caducidade
contrato;
só pode se iniciar após a apuração
dos descumprimentos graves e
b) Explicitação que os atos reiterados;
preparatórios
do
processo
caducidade
(concessão
de c) Explicitação de que os atos
prazo de cura para reparar preparatórios para início do
os descumprimentos ou se processo para aplicação de
defender)só devem se iniciar pena de caducidade, tal qual a
quando não for cabível a solução notificação para cura e/ou defesa
dos
descumprimentos
por do concessionário, em vista da
outros meios, por exemplo, a sua relevância, seja atribuição
transferência do controle da do órgão máximo da entidade
concessionária;
responsável pela instauração do
referido processo, se sob égide de
c) Exigência que para abertura ente da Administração Indireta,
do processo de caducidade ou do respectivo titular do órgão
seja considerada as suas da Administração Direta.
consequências, verificando com
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Do Ato do Processo
Odete Medauar
Professora Titular da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo (aposentada).
Presidente da Fundação Arcadas.

1. Considerações Preliminares
Em nosso livro O Direito
Administrativo em Evolução,
escrito em 1990 e publicado
em 1992, 1ª edição, tratamos
do ato administrativo no
âmbito do capítulo dedicado
às linhas de transformação
de matrizes clássicas do
Direito Administrativo. Alguns
acréscimos foram efetuados na
2ª edição, publicada em 2003.
O título do presente trabalho
diz respeito, sobretudo, a duas
afirmações já contidas naquela
1ª edição, no teor seguinte: o ato
administrativo deixou de ser o
foco predominante do Direito
Administrativo; no estudo do ato
administrativo há tendência a se
deslocar a atenção para o modo
de sua formação, em especial
para o processo administrativo
que o antecede.

É possível afirmar que a
atenção, antes centrada no ato
administrativo, se deslocou
para o processo administrativo?
O
processo
administrativo
tornou-se o tema central
do
Direito
Administrativo?
Há tema central no Direito
Administrativo moderno?

Mostra-se oportuno observar
que
o
presente
estudo
cuida,
nuclearmente,
de
concepções e teorias em
torno das questões supra
formuladas, num tratamento
macroscópico. Embora pareçam
abstrações,
apresentam
relevantes conseqüências
no
direito legislado e na prática
administrativa.
2. O Ato Administrativo na
Concepção Clássica

Sem dúvida o ato administrativo
integra o acervo de matrizes
clássicas
do
Direito
Administrativo, sendo um dos
elementos de sua elaboração
no século XIX. Cogita-se que a
expressão ato administrativo
tenha sido empregada, pela
primeira vez, em 1812, na 4ª
edição do Repertório de Guyot, a
cargo de Merlin.

Este artigo, integrante de obra
coletiva direcionada ao exame
de novos paradigmas do Direito
Administrativo, visa a discorrer,
de modo breve, sobre algumas
indagações quanto a mudanças
que afetam a concepção e o
estudo do ato administrativo. Há
novos paradigmas em matéria
de ato administrativo, nos
primórdios do século XXI? Podese dizer que o ato administrativo Nas
obras
doutrinárias
deixou de ser figura central encontram-se diferentes versões
do
Direito
Administrativo? para explicar o significado ou
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a justificativa da elaboração
teórica do ato administrativo
na época.

2.a) Segundo uns, o ato
administrativo seria resultante
das idéias de separação de
poderes e de Estado de Direito.
Sob o ângulo da primeira, o
surgimento do ato administrativo
atenderia à idéia de que deveria
haver um meio de expressão
de cada um dos poderes;
para o Poder Executivo, como
Administração, este meio seria
o ato administrativo, que não é
a lei, nem a sentença, pois estes
exprimem a função dos demais
poderes. Sob o ângulo da segunda,
o ato administrativo traduziria
a sujeição dos governantes
e agentes estatais à lei. A
Administração, inserida no Poder
executivo, age submetendo-se à
lei; as regras para edição do ato
administrativo
expressariam,
em grande parte, a sujeição à lei.
Surge, mesmo, a concepção da
Administração mera executora
da lei.¹ E o ato administrativo
seria o meio precípuo de execução
da lei, assim como a sentença na
função jurisdicional, conforme o
entendimento da época.²
2.b) Associado ao Estado de
Direito emerge, ainda, outra forma
de ver. Na comparação aos modos
de decidir vigentes no Estado
Absoluto, o ato administrativo
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não mais permite que a vontade
do governante se concretize sem
um meio prévio de expressão,
o ato administrativo, cuja
teoria irá prefixar seus efeitos e
estabelecer as normas para sua
edição. Para Sabino Cassese o
ato administrativo “serve para
sintetizar as normas a que estão
submetidos os atos de exercício
dos poderes administrativos...”³
Apresentava-se, então, como
garantia aos particulares, sem
deixar de lado as prerrogativas
do poder público. Estas se
traduziam,
sobretudo,
por
amplas margens de escolha, pelas
características de presunção de
legalidade, unilateralidade, autoexecutoriedade e imperatividade.
2.c) Outra explicação vincula
a elaboração teórica do ato
administrativo
ao
controle
jurisdicional. Num primeiro
momento,
porque
o
ato
administrativo
estava
fora
do alcance da apreciação do
juiz, no direito francês. Neste
sentido o ensinamento de Garcia
de Enterria e Tomás-Ramon
Fernandez : “ Inicialmente o
conceito surge na França na

esteira, e como expressão prática,
do princípio da separação entre
Administração e Justiça: se
trataria de um ato jurídico
isento do poder jurisdicional
do juiz enquanto produto da
autoridade administrativa e,
por isto, submetido somente ao
controle desta (na qual se incluem
os órgãos do contenciosoadministrativo
em
sua
primeira configuração)”⁴

Num segundo momento, o
vínculo se explica porque o ato
administrativo,
formalizando
uma decisão da autoridade,
possibilitaria
uma
reação
a posteriori do particular,
invocando o controle jurisdicional
(jurisdição administrativa na
França). A propósito, as notas
de Vasco Manuel Pascoal Dias
Pereira da Silva: “ Por um lado
ele é visto (o autor refere-se ao
ato administrativo) como um
privilégio da Administração,
manifestação
do
poder
administrativo no caso concreto,
um ato unilateral cujos efeitos
são suscetíveis de ser impostos
aos particulares por via coativa.
Por outro lado, ele constitui

um instrumento de garantia
dos particulares, na medida
em que abre a via de acesso à
Justiça, permitindo a defesa
dos privados relativamente às
atuações administrativas lesivas
dos seus direitos”. ⁵

A elaboração teórica do ato
administrativo,
nos
seus
primórdios, inspirou-se, em
parte, em elementos da teoria
dos atos jurídicos, construída
pelo Direito Civil. Por isso o
conceito de ato administrativo
emitido pela doutrina clássica,
em geral, apresenta o seguinte
teor básico: é a manifestação
de vontade da autoridade
administrativa que reconhece,
modifica ou extingue direitos e
impõe obrigações. Ou ainda: é a
declaração de vontade efetuada
por um agente da Administração
pública
no
exercício
de
um poder administrativo.
Deste período advêm as
características ou atributos do
ato administrativo, fixadas com o
intuito de diferenciá-lo de outros
atos jurídicos e de evidenciar a
carga autoritária de que seria

1 Esta idéia da Administração como simples executora da lei vem sendo contestada, há décadas, sobretudo por autores italianos. Dentre estes, Cassese, com
a pergunta: se a Administração somente desempenhava funções de mera execução das leis como desfrutava de tão ampla liberdade de escolha no exercício
do poder discricionário? (Le Basi del Diritto Amministrativo, Torino, Einaudi, 1989, p. 23); outros afirmam que tal concepção nunca foi praticada e nem
seria viável.
2 Hoje, em boa parte da doutrina processualista, não mais se vê a jurisdição com a tarefa exclusiva de executar a lei. “A afirmação de que através da jurisdição
o Estado procura a realização do direito material (escopo jurídico do processo), sendo muito pobre em si mesma, há de coordenar-se com a idéia superior
de que os objetivos buscados são, antes de mais nada, objetivos sociais; trata-se de garantir que o direito objetivo material seja cumprido, o ordenamento
jurídico preservado em sua autoridade e a paz e a ordem na sociedade favorecidas pela imposição da vontade do Estado”. (Antonio Carlos de Araújo Cintra,
Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 23ª ed., 2007, p
3 Istituzioni di Diritto Amministrativo, 1, Milão, Giuffrè, 2004, p. 236. Para Harmut Maurer “ se é comprovado que uma determinada medida administrativa
é um ato administrativo, então valem as prescrições determinantes para o ato administrativo, por exemplo, as prescrições sobre admissibilidade, a forma,
os pressupostos de conformidade ao direito, a impugnação, a revogação e assim por diante” (Elementos de Direito Administrativo, trad. Luis Afonso Heck,
de conferências proferidas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ed. Sérgio Fabris, 2001, p. 89).
4 Curso de Derecho Administrativo, 10ª ed., Madri, Civitas , 2000, p.538.
5 Em Busca do Ato Administrativo Perdido, Coimbra, Almedina, 1996, p. 45-46. Os dois momentos supra, que expressam o vínculo da elaboração teórica
do administrativo ao controle jurisdicional, são apontados por este autor. Harmut Maurer sublinha tal vínculo observando que, na Alemanha, o ato
administrativo só emergiu como noção individualizada nas leis sobre os tribunais administrativos promulgadas, após a segunda guerra mundial, as quais
asseguravam e disciplinavam a proteção jurisdicional contra todos os atos da administração (Droit Administratif Allemand, trad. francesa de Michel
Fromont, Paris, LGDJ, 1995, p. 185).
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dotado. Assim, se elencam as direitos e obrigações em relação Editado na França em 1973,
seguintes, em geral:
aos administrados...” ⁶
antes na Grécia em 1954,
o livro de Stassinopoulos,
- unilateralidade – o ato 3. Expansão da Concepção L`acte administratif também
administrativo é editado pela Clássica
se divulgou.
autoridade, no sentido de ser
dispensável qualquer atuação ou Os estudos doutrinários sobre o Na Argentina foram publicados,
colaboração do particular.
ato administrativo conheceram dentre outros, os seguintes:
grande expansão na primeira Manuel Maria Diez, El acto
- presunção de legalidade, metade do século XX, sobretudo administrativo, 2ª edição, 1961;
legitimidade e veracidade – o no Direito italiano. Tornaram- Fiorini, Teoria Juridica del acto
ato administrativo ingressa se muito difundidas , no Brasil, administrativo, 1969; Cassagne, El
no mundo jurídico e produz as seguintes obras específicas: acto administrativo, 1974.
efeitos com o pressuposto da De Valles, La validità degli atti
observância de todas as normas amministrativi, 1916; Treves, No Brasil houve bom número
relativas à sua edição e do La presunzione di leggitimità de publicações sobre o ato
conteúdo justo e verídico, ainda degli atti amministrativi, 1935; administrativo ou seus aspectos
que provido de vícios.
Lucifredi, L`atto amministrativo até meados da década de 70
nei suoi elementi accidentali, do século XX, dentre os quais:
- auto-executoriedade, que no 1939; Romanelli, L`annulamento Seabra Fagundes, O controle dos
direito francês e em direitos de degli atti amministravi, 1939; atos administrativos pelo Poder
outros países europeus, recebe Ranelletti, Teoria degli atti Judiciário, 1954; Miguel Reale,
o nome de execução forçosa (a amministrativi speciali, 1945.
Revogação e anulamento do ato
última expressão inspira-se em
administrativo, 1968; Fernando
característica da sentença) – o No Direito italiano e no Direito Henrique Mendes de Almeida, O
ato administrativo é colocado em francês surgiram publicações, ato administrativo na teoria dos
prática, de imediato, pela própria em número menor, também na atos jurídicos, 1969; Themistocles
Administração,
não
sendo década de 60 até meados da Brandão
Cavalcanti,
Teoria
necessária a intermediação década de 70 do século XX, por dos
atos
administrativos,
ou consentimento de nenhum exemplo: Giannini, verbete Atti 1973; Cretella Júnior, Do ato
outro poder para que seus amministrativi, na Enciclopedia administrativo, 1977.
efeitos se realizem.
di Diritto, vol. IV, 1959; Virga, Il
provvedimento amministrativo, No período de formação da
- imperatividade – os efeitos do 1968;
Fragola,
Gli
atti concepção clássica emergiram
ato administrativo se impõem amministrativi, 1964, Vincent, Le vários aspectos controvertidos;
coercitivamente a todos que pouvoir de décision unilatérale des alguns se estendem ao momento
alcança, independentemente de autorités administratives, 1966 ; atual e defluem de manuais ou
anuência prévia ou posterior.
Schwarzenberg, L`autorité de la obras específicas da presente
chose decidée, 1969 ; Lavialle, época, também.
Em conceitos existentes em L `evolution de la conception de
cursos ou manuais de Direito la décision executoire en droit Uma
das
polêmicas
diz
Administrativo
por
vezes administratif
français,
1974 respeito a qualificar ou não
figuram alguns atributos supra. Dupuis, Définition de l`acte de ato administrativo os atos
Veja-se, por exemplo, no livro unilatéral, Mélanges Eisenmann, de caráter normativo, tais
Jacqueline Morand- Deviller: 1975, p.205 e ss; Hostiou, como os regulamentos de
“ O modo normal da ação Procédure et formes de l`acte execução; no entendimento de
administrativa é o ato unilateral, administratif unilatéral en droit alguns somente os atos que
decisão executória, criadora de français, 1975.
produzem efeitos concreto sobre
6 Cours de Droit Administratif, Paris, Montchréstien, 10ª ed., 2007, p. 337.
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indivíduos determinados seriam entre os estudiosos que a
atos administrativos.
doutrina publicista da primeira
metade deste século tinha
Na doutrina italiana, sobretudo posto no centro do exercício
especial, há corrente segundo da função administrativa o
a qual o ato administrativo é a episódio
de
manifestação
decisão resultante de escolha pontual representado pelo ato
discricionária; o ato vinculado administrativo...”⁷ O publicista
não seria ato administrativo português Vasco Manuel Pascoal
resultante do exercício de poder. Dias Pereira da Silva referese “ao ato administrativo,
Um outro ponto de conflito: para centro da dogmática jurídicoalguns, os atos administrativos administrativa clássica”...⁸
internos, com o nome de
medidas de ordem interna no Após a década de 70 do século
Direito francês, não seriam XX o interesse e a publicação de
decisões
executórias
para estudos específicos sobre o ato
o fim de ensejar apreciação administrativo se reduziram
jurisdicional
(pela
justiça muito, embora a matéria
ordinária ou administrativa). Aí figurasse em todos os manuais
se enquadrariam as circulares, e cursos. Aconteceu algo similar
instruções, portarias, ordens a um “repouso”, após intensa
de serviço. Mas, como se sabe, atividade, ou ocaso. Ou, talvez,
tais atos são utilizados, no mera aceitação dos principais
Brasil, para impor obrigações elementos
da
concepção
ou encargos, produzindo efeitos clássica, o que dificultaria a
externos às repartições públicas; motivação para novos estudos.
desta forma deixariam de ter o Daí o criativo título, Em busca
objetivo de organização interna do ato administrativo perdido,
dos serviços.
do professor português Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da
Também
se
discute
se Silva, editado em 1996.
o ato de governo é ato
administrativo e suscetível de 4. Panorama dos Dados
controle jurisdicional.
Geradores de Mudanças em
Concepções do Direito
A forte atenção conferida tema Administrativo
do ato administrativo, levou
a atribuir-lhe a qualificação De modo sintético indicamde figura central do Direito se os fatores (sem exaurí-los),
Administrativo ou das atividades ocorridos a partir da segunda
da Administração Pública. Nesta metade do século XX, que
linha escreve Riccardo Villata: propiciaram
mudanças
em
“ É observação recorrente concepções clássicas do Direito

Administrativo e levaram ao
ingresso, em seu catálogo, de
novos temas.⁹

4.a) Reivindicação de democracia
administrativa. Tornou-se famosa
a afirmação de Jean Rivero, em
1965, de que na França havia
incompatibilidade absoluta entre
as concepções de democracia lá
vigentes e a ação administrativa,
em especial porque o indivíduo
permanecia súdito, como no
Ancien Régime. ¹⁰ Passou a haver
atenção ao modo de exercício do
poder depois de uma eleição..
4.b) Diluição da distância entre
Estado e sociedade, como idéia
e como prática. Acentuaram-se
pleitos de mais ouvida e atuação
da sociedade na tomada de
decisões administrativas.

4c) A Administração tende a
ser menos imperial, buscando
soluções
mediante
acordo,
negociação e consenso dos
cidadãos. E se revela propensa
a utilizar, com muita freqüência,
instrumentos contratuais.
4d) Surgimento de número
infinito de associações e
entidades que exercem pressão
junto à Administração para
interferir nas decisões.

4.e) A Administração Pública,
em grande parte da doutrina,
deixou de ser considerada mera
executora da lei; passou a atuar
na elaboração da lei, a editar atos
normativos com mais freqüência;

7 L`atto amministrativo, na obra coletiva Diritto Amministrativo, vol. II, Bolonha, Ed. Monduzzi, 1998, p. 1390.
8 Em busca do ato administrativo perdido, Coimbra, Almedina, 1996, p. 99.
9 Para estudo mais aprofundado sobre tais fatores v. nosso O Direito Administrativo em evolução, 2ª ed., RT, 2003.
10 A propos des métamorphoses de l`Administration d`aujourd`hui : démocratie et Administration, Pages de doctrine, vol.I, p.253-264, mas publicado pela
primeira vez em 1965, Mélanges offerts à René Savatier.
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além do mais, ampliou, no âmbito
do Estado social, as atividades
prestacionais,
dificilmente
enquadradas como execução da
lei em caso concreto, à maneira
de um silogismo.
4f) Preocupação acentuada,
por parte da doutrina recente,
com a efetividade dos direitos
assegurados pela Constituição,
vendo-se a Administração como
principal operadora.

uso dos vocábulos processo ou
procedimento para denominar
a sucessão de atos permeada
de
posições
jurídicas
da
Administração e de particulares,
com vistas a assegurar o direito
ao contraditório e à ampla defesa,
de regra antes da tomada de
decisão. Neste trabalho se utiliza
o termo processo, lembrando que
se emprega também, no sentido
acima, a palavra procedimento.

Digesto Italiano, v. 13, 1966
e o livro Istituzioni di Diritto
Processuale, 1975. Para Fazzalari,
a estrutura dialética, com
poderes, faculdades, deveres dos
sujeitos, especifica o processo
(contraditório); e há processo em
todos
os
poderes
estatais,
inclusive
na
Administração Pública.
A partir da década de 70
do século XX assistiu-se a
verdadeira pregação em favor
de atuações processualizadas na
Administração, com observância
das garantias do contraditório e
ampla defesa dos particulares,
pessoas físicas e jurídicas.

Nem há o objetivo de apontar,
4.g) Preocupação com a melhoria com plenitude, todos os itens do
das relações entre Administração percurso doutrinário e legislativo
e administrados.
do tema processo administrativo.
Alguns
lineamentos
serão
Tais
fatores
contribuíram traçados, para o fim de obter o
para mudanças nos enfoques fio necessário ao entendimento
Promulgaram-se, desde então,
doutrinários
do
Direito adequado.¹¹
na Europa e na América Latina,
Administrativo e na prática
administrativa.
Figuras Na trajetória do processo leis ou códigos de processo
Argentina,
tradicionais, como o interesse administrativo um dos passos administrativo:
público, o poder discricionário, relevantes encontra-se no artigo 1972; Alemanha, 1976; Costa
o contrato administrativo, o de Feliciano Benvenutti, Funzione Rica, 1978; Costa Rica, 1978;
ato administrativo, passaram amministrativa,
procedimento, Venezuela; 1982; Itália, 1990;
ser revisitados. Novos temas processo, editado na Rivista Portugal, 1991; Brasil, lei
processo
administrativo
emergiram na esteira de um Trimestrale di Diritto Pubblico, de
contexto político- institucional vol.1, 1952, p.118-145. Para este federal, 1999.
diferente daquele cenário da autor, a manifestação sensível
floresceu
vasta
clássica elaboração do Direito da função estatal, o modo de Também
Administrativo. Dentre eles, o fazer-se ato, é o procedimento; literatura sobre a matéria, nos
processo administrativo, com o procedimento é a história da países europeus e no Brasil. As
reflexo na concepção do ato transformação do poder em ato; decisões do Poder Judiciário, no
administrativo. O processo o procedimento se traduz como Brasil, acolhem, de modo cada vez
administrativo traduz o intuito processo quanto há atuação de mais intenso e amplo, os direitos
de conhecer os antecedentes da sujeitos diversos daquele ao qual ao contraditório e ampla defesa.
edição do ato administrativo compete editar o ato.
A pujança do tema processo
e de garantir direitos nestes
momentos prévios.
Papel relevante no caminho administrativo, aliada aos fatores
do processo administrativo supra indicados, despertou
5. A Pregação em Favor do desempenhou
também
o questionamentos sobre aspectos
Processo Administrativo
processualista italiano Elio da concepção clássica do ato
Fazzalari, em trabalhos da administrativo, de um lado, e sobre
Não se vai discutir nesta sede, década de 60 e 70 do século XX – o seu caráter de figura central do
nem expor, a questão relativa ao Processo, verbete do Novissimo Direito Administrativo, de outro.
11 Para estudo mais aprofundado v. nosso A Processualidade no Direito Administrativo, RT, 1993.
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Livros e artigos específicos (não
muitos) e manuais, editados a
partir de 1990, buscam revisitar
ou redimensionar tal concepção
e
expõem
divergências,
exemplificadas a seguir.
6.
Dúvidas
Características
Administrativo

Quanto
a
do
Ato

Encontram-se ressalvas quanto
à inserção, no conceito de ato
administrativo, dos termos
declaração de vontade, por
sua similaridade à noção de
ato ou negócio jurídico como
instrumento
da
autonomia
privada. Segundo Ricardo Villata,
“ os atos administrativos são
episódios de uma atividade
funcionalizada
e
exercício
de poderes revestidos da
especificidade do fim (interesse
público); por conseguinte, de
um lado, os fins (objetivamente
entendidos)
do
agir
da
Administração
são
sempre
relevantes,
tratando-se
de
atividades
positivamente
disciplinadas por normas e, de
outro, os efeitos se produzem
independentemente
da
correspondência do conteúdo do
ato à intenção do agente.”¹²

Quanto à unilateralidade, de regra
não encontra divergência, no
sentido de ser o ato administrativo
unilateral, pois cabe à autoridade
editá-lo. No entanto, acentua-se
a colaboração de particulares
ao seu conteúdo. Assim, Villata
aventa um relevo particular no

caráter de unilateralidade; “ até
quando a indisponibilidade, a
não negociabilidade, do poder
administrativo
representava
um postulado bem fixado, a
unilateralidade era conseqüência
natural” ; hoje se prevêem
formas de exercício do poder
mediante módulos consensuais
e contratuais; e a referência
a poderes autoritários não
basta mais.¹³ Vasco Manuel
Pascoal Dias Pereira da Silva,
ressalta: “ a unilateralidade
do ato administrativo não
significa que os particulares
não colaborem na determinação
(integral ou parcial) do seu
conteúdo, ou que não negociem
com
a
Administração
a
prestação de contrapartidas
dos benefícios recebidos”; “Daí
que se deva concluir que os atos
administrativos de concertação
ou de aliciamento dos particulares
para o desempenho de tarefas
no domínio da Administração
prestadora e conformadora ou
infra-estrutural não cabem na
noção de definição unilateral
do
direito
aplicável
aos
particulares”; “ a própria idéia
de unilateralidade, se não me
parece de afastar nestes casos
(pelo menos, no que respeita à
fonte de efeitos do ato) , deveria
ser
igualmente
repensada
como um realidade suscetível
de apresentar cambiantes e
variações, permitindo mesmo
a colaboração do particular no
procedimento de emissão do
ato.”¹⁴

A respeito da imperatividade, o
professor de Florença, Domenico
Sorace, questiona sua incidência
em atos administrativos nos quais
a modificação da situação jurídica
corresponde a exato pedido do
particular.¹⁵ Cassese menciona
“ a pretensa imperatividade
do ato: noção que, além de
não distinguir o ato de outros
atos unilaterais, é enganosa,
porque sugere uma prevalência
da vontade da administração
sobre a do destinatário do ato”
e indica atos que, no direito
italiano, pressupõem o consenso
do destinatário.¹⁶
De seu lado, Garcia de Enterria
e Tomás-Ramón Fernandez
afirmam que “ a teorização de
uma “decisão executória” como o
protótipo do ato administrativo”
mostra-se
imprecisa,
pois
deixa à margem vários tipos
de ato administrativo, como os
subvencionais; “a autotutela é
um atributo da Administração
como sujeito, mas não tem de
expressar-se em todos e cada um
dos seus atos jurídicos”.¹⁷

Em frase curta, Vasco Manuel
Pascoal Dias Pereira da Silva,
engloba críticas a vários aspectos
da concepção clássica de ato
administrativo: “ Não sendo, pois,
necessário invocar pretensas
qualidades de “ executoriedade”,
de “ imperatividade” ou de
“obrigatoriedade”, ou inventar
uma “presunção de legalidade”
dos atos administrativos, ou
ainda recorrer a características

12 Op. cit., p. 1408.
13 Op. cit., p. 1410-1411.
14 Op. cit., p. 563, 564, 565.
15 Promemoria per una nuova vuoce – Atto amministrativo. Scritti in honore di Massimo Severo Giannini, 1988, vol. III, p. 751.
16 Istituzioni di Diritto Amministrativo, vol. I, Milão, Giuffrè, 2004, p. 238-239.
17 Op. cit., p. 538.
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específicas da Administração, ou
do próprio Estado, para justificar
efeitos que decorrem de poderes
unilaterais de decisão, de
natureza potestativa.”¹⁸
7.
Dúvidas
Centralidade
Administrativo

Quanto
à
do
Ato

Nos textos, a seguir transcritos,
(há vários outros) encontramse afirmações no sentido de
que o ato administrativo não
mais seria a figura central do
Direito Administrativo.
Para Garcia de Enterria e TomásRamón Fernandez, “ a teoria do ato
administrativo está suportando
um peso excessivo, o de tentar
expressar em uma espécie de
célula básica o microcosmo
definidor, a substantividade e
toda a peculiaridade do Direito
Administrativo.” “Em nosso
Direito positivo (nos permitimos
crer que assim ocorrerá nos
demais) o ato administrativo
é mais uma instituição do
Direito Administrativo, não
“a” instituição por excelência,
que tenha de resumir todas as
peculiaridades deste Direito.”¹⁹

essa posição com outras formas
de atuação, que se tornaram cada
vez mais habituais”.²⁰

De seu lado, o espanhol Luciano
Parejo Alfonso sublinha: “Já
se ressaltou antes como o
crescimento da Administração
prestacional
ou,
mais
genericamente, social valorizou a
dimensão temporal e teleológica
das
relações
jurídicoadministrativas, com superação,
assim, da perspectiva tradicional
puramente pontual ou do caso
concreto, enquanto baseada
em decisões (visão, pois,
fragmentada e estática – caso
a caso – do administrativo).
Explica-se, pois, a perda de
protagonismo ou centralidade do
ato administrativo, em favor de
outras formas, consideradas mais
adequadas à gestão das novas
tarefas que a Administração deve
realizar, inclusive, de algumas
tarefas tradicionais.”²¹

Vê-se, então, que renomados
administrativistas
contemporâneos
não
mais
aceitam o caráter central do
ato administrativo no exercício
da
função
administrativa
e nos estudos do Direito
No prefácio do seu livro Administrativo.
Ainda
que
Vasco Manuel Pascoal Dias se discorde do seu teor, tais
Pereira da Silva diz que “ o ato asserções suscitam dúvidas
administrativo, em nossos dias, a respeito do caráter central
perdeu seu papel de protagonista ou nuclear do ato administrativo
exclusivo do relacionamento dos na
presente
época
e
indivíduos com a Administração, demandam argumentos a quem
para passar a ter de partilhar pretende refutá-las.
18 Op.cit., p. 561.
19 Op. cit., p. 538 e 539.
20 Op. cit., p. 5.
21 Crisis y Renovación en el Derecho Público, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 2003, p. 175.
22 Villata, op. cit., p. 1392.
23 Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, Ed. Laterza, 2002, p.104.
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8. Entendimento Doutrinário
no Sentido da Centralidade do
Processo Administrativo
Muitos autores, em especial na
doutrina italiana, conferem,
ao processo administrativo, o
caráter de protagonista, antes
atribuído ao ato administrativo.
A título de exemplo, seguem-se
alguns textos referentes:
“Portanto, acima dos específicos
episódios constituídos pelos atos
que a expressam, é a atividade da
Administração que se coloca como
tipo legal. Daí o deslocamento, do
centro de gravidade dos estudos,
do ato para a função e para o
procedimento que a representa.”
“ O procedimento, instrumento
de aquisição dos interesses,
mediante o qual a função se
manifesta, vem a por em segundo
plano o ato, tradicionalmente
entendido como momento de
composição entre autoridade e
liberdade”.²²

Nas palavras de Rosario
Ferrara, “ o que positivamente
conta é a centralidade do
processo
administrativo
no quadro dos ordenamentos
contemporâneos...”²³
O professor português Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da
Silva propõe a relação jurídica e
o processo administrativo “como
duas orientação dogmáticas
alternativas
destinadas
a
resolver a situação de “beco sem
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saída” em que se encontrava Harmut
Maurer
menciona
a
clássica
doutrina
do corrente de autores alemães
ato administrativo...”²⁴
que vê, na relação jurídica, o
fundamento ou o fio condutor
Ante esta linha de pensamento, de uma teoria geral de direito
pode-se indagar: o processo administrativo (embora não se
administrativo
tornou-se
a filie a esta posição).²⁵
figura central ou a noção nuclear
do Direito Administrativo?
A pergunta, no título deste item,
remete a Jean Rivero, em artigo
O deslinde pressupõe a resposta publicado pela primeira vez em
à outra pergunta, a seguir
1953, na Revue du Droit Public et de
la Science Politique, e reproduzido
9. Existe Figura Central no em Pages de Doctrine, vol. II, LGDJ,
Direito Administrativo? Pode- 1980, p. 187-202. No referido
se Aventar de Figura Central ou estudo, denominado Existe-t-il in
Tema Central, na Atualidade?
critère du Droit Administratif, Jean
Rivero tece críticas à invocação
O tema permite lembrar a teoria das figuras do serviço público e
da Escola de Serviço Público, puissance publique como critérios
encabeçada por Duguit et Jéze, do
Direito
Administrativo;
autores franceses das primeiras afirma que a primeira, nesta
décadas do século XX, para os conotação, está ultrapassada.
quais em torno da noção de quanto à segunda, não engloba
serviço público gravita todo todas as normas do Direito
o Direito Público e o Direito Administrativo, pois ao lado
Administrativo (e a própria das prerrogativas existem as
noção de Estado, definido como a sujeições; esta busca, por parte
cooperação de serviços públicos dos estudiosos deste ramo, de
organizados e controlados pelo uma noção-chave visava a ter
governo, nesta Escola).
um elemento para delimitar
a competência da jurisdição
E lembra, ainda, Hauriou, da administrativa e da jurisdição
mesma época, que teceu críticas comum, sobretudo no direito
à concepção de serviço público, francês; tais esforços para
invocando, como noção-chave, a encontrar um critério único
de puissance publique, colocando não foram inúteis, porque
a vontade do Estado em primeiro permitiram revelar preceitos
plano e o serviço público em relevantes da disciplina; o erro
segundo lugar.
residiu em hipertrofiar cada um
e opô-los uns aos outros. Para o
O autor português supra mesmo autor, o critério do Direito
referido, já se disse, atribui à Administrativo não existe.
relação jurídica e ao processo
administrativo a qualificação
de
noções
centrais
do
Direito Administrativo.
24 Op. cit, p. 433.
25 Droit administratif allemand, trad, francesa de Michel Fromont, Paris, LGDL, 1995, p.171.
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10. Conclusão
Assiste razão a Jean Rivero
quanto a não existir um critério
ou noção central do Direito
Administrativo. A busca de uma
figura central se justificava
numa determinada época. Na
segunda metade do século XIX e
primórdios do século XX
mostrava-se relevante solidificar
a identidade e autonomia
do
Direito
Administrativo;
as elaborações doutrinárias
em torno desses conceitos
possibilitaram
revelar
importantes conotações do
novo ramo, como bem observou
Jean Rivero.
Por outro lado, no Direito
francês, onde se acentuava essa
busca, se tentava encontrar
um critério para fixar a divisão
de competência entre a justiça
administrativa e a justiça comum.
Portanto, as construções, no
tema, atendiam principalmente
a peculiaridades do quadro
institucional francês.

Nos primórdios do século
XXI mostra-se difícil afirmar
a existência de uma noçãochave, de uma noção central
do
Direito
Administrativo.
Em primeiro lugar, o Direito
Administrativo já se consolidou
entre os ramos jurídicos e detém
construção
pujante.
Em
segundo lugar, a partir da
segunda metade do século
XX as funções do Estado se
ampliaram, acarretando grande
aumento e diversificação das
atividades da Administração; por
conseguinte, cresceu e continua
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a crescer o temário do Direito
Administrativo; hoje, um manual
deste ramo contém número bem
maior de itens do que os livros
editados até a década de 60;
este desenvolvimento dificulta a
concentração do interesse ou o
enfeixamento do todo numa só
noção. Além do mais, sem dúvida,
novos paradigmas surgiram no
tocante ao Direito Administrativo
em geral e em matéria de ato
administrativo; vasta literatura,
publicada a partir da década de
90 do século XX , no Brasil e no
estrangeiro, assim aponta.
Dentre os recentes temas
encartados no rol do Direito
Administrativo
situa-se
o
processo
administrativo.
A expansão do processo
administrativo na Europa, na
América Latina e no Brasil
deslocou, sim, a atenção do ato ao
processo, no âmbito deste ramo.

Na verdade o ato administrativo
não mais se apresenta no papel
de protagonista; mas, configura,
ainda, um dos grandes tópicos
do
Direito
Administrativo.
A propósito, as oportunas
ponderações de Ricardo Villata:
“ O quanto até agora se observou
redimensiona em parte o papel
do ato administrativo (ou
melhor, contribui para eliminar
enfatizações
injustificadas),
mas não deve conduzir ao
oposto, e ainda mais discutível,
convencimento de que o próprio
ato se reduziria a um conceito
puramente abstrato, a mera
categoria lógica inexistente
na realidade, da qual não
seria possível buscar uma
26 Op. cit. p. 1393.

disciplina constante. Mesmo
no mais amplo quadro de uma
atividade
funcionalizada
e
procedimentalizada, os atos
constituem
instrumento
típico (não o único) pelo qual a
Administração age e do qual são
analisados estrutura e função,
tipologia e eficácia, requisitos de
validade, etc.”²⁶

O
processo
administrativo
despontou sob o contexto da
democracia
administrativa,
da melhoria das relações
Administração-administrado,
da atuação dos administrados
na tomada de decisões, dentre
outros fatores. E tornou-se um
dos grandes tópicos do Direito
Administrativo
moderno,
suscitando, no presente, mais
estudos que o ato administrativo.
Sua relevância, adquirida nos
últimos tempos, não leva, contudo,
a tratá-lo como figura central do
Direito Administrativo, pois, na
esteira da lição de Rivero, não
existe critério único ou noçãochave do Direito Administrativo.

Na 1ª edição do nosso O Direito
Administrativo em Evolução,
publicada em 1992, já dizíamos:
“O direito administrativo, além
da finalidade de limite ao poder e
garantia dos direitos individuais
ante o poder, deve preocuparse em elaborar fórmulas para a
efetivação de direitos sociais e
econômicos, de direitos coletivos
e difusos, que exigem prestações
positivas”; o direcionamento
metodológico da elaboração do
Direito Administrativo deve
incidir, de modo precípuo, sobre
às relações Administração-
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administrados, no sentido de
concretização
dos
direitos
assegurados a estes. Este
há de ser o precípuo foco da
elaboração (e prática) do Direito
Administrativo, mais adequado
cientificamente que a procura de
uma figura central.

Direito Administrativo
Direito
Constitucional
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Resumo

perspectiva
funcionalista
atrairia e não repeliria o
O texto discorre sobre a regime público).
noção jurídica de propriedade
pública e suas especificidades Palavras-Chave: bens públicos;
em relação à propriedade propriedade;função social; bens
privada.
Questiona
a dominicais; afetação.
adequação do emprego de
perspectivas
civilistas
em Abstract
relação à dominialidade pública,
abordando especialmente o This article discusses legal
tema da funcionalização (social) issues regarding public domain
da propriedade pública. A in Brazilian law, especially ones
propriedade pública, de fato, já derived from the adoption of a
é inerentemente funcionalizada traditional civil law perspective
à realização de um dado fim de on public property. During the
público, que justifica o próprio second half of the twentieth
domínio estatal. Por isso, discute- century in Brazil, one of the
se se e como se pode aproveitar main legal themes on private
ao direito públicoa abordagem property is whether and how
da função social adotada como private property must fulfill
balizamento
constitucional a social function. Here, in the
para a propriedade privada. Ao present essay, its examined if
final é questionado se, a partir the same discussion applies to
da perspectiva funcionalista public domain as well. Should
apresentada, mostra-se legítima public domain perform a social
a propriedade pública dos bens function? And if yes, in what
dominicais e possível a adoção sense this social function must
de um regime híbrido, misto be comprised? Searching for
de público e privado, para os the answers, the text points out
bens
particulares
afetados that public property is already
a fins públicos (caso em que inherently functionalized to the
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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 theconceptof
social function of property can
be useful and improve present
legal solutions. For example,
to establish the law that rules
whenever apublic asset isnot
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.
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1. Introdução: Um olhar
contemporâneo sobre o regime
jurídico dos bens públicos

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 concentrarme em algumas questões
(teóricas), que entendo estarem
intrinsecamente relacionadas,
acerca das quais venho refletindo
em função de longa vivência
prática na matéria.A ideia é
provocar e convidar o leitor a
reflexões críticas.

Os bens públicos e seu regime
jurídico são tema recorrente
na
literatura
do
direito
administrativo. A par de obras
aclamadas¹, uma rápida pesquisa
revela que o assunto não tem
sido negligenciado pelo direito
administrativo contemporâneo².
No entanto, tão numerosa quanto
a produção acadêmica a respeito
é a quantidade de questões
práticas ainda problemáticas
e que demandam discussão A primeira discussão diz
quando se trata gestão jurídica respeito à própria noção
do patrimônio público.
jurídica
de
propriedade
pública e à necessidade de que
De fato, escondidaspela camada seja compreendida em suas
de poeira assentada na legislação especificidades em relação ao
de regência já antiquada³ e conteúdo da propriedade privada
por uma perspectiva civilista (o
utere,
fruereedabutere).
meio anacrônica⁴, acham-se Nesse
mesmo
propósito,
questões palpitantes, que devem questiono a adequação do
ser discutidas.
tratamento
dispensado
à
matéria na lei civil. A topologia
Nesse contexto, não é pretensão do trato dos bens públicos pelo
deste texto revisitar de forma Código Civil, na verdade, reforça
abrangente a sistematização a ideia de que propriedade seria
teórica tradicional do regime um conceito unívoco aplicável

quer ao domínio privado quer
aopúblico. Sei que a discussão
é vetusta, especialmente no
direito estrangeiro, onde muito
já se discorreu a respeito da
distinção entre domínio público
e propriedade privada⁵. 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?

1 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, JeanClaude. DroitAdministratifdesBiens. 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.
2 Pesquisando a respeito, encontrei pelo menos quatro teses acadêmicas dedicadas ao tema neste início de século XXI: CHAMARD, Caroline. La
distintictiondesbienspublicsetdesbiens prives: Contribution à ladefinition de lanotiondesbienspublics. Thèsepourledoctorat em droit de l´Université JeanMoulin (Lyon III), presentée et soutenuepubliquementle 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.Acessoem 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 livredocência 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
3 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.
4 Opinião da autora acerca da qual se discorrerá no item 3, infra.
5 As referências sobre o tema se acham no item 3, infra.
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Aproveitando - me das reflexões
contidas nos capítulos anteriores,
discuto aindase, a partir da
perspectiva
funcionalista
apresentada, mostra-se legítima
a propriedade pública dos
bens dominicais.

M. Hauriouno 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
E, em arremate, seguindo na autor chamou essa propriedade
temática da funcionalização, de propriedade administrativa.⁷
investigo a possibilidade e
o fundamento de se atribuir Antes, porém, que se firmasse
características do regime público a tese da existência de uma
a bens que, embora privados, propriedade
pública
com
não integram o patrimônio de características
próprias,
o
pessoas jurídicas de direito Código Napoleônico dispusera
público, mas se acham afetados sobre os bens do domínio público
a atividades públicas ou à sem, no entanto, lhes conferir
prestação de serviços públicos. nenhum tratamento privilegiado.
Nesse caso, a perspectiva Para o Código Napoleônico, o
funcionalista operaria para Estado era um proprietário como
atrair, e não para repelir, o regime os outros, muito provavelmente
público para a propriedade ainda como consequência da
privada funcionalizada a um necessidade de afastar o regime
interesse público.
pré-revolucionário que concedia
diversos privilégios aos bens do
2. A Noção de Propriedade domínio da Coroa.
Pública e os Problemas da
Perspectiva Civilista
Vem daí, aparentemente, a
tradição de incorporação de
Veio de longe no direito francês normas sobre a propriedade
o debate em torno da natureza pública nas leis de direito civil.
jurídica de relação entre o Estado Tradição que persistiu mesmo
e os bens que lhe são confiados⁶. depois do desenvolvimento, no
No final século XIX, finalmente, direito francês, de um regime
acabou prevalecendo a teoria de 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 administrativas.⁸

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

6 Entre as muitas obras que abordam o tema no direito administrativo francês, cf. DEBBASCH, Charles; BOURDON, Jacques; PONTIER, Jean-Maria; RICCI,
Jean-Claude. DroitAdministratifdesBiens. 2. ed. Paris: PUF, 1994, p. 32 e ss; CHAPUS, René. DroitAdministratifGénéral. 15. ed. Paris: Montchrestien, 2001, t.
2., p. 363 e ss; AUBY, Jean-Marie; DUCOS-ADER, Robert. DroitAdministratif. 6. ed. Paris: Dalloz, 1983,
7 CHAPUS, René: DroitAdministratifGénéral. 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 distintictiondesbienspublicsetdesbiens prives: Contribution à ladefinition de lanotiondesbienspublics. Paris,
Dalloz, 2004, p. 149-50
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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.” ⁹

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:
“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 (...).”¹⁰

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 propriedade.¹¹ A ideia
de propriedade pública, há
que se reconhecer, envolve
muito mais um vínculo jurídico
do que material.¹²
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.

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

8 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.”
9 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.
10 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. O Regime Jurídico das Utilidades Públicas. Cit., p. 115.
11 Algumas peculiaridades dessa relação serão examinadas no item 3, infra, no que refere ao aspecto da funcionalização da propriedade pública.
12 CHAMARD, Caroline. La distintictiondesbienspublicsetdesbiens prives: Contribution à ladefinition de lanotiondesbienspublics. Cit., p. 25. A autora,
porém, sugere que, para alguns aspectos, as diferenças entre os regimes das propriedades privada e públicanão 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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da disciplina aplicável aos bens
públicos, com o intento de colocála em uma perspectiva dinâmicoprodutiva, 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.”¹³

3. A Funcionalização
Propriedade Pública

da

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
Não há, portanto, como avançar ordenamento jurídico que não
no estudo e compreensão do apenas lhe dá origem, mas os
regime jurídico dos bens públicos, conforma. A propriedade, como o
atualizando-se os seus conteúdos mercado, são criações do Direito
à realidade estatal do século XXI, e são definidos por ele.
sem que se questionem alguns dos
cânones tradicionais na temática. “Os direitos de propriedade
Esse o caso das perspectivas privada que constituem o
civilistas que obscurecem as mercado são, inevitavelmente,
peculiaridades dos vínculos direitos
‘restringidos’,
no
jurídicos da propriedade pública. 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 sistema social
em permanente desenvolvimento,
se ajustem as relações jurídicas ao
longo do tempo’.”¹⁴
Apontando aparentemente em
direção semelhante, Sabino
Cassese afirma quea função
social pode ser definida “como
um limite que penetra na
estrutura do direito subjetivo
do proprietário”. ¹⁵

É assim que a propriedade, na
contemporaneidade, apenas é
reconhecida na medida em que
se revela socialmente útil. Os
seus contornos e limites sendo
conferidospor essas respectivas
utilidades.¹⁶
Como o tema da propriedade
pública quase sempre caminhou
proximamente ao direito civil,

13 BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Ob. Cit., p. 104-5, 122 (traduzido do original).
14 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).
15 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 93-4.
16 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”.
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é natural que a incorporação
da ideia de função social da
propriedade (privada) pela
ordem constitucional no direito
brasileiro tenha trazido a
reboquea
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 (finalidade¹⁷) social.
E, em caso positivo, que função
(social) será esta?

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.

XX, especialmente por conta do
art. 42 da Constituição italiana
de 1947²⁰. Vários autores, como
Giannini, criticaram a ideia de que
a propriedade pública estivesse
submetida a uma função social.²¹

“O mesmo discurso se pode
repetir, com alguma variação,
para a outra expressão de
‘função social da propriedade’.
Reconhece-se, tal qual Cassese Também a propósito desta não
na Itália ainda nos anos sessenta faltou quem a tenha qualificado
do século passado, que a de tautológica porque, como se
Constituição é fonte primária disse, todo instituto jurídico
da
dominialidade
pública. tem uma função social, e
Em linha de coerência com a De fato, também na ordem assim também a propriedade.
literatura civilista, encontram- jurídica brasileira, não é outra (...) Na verdade, esse discurso
se estudos recentes abraçando a a fonte originária de atribuição vale mais para os operadorestese de que a propriedade pública da propriedade pública que empreendedores que para os
igualmente deve observar a não a Carta constitucional. É operadores-proprietários.
De
sua função social¹⁸. Na mesma a Constituição que atribui a qualquer maneira, permaneceu
direção parece vir o legislador. propriedade pública, assim sempre um discurso de caráter
Em 2007, a Lei Federal nº. 11.481 como afirma e garante a genérico. Em conclusão, com o
passou a admitir a regularização propriedade privada.¹⁹
conceito contido nesta expressão
fundiária de interesse social em
não se obtém outra coisa que não
imóveis da União. Já a recente A questão que se põe, porém, é uma descrição.”
Medida Provisória nº. 759, de saber se ambas, propriedades
22 de dezembro de 2016, dispôs privada e pública, por terem Após um extenso relato sobre
sobre a regularização fundiária fundamento constitucional, estão as diversas opiniões exaradas a
urbana em áreas públicas. Ambas sujeitas aos mesmos parâmetros respeito então (o autor escrevia
invocando como fundamento a quanto ao cumprimento de sua no final dos anos sessenta),
necessidade de que a propriedade função social.
Sabino Cassese conclui que
pública urbana atenda a sua
o que realmente difere as
respectiva função social.
O tema foi bastante discutido no noções de funcionalização das
direito italiano ao longo do século propriedades pública e privada
17 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.”
18 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.
19 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 10
20 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.
21 GIANNINI, Massimo Severo. I Beni Pubblici. Roma: Mario Bulzoni, 1963, p. 126-7.
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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 1790.²²

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
A ideia de funcionalização da atendimento da função social,
propriedade pública, de fato, figurando no art. 5º da Carta de
antecede o debate em torno 1988, no capítulo dos direitos e
da noção da função social da garantias fundamentais (em face
propriedade. Como visto no do Estado), seria direcionada
capítulo anterior, adotando-se apenas à propriedade privada.
uma ótica objetivada propriedade
— que se contrapõe a uma visão Ainda que se supere essa
subjetiva de mera titularidade —, leitura topológica, mas em linha
toda propriedade pública deveria de coerência com o exposto
ser funcionalizada à realização de acima, parece necessário ter
um dado fim de interesse público. cautela na transposição para as
Toda a propriedade pública discussões do regime jurídico
deveria ter uma função pública dos bens públicos perspectivas
a satisfazer. Nessa acepção, a desenvolvidas para as relações
ideia de funcionalizaçãoé ínsita de propriedade privada²⁴. Assim
até à de propriedade pública.²³ A considerando-se serem diversos
propriedade pública sendo assim, os pressupostos do domínio
de ordinário, funcionalizada à público diversos daqueles do
satisfação de um determinado domínio privado.
fim de interesse público, sem o
que não faria sentido cogitar-se Há, porém, quem faça um
sequer da existência do próprio esforço de compatibilização e
domínio público.
busque uma compreensão da
ideia de função social que seja
Surge, então, o problema de compatível com as peculiaridades
saber se há coincidência entre da propriedade pública.
as acepções de função social e

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 dela²⁵. 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
eficiente²⁶. 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.

“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,

22 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 93-107 (traduzido do original).
23 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
24 Mesmo no âmbito do direito privado, é possível opor alguma crítica ao que se percebe comoum 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 ‘anemptyvesselwithoutbuilty-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.
25 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.
26 Idem ibidem, p. 397.
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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.”²⁷

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 bem.²⁸ A utilidade
correspondente
à
afetação
principal do bem deve prevalecer.²⁹

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.

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 economicamente.³¹

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
Partindo dessa premissa como ambientais, que regem a ocupação
correta, não me parece possível do espaço urbano. Tal exclusão,
defender que o atendimento porém, não pode mais ser tida
de uma determinada função como regra automática. Deve
ou interesse social possa se ser adequadamente motivada
sobrepor ao fim público primário e justificada com um interesse
da coisa pública.Suponha-se, por público contraposto e ponderado
exemplo, que uma determinada caso a caso. Zoneamento, limites
área seja desapropriada para a construtivos e demais restrições
construção de uma via pública precisam ser observados pelo
ou para a implantação de um Poder
Público
proprietário
projeto de infraestrutura. A sempre que não houver uma Como dispunha o regulamento do
execução do projeto atrasa e, no justificativa fundada para tanto. antigo Código de Contabilidade
entretempo, a área é invadida por
da União (Decreto 15.783,
moradores sem teto. Ou, ao invés, 4.
Funcionalização
e de 1922), os bens dominicais
a área invadida é integrante de Legitimidade
dos
Bens integrariam a categoria de bens
um parque estadual de proteção Dominicais ³⁰
do patrimônio disponível das
ambiental? Poderá a realização
pessoas jurídicas de direito
do interesse social habitacional se O debate em torno da público.³² Não estando afetados à
sobrepor ao interesse público que funcionalização da propriedade realização de qualquer interesse
determinou a desapropriação ou à pública suscita outra questão que público direto e imediato,
proteção ambiental e determinar até aqui tem sido pouco abordada seriam
bens
vocacionados
a regularização fundiária da área no que diz respeito ao regime apenas à constituição de

27 Idem ibidem, p. 398.
28 Idem ibidem, p. 399
29 Idem ibidem, p. 396.
30 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.
31 Nesse sentido, MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. Cit., p. 221-222.
32 Cf, a propósito, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 783.
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patrimônio (econômico)
poderes públicos.

dos

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 criticálas 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). Tratase de uma faceta quase literaldo
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.

públicos apenas em sentido
formal, não justificariamo 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
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
Tudo isso somado tem me pela Prefeitura do Distrito
convencido da ideia de que a Federal, proprietária da área³⁴,
categoria dos bens dominicais que reclamava a impossibilidade
deve ser repensada. Não desta proteção, e contrariada a
paraexcluirtais bens das regras orientação em sentido oposto
do regime jurídico dos bens firmada pela Terceira Turma no
públicos, como defendido por julgamento do Recurso Especial
alguns.³³ Fosse assim, além n.º 998.409, de 2009.
de alienados, poderiam ser
usucapidos, dados em garantia Embora a Quarta Turma do
e excutidos. Para essa doutrina, STJ afirme não ter superado
os bens dominicais, porque a jurisprudência que nega a
integrantes apenas do patrimônio existência de posse na ocupação
econômico das pessoas jurídicas irregular de bem público,
de direito público, sendo bens entendeu, no caso, que, em se

33 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.
34 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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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 ocupação irregular
de bem público e contradiz
expressamente o que foi afirmado
pela Terceira Turmano acórdão
do julgamento pouco anterior do
Recurso Especial nº. 1.582.176³⁵

(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 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.

35 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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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”.³⁶

“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 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”³⁷

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.

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 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 concessionário³⁸.
O regime público, aí, acaba
decorrendo da necessidade de
assegurar a continuidade do
serviço público.³⁹

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.
E quando o bem afetado a
determinado serviço ou utilidade

36 CHAMARD, Caroline. La distintictiondesbienspublicsetdesbiens prives: Contribution à ladefinition de lanotiondesbienspublics. Cit., p. 669
37 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. Cit., p. 221-222
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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 loca do 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

provocou uma contração no
conjunto de bens públicos em
sentido estrito, levou a uma
ampliação dos bens de titularidade
privada caracterizados como
de destinação pública⁴². E,
nesse contexto, discorre sobre
a evolução do conceito de
domínio público que considera a
funcionalização da propriedade à
Alessandra Bindi, em tese de realização de fins públicos, ainda
doutorado defendida em 2010, que sob a titularidade privada.
destaca a relevância da categoria Tudo em consonância com uma
no direito administrativo italiano perspectiva de objetivação da
contemporâneo. Segundo a noção de domínio público em
autora, ao mesmo tempo em comparação com a perspectiva
que a política de privatizações subjetivista que prevaleceu até
como
categoria
própria,
afirmada por Aldo Sandulli
em 1956⁴⁰, 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 atribuída.⁴¹

28 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 AntonioAngelo, 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 oentendimento 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 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).
39 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.
40 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.
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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,
Entretanto, um exame das Giannini a reputa juridicamente
espécies de bens que a doutrina imprecisa e afirma que só poderia
italiana
enquadra
nesse ser aceita para fim descritivo⁴⁵.
conceito de bens privados de
interesse público revela que Não obstante a crítica pareça
ali se enumeram desde bens procedente, penso que a
afetados à prestação de serviço categoria dos bens privados de
público a que acima já se referiu, interesse público, se admitida de
como também algumas formas forma mais restrita, teria, por
de limitação da propriedade aqui, uma utilidade residual
privada (que aqui consideramos justamente para que nela se
como manifestações do poder pudesse definir, com maior
de polícia administrativa, como, clareza um regime próprio para
por exemplo, as restrições enquadrar a situação dos bens
decorrentes da proteção do privados afetados a fins ou usos
patrimônio histórico-cultural), públicos. Na verdade, embora
até o caso mais restrito de bens nesses casos não sejarazoável
privados afetados a uso público, determinar a aplicação integral
de que se cogita neste momento. do regime público, mostra-se
perfeitamente possível cogitar
Um tanto por isso essa categoria de algumas derrogações em
foi objeto da forte crítica de circunstâncias predeterminadas.
Massimo S. Giannini. Na obra
que reproduz suas aulas de Recorro, mais uma vez, à tese
direito administrativo sobre de Alessandra Bindi, em que a
a matéria nos anos de 1962- autora defende um regime misto
3, o célebre administrativista aplicável aos bens formalmente
italiano reconhece que, sob tal privados, mas substancialmente
designação, enquadram-se bens públicos. Tal regime seria
aqui (em que a caracterização
da propriedade pública dependia
basicamente da identificação
de sua titularidade subjetiva⁴³).
A propriedade pública não
representa a única estrada para
satisfazer o interesse público.⁴⁴

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 administrativo.⁴⁶
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

41 GAROFOLI, Roberto. Compendio di Diritto Amminisrtativo. Roma: Nel Diritto Ed., 2014, p. 229
42 BINDI, Alessandra. Ob. cit., p. 141.
43 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.”
44 BINDI, Alessandra. Ob. cit., p.142
45 GIANNINI, Massimo Severo. I Beni Pubblici. Cit., p. 123-6
46 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.”
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para
desocupação
das crianças daquela localidade. elástico
Ponderação
de
interesses. pelo Poder Público.⁴⁸
Supremacia do interesse público
Já o Superior Tribunal de Justiça,
sobre o particular.⁴⁷
adotando uma posição mais
O Tribunal Regional Federal da favorável à ocupação pública,
5ª Região, a seu turno, rejeitou a decidiu suspender a execução
aplicação do regime público para de uma liminar de imissão de
suspender a penhora de um bem posse concedida em favor de
de sociedade de economia mista particular pelo Tribunal de
federal ocupado por órgão da Justiça de Minas Gerais para
Polícia Civil do Estado de Alagoas. evitar o desalojamento de órgãos
A Justiça Federal, entendeu, no administrativos do Município
Governador
Valadares
caso, que a penhorabilidade do de
bem apenas estaria excluída se que ocupavam bem privado,
ele se achasse afetado a serviço sob o risco de interrupção da
público prestado pela própria prestação dos serviços pelos
empresa. Dessa forma, o uso do órgãos afetados.⁴⁹
bem por órgão público estadual,
fora das finalidades do ente Como se percebe das decisões
titular, configuraria destinação mencionadas, a casuísticado
anômala e não permitiria a direito brasileiro ainda é grande
exclusão de sua penhorabilidade, na matéria e são pouco precisos os
mas, apenas eventualmente, critérios que definem a aplicação
a concessão de prazo mais 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. Conclusão

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

47 DÉCIMA NONA C MARA 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
48 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 encontrase 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)
49 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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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.

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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Introdução.
A Constituição Federal de 1988 elevou com ineditismo a moralidade jurídico administrativa

como

importante

princípio

reitor

das

instituições

públicas,

notadamente a Administração Pública, assim entendida como o conjunto de
entidades e órgãos públicos responsáveis pela execução de atividades que
garantam aos administrados, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, o exercício de
direitos fundamentais. É possível afirmar que a inserção do princípio da moralidade
administrativa na Constituição Federal de 1988, que marcou a redemocratização do
País, decorreu da preocupação com a ética no setor público e com o combate à
corrupção e à impunidade que amargam a história nacional.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atividade estatal,
qualquer que seja o campo institucional, está subordinada à observância de
parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do
princípio da moralidade administrativa 1 . É por essa razão que o princípio
constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do
poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos praticados pelo
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o
comportamento dos órgãos e agentes governamentais. Além do controle político
exercido por um poder sobre o outro, fruto do sistema de freios e contrapesos, a
Constituição Federal de 1988 garante outros mecanismos de vigilância sobre a
gestão pública, onde se destacam a Ação Popular (cf. art. 5º, LXXIII) e a Ação Civil
1

STF, ADI 2661, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 23.08.2002.
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Pública por Atos de Improbidade Administrativa (cf. art. 37, §4º), sendo essa última
utilizada quase que exclusivamente pelo Ministério Público com base na previsão
contida na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, que, dentre outras
coisas, estabelece o rol das condutas que configuram atos de improbidade
administrativa.
Nesse sentido, tem ganhado extrema relevância a análise das condutas praticadas
por agentes públicos durante o procedimento de licenciamento ambiental cuja
competência é estatal. A fruição dos recursos ambientais não é, e nem poderia ser,
inteiramente livre e seu controle pelo Estado por meio do licenciamento ambiental,
de acordo com a Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, é instrumento que
integra a Política Nacional do Meio Ambiente (cf. art. 9º, inciso IV). Assim, por ser
uma relevante atividade do poder de polícia administrativa exercida pelo Estado, é
esperado que sua execução resulte rotineiramente na troca de informações ou
orientações entre os agentes públicos e particulares, que deverá ter como
finalidade, sob a égide da moralidade institucional prevista na lei, identificar a
melhor escolha locacional e tecnologia disponível a ser empregada de modo a
viabilizar a ideia de desenvolvimento sustentável.
Sem desconhecer que os desvios de conduta são um traço marcante na relação
entre Estado e seus destinatários, é necessário cotejar, com extremo cuidado, os
casos que podem efetivamente configurar atitude ilegal, que possuem o propósito
de permitir a concessão ou obtenção de facilidades, daqueles que representam
falhas de interpretação da norma jurídica ou técnica por agentes públicos e
particulares ou, simplesmente, omissão no acompanhamento de determinado
licenciamento ambiental. Não se está aqui a menosprezar o impacto negativo dos
erros e omissões em um procedimento estatal, especialmente por estar associado
a um valor jurídico – o meio ambiente – revestido de um elevado grau de
fundamentalidade, conforme preceitua o artigo 225, caput, da Constituição Federal
de 1988. Busca-se, por outro lado, chamar atenção para o fenômeno da
judicialização dos procedimentos de licenciamento ambiental que, promovida
quase sempre pelo Ministério Público, acaba por rotular comportamentos e
submeter agentes públicos e particulares aos percalços que representam a
necessidade de comprovação de fato negativo, ou seja, como definido pela
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doutrina de direito processual, a produção de prova diabólica relacionada à
inexistência de ato ilegal ou que viole a moralidade administrativa 2.
O objetivo desse trabalho é contextualizar as hipóteses de incidência da Lei
Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, chamada Lei de Improbidade
Administrativa (“LIA”), com as condutas normalmente praticadas por agentes
públicos e particulares em decorrência do processo de licenciamento ambiental,
com o enfoque nos artigos 10 e 11 da mencionada norma. Buscaremos, também,
analisar a instalação de um ambiente de insegurança jurídica relacionado ao
referido fenômeno da judicialização de questões ambientais, muitas vezes por
provocação do Ministério Público ou das entidades legitimadas pela Lei Federal n.º
7.347, de 24 de julho de 1985, que acabam por tornar, na prática, uma atividade
essencialmente administrativa em matéria de controle preventivo obrigatório por
parte do Poder Judiciário, atualmente marcado pela sobrecarga em termos
quantitativos de demandas que estão aguardando solução definitiva.
Não incluiremos nesse breve trabalho, por outro lado, as normas previstas no artigo
9º da LIA, uma vez que o mencionado dispositivo versa sobre a hipótese de
enriquecimento ilícito do agente público com o intuito de se beneficiar ou beneficiar
terceiro, circunstância que demanda, em princípio, a análise objetiva da presença
dos elementos nucleares do tipo: conduta dolosa visando o recebimento de
vantagens e contraprestação decorrente da obtenção ilícita de ganhos financeiros
ou patrimoniais.
A LIA representa um grande avanço em termos de controle da atuação dos
agentes públicos que se desvirtuam das obrigações inerentes à sua condição de
representante do Estado na relação direta firmada com a sociedade. E em relação
a isso não se pode admitir retrocesso, o que não exclui, todavia, a necessidade de
aprimoramento. A aplicabilidade das normas estabelecidas na LIA no âmbito do
processo de licenciamento ambiental, quando confrontada com as características
que cercam a análise – quase sempre – complexa das características geológicas,
Sobre esse tema, a 1ª Turma do STF, no julgamento do HC 73338, Relator Min. CELSO DE
MELLO, julgado em 13/08/1996, asseverou que o réu, no Processo Penal, não tem a obrigação
de provar sua própria inocência. Não se pode exigir a prova de fato negativo, ou seja, provar
que não se fez algo. Esta prova é chamada de “prova diabólica”.
2
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químicas ou biológicas de onde se pretende desempenhar determinada atividade
econômica, se revela uma tarefa extremamente difícil, pois não são raras as vezes
em que o conhecimento técnico a respeito de uma atividade e seus impactos ao
meio ambiente ainda não são amplamente difundidos, o que deve ser suficiente
para afastar a acusação de improbidade no ato concessivo de licença. Se por um
lado é louvável que se esteja zelando pela legalidade quando se trata da utilização
de recursos ambientais e a preservação do interesse público, por outro não há que
se reduzir a pouco mais do que nada as licenças ambientais e criar um contexto
que represente, aos olhos daqueles que desempenham a função pública, um
fundado receio de apresentar opinião favorável a projeto e ser “contemplado” com
o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Princípio da Moralidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
O ordenamento jurídico nacional confere tratamento a essa matéria desde 1824,
com a Constituição do Império do Brasil, que tratou da possibilidade de
responsabilização dos Ministros de Estado em razão da prática de atos lesivos ao
Erário, circunstância que torna oportuna a análise, ainda que breve, do tratamento
jurídico-constitucional disponibilizado à probidade administrativa e, propriamente, à
moralidade como estampada na Constituição Federal de 1988.
No Brasil, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho defendeu, em 1974, a moralidade
administrativa como princípio de observância obrigatória no exercício da atividade
pública. Segundo o mencionado jurista, a atividade pública não se justifica quando
motivada por razões outras que não encontram guarida no interesse público,
mesmo que formalizada conforme as prescrições legais. Defende, assim, a lisura e
a exação nas práticas públicas 3 . E isso porque a inserção do princípio da
moralidade na Constituição Federal de 1988, na verdade, é coerente com a
mudança de paradigma do princípio da legalidade ocorrida no sistema jurídico de
vários países, inclusive do Brasil, que levou à instituição do Estado Democrático de
Direito. A legalidade, anteriormente restrita ao texto legal, nos dias de hoje, possui
sentido mais amplo, pois, além de privilegiar a lei em sentido formal, dedica-se a
proteção de valores e princípios que estão na base do ordenamento jurídico.
3

Manoel de Oliveira Franco Sobrinho. O Controle da Moralidade Administrativa. pág. 96.
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Com na base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da
moralidade administrativa revela-se como um valor constitucional tomado de
conteúdo ético e alçado à condição de alicerce fundamental das atividades do
Estado. Nesse contexto, o desrespeito ao princípio da moralidade faz instaurar
situações de inconstitucionalidade ou propriamente de ilegalidade. A legitimidade
do Direito, em termos positivistas, viu-se resumida aos requisitos da prévia
existência de autoridade legítima e procedimento legal. Segundo Diogo de
Figueiredo Moreira Neto, essa concepção legalista, fundada na ideia de que a
legitimidade do ato está condicionada a sua previsão legal, deixou de ser o único
critério de análise do comportamento estatal, pois
“as dimensões éticas do Estado contemporâneo se viram imensamente ampliadas
no correr deste século, não só com a definitiva sedimentação da legalidade,
essencial à realização do Estado de Direito, mas com o viçoso ressurgimento
autônomo da legitimidade, essencial à realização do Estado Democrático e, ainda,
como conquista in fieri, a introdução da licitude, também como valor autônomo,
capaz de levar à realização do Estado de Justiça no próximo milênio” (MOREIRA
NETO, 2004, p. 57).

Nesse sentido, já se encontra amadurecido o entendimento de que para validade
material de qualquer comportamento não é necessário apenas o atendimento ao
aspecto procedimental, como também se faz necessária a presença de valores e
princípios constitucionais que dão corpo ao ato estatal, como no caso em tela o
princípio da moralidade, resumido no dever de probidade no trato da res publica.
Portanto, para que o ato praticado pelo agente público seja legítimo torna-se
imperiosa a análise da compatibilidade de seu comportamento com os valores que
necessariamente o vinculam. A mera legalidade formal administrativa não é mais
suficiente. A simples ideia de que a atividade da Administração está vinculada
somente pelos meios e limites formais, e não igualmente por seus fins, leva a uma
situação de afastamento da concepção moderna de legalidade. Não por outra
razão que o legislador constituinte inseriu de forma expressa a submissão do
Estado, em seus diversos âmbitos, não só ao princípio da legalidade, mas também
à moralidade.
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É nesse contexto que se pretende alcançar o campo conceitual de moralidade
administrativa e a forma como ela deve vincular a atividade estatal em todos os
seus segmentos a partir de sua previsão expressa na Constituição Federal de
1988. Não há como negar que, aliada a existência de valores éticos que devem
inspirar o comportamento estatal, a disponibilidade em favor da sociedade de
meios de controle aptos a garantir a fundamentalidade de seu direito e de exigir
que o agente público cumpra suas funções de forma a respeitar a confiança
outorgada é de vital importância, contexto em que a aplicação da LIA ganha
contornos ainda mais relevantes.
Reflexões sobre a Aplicação da LIA
A LIA nasceu em um ambiente jurídico-constitucional amadurecido pelas
disposições legais anteriores previstas em patamar constitucional. O projeto de Lei
n.º 1.446/91, enviado pelo então Presidente da República Fernando Collor de
Mello, trouxe sanções que buscam censurar o mau comportamento do agente
público. Assim, é preciso reconhecer que a edição da LIA se mostrou um avanço
extremamente positivo no controle dos agentes públicos, bem assim dos
particulares que mantenham relação com o Poder Público, pois foi concebida,
justamente, para criação de mecanismo eficaz de repressão de pessoas físicas que
exerçam funções públicas e que causem lesão ao Erário ou obtenham vantagens
indevidas, além dos terceiros beneficiados pelos atos contaminados de
imoralidade.
Entre os aspectos positivos da referida norma destacamos a definição de sujeito
passivo dos atos de improbidade, incluindo-se as entidades não definidas por lei
como Administração Pública, mas que gerenciam ou utilizem recursos de origem
pública. Percebe-se que o foco do legislador não foi a natureza da pessoa jurídica,
mas o bem jurídico tutelado pela norma, o que correspondente a noção de
patrimônio público. Essa previsão alcança, por exemplo, as organizações não
governamentais e demais pessoas jurídicas integrantes do terceiro setor que
recebam ou, de alguma forma, gerenciem recursos de origem pública.
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Entretanto, é possível identificar também aspectos negativos na mencionada norma
jurídica e é justamente em relação a esses que pretendemos nos dedicar em
breves considerações. Como mencionado, a LIA se destaca por trazer em seu
escopo tipos muito abertos das condutas classificadas como atos de improbidade
administrativa. Não se pode admitir uma interpretação tão ampla da norma que
acabe por ignorar o dever de extremo cuidado que intrinsicamente está associado
à interposição de demanda que tem a finalidade de declarar se houve ato de
imoralidade administrativa, cujas consequências jurídicas podem ser extremamente
graves para os acusados. Segundo José Antônio Lisbôa Neiva,
“a improbidade revelaria a qualidade do homem que não procede bem, que age
indignamente, porque não tem caráter. Improbidade seria o atributo daquele que é
ímprobo, ou seja, aquele que é moralmente mau, violador das regras legais ou
morais” (LISBÔA NEIVA, 2007, p. 13).

Cabe, então, observar que a ação civil pública por ato de improbidade
administrativa se refere à análise do caráter do agente público ou de terceiro que
tenha agido em violação aos princípios jurídicos estampados na Constituição
Federal de 1988. E caráter, por sua vez, está relacionado à qualidade moral e
comportamento padrão do ser humano, elementos que permitem a apreciação da
índole ou vontade de agir do indivíduo, sendo esta boa ou má. Portanto, o ato
passível de punição pela LIA precisa corresponder a uma conduta desonesta ou
desleal com a coisa pública. Com isso, não é toda ilegalidade ou irregularidade na
atuação do agente público que pode ser considerada ato de improbidade
administrativa, sob pena de, em assim sendo, ultrapassar a sistemática jurídica
criada para combater o agente público imoral ou desonesto. Para que o ato seja
tido como de improbidade não basta que seja formalmente ilegal. Tem que possuir
conteúdo imoral, conduta realizada com má-fé, com dolo de se beneficiar ou
beneficiar terceiro.
Nesse sentido, é válida a crítica destinada à redação do artigo 10 da LIA, que trata
dos atos de lesão ao Erário que geram perda patrimonial ou dilapidação de bem
público. Nesse caso, o legislador incluiu conduta omissiva culposa na norma do
artigo 10, circunstância que se mostra de difícil interpretação, pois pressupõe a
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prática de improbidade administrativa – ou ato de desonestidade – por aquele que
deixou de praticar ato que eventualmente tenha causado danos ao patrimônio
público. Nem toda irregularidade deve ser interpretada como ato eivado de
desonestidade, uma vez que o agente público eventualmente incompetente,
atabalhoado ou negligente não é necessariamente um corrupto ou desonesto.
Ainda que a lei disponha a forma culposa de conduta ímproba, o fato é que a
sistemática adotada em nosso ordenamento jurídico impede que se considere
viável a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva para os demais tipos
abertos definidos nos artigos 9º e 11. Sobre essa questão, em célebre decisão do
Ministro Teori Albino Zavaski, o Superior Tribunal Justiça considerou que
"em atenção ao princípio da culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não
se tolera responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei expressa, a
penalização por condutas meramente culposas, conclui-se que o silêncio da Lei
tem o sentido eloqüente de desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos
nos arts. 9.º e 11" (REsp 940.629/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, Primeira
Turma, DJe 4/9/08).

Não se quer dizer com isso que um ato formalmente ilegal, despido da intenção de
favorecer ou prejudicar alguém, não mereça a devida reprimenda pela
Administração Pública ou pelo próprio Ministério Público. Para esses casos, o
ordenamento

jurídico

oferece

mecanismos

de

responsabilização

(civil

e

administrativa) do agente público, o que não se pode confundir com a improbidade
administrativa. Como o Ministério Público assumiu, por vontade constitucional, a
atribuição de levar ao Poder Judiciário os casos de violação à moralidade
administrativa, é importante que haja certa cautela na aferição das condutas em
procedimento administrativo prévio e na eventual propositura de demanda.
Essas questões reforçam a crítica de que a LIA possui tipos imprecisos e que
acabam por favorecer o enquadramento de condutas que outrora eram
reconhecidas apenas como infrações funcionais. O artigo 11 da referida norma
jurídica prevê, por exemplo, que será considerado ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão que atente contra os princípios da
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Administração Pública e viole o dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições públicas. Pela interpretação fria do mencionado dispositivo
legal, é possível concluir, por exemplo, que o reconhecimento, em favor do
administrado, da prescrição da cobrança de multa fixada em sede administrativa,
provocada por demora na organização interna de determinado órgão público, pode
ser considerada ato de desonestidade, uma vez que teria violado o princípio da
eficiência também previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Ainda que se considere irregular o comportamento indicado no exemplo acima,
deve-se observar que para se reconhecer a improbidade administrativa é
indispensável a demonstração do dolo do agente em prejudicar o erário ou
favorecer o administrado. Para José Antônio Lisboa Neiva,
“As condutas referidas nos artigos 9º e 11 da Lei n.º 8.429/92 seriam dolosas,
enquanto o artigo 10 estipularia ação ou omissão culposa, além da dolosa,
havendo quem aceite um ato ímprobo culposo. Por sua vez, afrontaria a própria
ideia de ímprobo aceitar um enquadramento com base na culpa. A conceituação
exige necessariamente o dolo, pois não se pode admitir desonestidade,
deslealdade e corrupção por negligência, imprudência ou imperícia” (LISBÔA
NEIVA, 2007, p. 15).

Assim, basta que uma das ações civis públicas por ato de improbidade
administrativa seja proposta sem o devido zelo ou pautada exclusivamente em
aspirações políticas e ideológicas dos integrantes do Ministério Público para que a
legitimidade da LIA seja colocada em xeque. Nesse sentido, deve prevalecer
entendimento, já expressado em vários julgados do Superior Tribunal de Justiça,
de que o Ministério Público, ou a entidade pública lesada pelo comportamento
violador, deve demonstrar a intenção do agente público, e demais envolvidos na
prática do ato ímprobo, de causar danos ao Erário ou de se beneficiar da conduta
apontada como irregular 4. Dessa forma, sem o elemento subjetivo definido como
4

Nesse sentido, “a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a
gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada cum granu
salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas
meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do
administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o
legislador pretendeu. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a

AMECURRENT 725124424.1 16-ago-17 13:33

10
588

‘vontade’, fica afastada a hipótese de improbidade administrativa, devendo a
questão ser tratada através de outros meios disponíveis de controle sobre a
atuação estatal.
Aplicação da Improbidade Administrativa em Direito Ambiental.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que “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”. Dessa forma, como um dos autores do presente artigo já teve a
oportunidade de salientar, “a fruição do meio ambiente saudável e ecologicamente
equilibrado foi erigida em direito fundamental” 5 . Porém, ao contrário do que se
possa considerar, a Constituição Federal de 1988 não define o meio ambiente
como um valor jurídico diametralmente oposto à ideia de desenvolvimento
econômico ou livre inciativa. A Constituição, por certo, considerou o meio ambiente
como elemento indispensável ao desenvolvimento da atividade de infraestrutura
econômica da República Federativa do Brasil. O princípio do desenvolvimento
materializa-se no reconhecimento constitucional do direito ao desenvolvimento
sustentável, o que pela ordem jurídica vigente é reconhecer que haverá
permanentemente a necessidade de harmonizar a proteção ambiental com o
estímulo ao desempenho de atividades econômicas.
Não é à toa que a proteção do meio ambiente é, na Constituição Federal de 1988,
um dos princípios basilares da ordem econômica nacional, estando prevista no
artigo 170, inciso VI. Como um dos autores do presente artigo também comentou
em outra ocasião,
“a inclusão do ‘respeito ao meio ambiente’ como um dos princípios da atividade
econômica e financeira é medida de enorme importância, pois ao nível mais
elevado de nosso ordenamento jurídico está assentado que a licitude
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador”
Recurso Especial n.º 831178/MG – Ministro Relator Luiz Fux – 1ª Turma – DJe de 25/03/2008.
Disponível em www.stj.jus.br.
5

Paulo de Bessa Antunes. Direito Ambiental. pág. 48.
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constitucional

de

qualquer

atividade

fundada

na

livre

iniciativa

está,

necessariamente, vinculada à observância do respeito ao meio ambiente ou, em
outras palavras, à observância das normas de proteção ambiental vigentes”
(BESSA ANTUNES, 2017, p.12).

Tratam-se de valores jurídicos, ou princípios de status constitucional, que, além da
necessidade de serem interpretados de maneira harmônica entre si, precisarão
guardar intensa compatibilidade com os demais princípios, explícitos ou implícitos,
que integram o Direito Ambiental, a exemplo da dignidade da pessoa humana e
democracia, precaução e prevenção, entre outros tantos que se inserem no âmbito
da ordem jurídica nacional. O desafio que atualmente provoca nossa atenção é
avaliar se o Brasil e as instituições públicas que o integram estão logrando garantir
a necessária compatibilidade de todos esses valores de modo a estabelecer em
âmbito interno a esperada segurança jurídica, o que em outras palavras significa
analisar se o Direito Ambiental está sendo compreendido de maneira adequada.
Como destacado em oportunidade anterior por Paulo de Bessa Antunes,
“O Direito Ambiental tem sido entendido de forma extremamente ampla e, de certa
maneira, ‘imperialista’, pois se pretende que, ante os seus aspectos peculiares,
outros valores constitucionalmente tutelados cedam passagem, haja vista que,
muitas vezes, parte-se de uma ideia de que o ambiente é tudo que não seja eu,
conforme o conceito de Einstein. O corte é claramente autoritário, pois em
sociedade democrática somente a atuação saída dos processos regulares de
direito deve ser tida como legítima” (BESSA ANTUNES, 2017, p. 4).

Tem servido de estímulo a essa postura mais restritiva o cenário quase sempre
desastroso que é descrito para se referir ao meio ambiente nos dias atuais. Sabese que a atitude de respeito e proteção ao meio ambiente e às demais formas de
vida ou aos sítios que as abrigam deve ser interpretada como um compromisso
irrenunciável do ser humano com a própria raça. Entretanto, o nosso objetivo é
chamar atenção para o fato de que o Direito Ambiental, como ramo de direito
autônomo, quando reconhece a necessidade de proteção aos bens naturais, o faz
com a finalidade de compatibilizar os diversos interesses envolvidos e harmonizar

AMECURRENT 725124424.1 16-ago-17 13:33

12
590

os diferentes agentes econômicos que eventualmente podem divergir sobre o
destino a ser dado aos recursos naturais.
Em outras palavras, as normas de Direito Ambiental são resultado do jogo
democrático que, por sua vez, é implementado a partir da atuação dos poderes de
Estado, os quais a Constituição Federal de 1988 outorga atribuições específicas
relacionadas à proteção do meio ambiente e à implantação de políticas públicas
voltadas para tal objetivo. Assim, o respeito a essa regra significa considerar que,
dentre as funções estatais, em matéria ambiental, compete ao Executivo as tarefas
de definição dos usos possíveis dos elementos naturais, bem como a forma pela
qual eles serão utilizados e ao Ministério Público compete a função de fiscal dos
atos e procedimentos adotados pelos órgãos públicos para, na hipótese de
violação à legalidade, adotar as medidas juridicamente adequadas.
Todas as atividades capazes de gerar impacto negativo ou alterar as condições
ambientais estarão submetidas ao controle ambiental materializado pelo exercício
do poder de política administrativa. Como definido por um dos autores do presente
artigo, “licenciamento ambiental é, juntamente com a fiscalização, a principal
manifestação do poder de polícia exercido pelo Estado sobre as atividades
utilizadoras de recursos ambientais 6”, através da análise técnica – e quase sempre
– complexa a respeito da localização, instalação, operação ou ampliação de
empreendimentos

e

atividades

utilizadoras

de

elementos

naturais

ou

potencialmente poluidoras ou daqueles que, direta ou indiretamente, possam
representar algum grau de degradação do meio ambiente. Assim, os entes
federativos possuem autonomia política e administrativa para definir a estrutura
própria que ficará responsável por executar o licenciamento ambiental, a partir do
sistema de distribuição de competências definido na Constituição Federal de 1988
e na Lei Complementar n.º 140, de 08 de dezembro de 2011.
Por se tratar essencialmente do conjunto de diversos atos administrativos, o
licenciamento ambiental é um procedimento regido também por normas e
princípios de Direito Administrativo, que pressupõem o controle prévio da
6

Paulo de Bessa Antunes. Direito Ambiental. pág. 160.
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Administração Pública de modo a avaliar a viabilidade ambiental de determinado
empreendimento ou atividade. Nessa qualidade, é indissociável a relação entre a
atuação dos agentes públicos que possuem a competência para desempenhar as
funções de licenciamento ambiental com as regras próprias das demais atividades
administrativas do Estado, com destaque para os princípios constitucionais
inseridos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Aliás, quanto ao ato administrativo, tem-se que o resultado possível do processo de
licenciamento ambiental, para o caso de viabilidade ambiental do projeto, é a
emissão de licença ou autorização para desempenho regular das atividades de
implantação e execução de empreendimentos. E, obviamente, como todo e
qualquer ato administrativo, a licença ou autorização expedida pelo órgão
ambiental também estará sujeita aos mecanismos de controle disponíveis em
nosso

ordenamento

jurídico,

podendo

passar

por

revisão

pela

própria

Administração Pública ou ser submetido à análise de legalidade exercida pelo
Poder Judiciário mediante provocação.
Importante que se diga que a licença e autorização são atos administrativos
autônomos que encerram uma sequência de outros atos que integram o,
normalmente, complexo procedimento ambiental. Estudos ambientais, vistorias,
pareceres técnicos e atos de designação de servidores para acompanhamento das
atividades de licenciamento são apenas exemplos da cadeia de etapas que
antecedem à emissão de licença (prévia, instalação ou operação) ou autorização
ambiental. Assim, ainda que a licença ou autorização tenha aparência de
legalidade, por ter sido emitida de acordo com a formalidade prevista em lei, é
possível identificar falhas nas etapas anteriores do procedimento que podem
resultar na posterior declaração de invalidade dos referidos atos administrativos.
Por ser uma relevante atividade do poder de polícia administrativa, é esperado, e
até mesmo necessário, que sua execução resulte em um contato mais próximo da
Administração Pública com o interessado em licenciar a atividade, de modo a
viabilizar a troca de informações ou orientações que deverá ter como finalidade
única permitir que seja identificada a melhor escolha locacional e tecnologia
disponível a ser empregada com o propósito de eliminar ou, ao menos, mitigar a
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degradação ambiental representada pelo desempenho de determinada atividade
econômica.
E, por se tratar de mais uma forma de manifestação humana, é razoável considerar
como possível que o procedimento administrativo de licenciamento ambiental
contenha falhas ou interpretações equivocadas da norma técnica ou jurídica, que
seja contaminado por erros na condução por parte da autoridade ambiental,
hipóteses que inegavelmente estarão sujeitas ao necessário controle interno da
Administração e, eventualmente, também na esfera cível, na hipótese da
ocorrência de danos ao Erário. Não é nenhum absurdo considerar também como
possível que o licenciamento ambiental seja impregnado por atos de imoralidade
ou de flagrante ilegalidade, com a atuação de agente público com o propósito de
beneficiar terceiro interessado na concessão de licença. Da mesma forma, os atos
administrativos e seus responsáveis estarão sujeitos às medidas de controle
aplicáveis, seja pela prática de conduta criminosa, seja pelo enquadramento da
hipótese como ato de improbidade administrativa.
A circunstância que diferencia as duas hipóteses de violação a deveres jurídicos é,
justamente, o grau de reprovabilidade da conduta diante de sua repercussão
jurídica. Como já destacamos em tópico anterior, não se pode admitir que todo e
qualquer erro ou descumprimento de norma jurídica, sem a evidente contaminação
por elemento subjetivo que denote a vontade de se beneficiar ou beneficiar
terceiro, seja interpretada como um ato de improbidade administrativa. Apesar da
reprovabilidade do erro, que deve ser punido e evitado ao máximo pela
Administração Pública, não admiti-lo é o mesmo que retirar do homem a sua
essência, que é errar e, a partir disso, adotar meios para evitar nova falha 7 .
Sobre esse ponto, encontramos a jurisprudência abaixo:
“(...) 2. Não basta a simples violação aos princípios da Administração Pública para configurar
as condutas tipificadas na Lei N. 8.429/92. O elemento subjetivo é indispensável à
caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo certo que os tipos previstos no
artigo 11 (ofensa aos princípios da Administração Pública) são puníveis apenas na
modalidade dolosa. Apenas os atos que importem em lesão ao Erário (Art. 10) admitem a
forma culposa.
3. Além do elemento subjetivo, para a conformação de ato de improbidade administrativa é
exigida, de acordo com a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, a
presença de má-fé no atuar do agente público. Isso porque, conforme destaca o ex-Ministro
do STJ Luiz Fux, nos autos do Agravo de Instrumento N. 1.303.334 - PR, "a ratio essendi da
Lei de Improbidade Administrativa é coibir a prática de atos lesivos contra a Administração
7
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Excluímos desse raciocínio, naturalmente, os casos de erro de procedimento que,
embora não contenha o elemento subjetivo da ação ou omissão do agente público,
tenha repercussão na esfera penal, como é o caso, por exemplo, de imperícia ou
negligência na apuração técnica de determinada atividade ou estrutura física, com
evidente risco à integridade física de pessoas e do próprio meio ambiente.
Um exemplo claro da problemática de enquadramento jurídico do ato objeto de
investigação é o parecer técnico emitido por agente público integrante de órgão
ambiental. Há casos em que o Ministério Público ajuíza ação civil pública (ou
mesmo ação criminal) contra agente público que manifestou opinião favorável a
respeito da viabilidade ambiental de projeto e alternativa locacional do
empreendimento, utilizando como base da tese acusatória pareceres técnicos
produzidos em sentido contrário. Veja que a questão aqui não é sobre a intenção
do agente em obter vantagem, mas sobre sua interpretação ou convicção de que
determinado empreendimento é viável do ponto de vista ambiental.
É preciso compreender que para o correto enquadramento de determinada conduta
como ato de improbidade administrativa a divergência de opiniões entre técnicos
não é, e nunca poderá ser, suficiente para, isoladamente, justificar a propositura de
demanda dessa natureza. O nosso ordenamento jurídico, seja para bem ou para o
mal, privilegia a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o
que torna a afirmativa técnica em sentido contrário, produzida fora dos limites da
Administração, mero indício. Além disso, a sistemática constitucional protege a livre
manifestação de opinião (cf. art. 5º, incisos IV e IX, Constituição Federal), o que
necessariamente alberga as manifestações profissionais ou técnicas produzidas
por agentes públicos e despidas de qualquer elemento subjetivo capaz de macular
sua conclusão. Nessa hipótese, e não havendo comprovação da intenção do
agente público em se beneficiar ou beneficiar terceiro, uma eventual ação civil
pública para questionar o licenciamento não deveria guardar relação com a LIA,
uma vez que eventual erro de interpretação de norma contida em parecer, ainda
Pública perpetrados por administradores públicos desonestos, e não aqueles que tenham sido
praticados por administradores inábeis, sem a comprovação de má-fé" 4. Recurso Conhecido
e Não Provido” (Apelação Cível n.º 20090111761834 DF. 2ª Turma Cível TJDF. Relator:
Waldir Leôncio Lopes Júnior. Data de Publicação: 04/07/2013). Disponível em www.tjdft.jus.br
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que possa ser tido como ilegal do ponto de vista jurídico-administrativo, não terá
violado o dever jurídico contido no princípio da moralidade administrativa.
Nesse sentido, há jurisprudência que, ao analisar a natureza do ato impugnado em
ação civil pública de improbidade administrativa, considerou o parecer conduta
meramente opinativa, incapaz de gerar efeitos imediatos, conforme transcrição
abaixo:
“Insta ser enfatizado que manter o Agravante no polo passivo da atual demanda,
quando, in casu, não restam dúvidas da inexistência de ato de improbidade
administrativa, com relação ao referido parecer, acarretará, com certeza, prejuízos
incalculáveis ao Recorrente, pois, até que a ação transite em julgado, duvidas
permanecerão sobre a lisura do agente público. Sendo assim, uma vez que restou
claro que em momento algum o Agravante tratou, em seu parecer, da dispensa ou
inexigibilidade de licitação, e diante do eminente caráter opinativo do mesmo,
carece de viabilidade jurídica o ajuizamento da ação de improbidade
administrativa quanto ao ora Recorrente, como tão bem fundamentou o douto
Procurador de Justiça em seu parecer colacionado às fls.77/88 8”.

O fato é que, atualmente, os processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos relevantes, quase sempre, têm início em paralelo com a
instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público, com a finalidade
genérica de acompanhar a legalidade do licenciamento ambiental. O curioso é que
a instauração de investigação, pelo Ministério Público, sem uma conduta específica
ou delimitação objetiva da apuração, pode representar, de acordo com as normas
procedimentais que vinculam a atuação do próprio órgão ministerial, um ato
formalmente irregular (cf. art. 5º da Resolução Conselho Superior do Ministério
Público Federal n.º 87/2010). Percebe-se, com essa prática, que há uma espécie
de presunção de culpa ou falha por parte dos agentes públicos ou dos particulares,
que difere totalmente da presunção de veracidade e legitimidade dos atos
administrativos. A tramitação simultânea de dois procedimentos – administrativo e
investigatório prévio – afasta-se completamente da ideia de segurança jurídica,
8

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n.º 2009.002.17253 RJ. 9ª Câmara Cível TJRJ.
Data de Publicação: 17/05/2010. Disponível em www.tjrj.jus.br
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uma vez que, na prática, a atribuição de licenciar uma atividade econômica, que é
função típica da Administração Pública, fica quase que subordinada ao resultado
da investigação conduzida pelo Ministério Público.
Em havendo a distribuição de uma ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, a questão ganha contornos ainda mais sérios, uma vez que a
pretensão estará pautada em dispositivos legais que pecam por não estabelecer
claramente o que é ato ímprobo e cujas consequências jurídicas, aos acusados,
poderão ser desde indisponibilidade patrimonial (cf. art. 7º), perda de cargo ou
função pública até ressarcimento ao Erário (cf. art. 12, incisos II e III) e proibição de
contratar com o Poder Público (cf. art. 12, incisos I a III). Não se defende aqui
tolher a função fiscalizadora do Ministério Público, mas não se pode deixar de
chamar atenção para um problema – que pode ser visto como fato social – que
acomete quase que a integralidade dos órgãos ambientais do Brasil, materializado
pelo quadro de paralisia gerado pela simples inclusão de determinado
licenciamento ambiental no foco de investigação ministerial.
Como se não bastasse a inclusão prévia do licenciamento ambiental de
determinado empreendimento em investigação ministerial, sabe-se que o Ministério
Público tem recorrido com frequência à figura da recomendação, notadamente
quando não logra obter medida judicial antecipatória de mérito para suspender os
procedimentos em curso perante os órgãos ambientais. Apenas para que se tenha
notícia, apesar de constar expressamente da legislação infraconstitucional (cf. art.
6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/1993 e art. 27, parágrafo único, da Lei
Federal n.º 8.629/1995), a recomendação não possui natureza jurídica de decisão
judicial e tão pouco carrega norma cogente que imponha sua adoção obrigatória
pelos órgãos públicos 9. Todavia, sua utilização é, da mesma forma, suficiente a
gerar um fundado receio de que o agente público, ou mesmo o particular, poderá
9
Entende Hugo Nigro Mazzilli que “embora as recomendações, em sentido estrito, não tenham
caráter vinculante, isto é, a autoridade destinatária não esteja juridicamente obrigada a seguir as
propostas a ela encaminhadas, na verdade têm grande força moral, e até mesmo implicações
práticas. Com efeito, embora as recomendações não vinculem a autoridade destinatária, passa
esta a ter o dever de: a) dar divulgação às recomendações; b) dar resposta escrita ao membro
do Ministério Público, devendo fundamentar sua decisão” (MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime
Jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1996).
.
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estar em breve no polo passivo de demanda judicial caso não acate o conteúdo da
recomendação ministerial.
É da mesma forma preocupante o fato de que o Poder Judiciário, em alguns casos,
estar admitindo o denominado ‘dolo genérico’ de agente público que, por ação ou
omissão, acaba por praticar ato de improbidade administrativa. Há decisão
proferida pelo STJ que utiliza como base, justamente, o artigo 11 da LIA, que trata
da violação a princípios da Administração, conforme abaixo:
“As normas ambientais encerram obrigações não só para quem usa recursos
naturais, mas também para o administrador público que por eles deve velar. O
agente do Estado que, com dolo genérico, descumpre, comissiva ou
omissivamente,

tais

deveres

de

atuação

positiva

comete

improbidade

administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992. 5. Como regra geral, o
elemento subjetivo na Ação de Improbidade Administrativa deve, na sua plenitude,
ser apreciado na instrução processual, após ampla

produção

de

prova

e

máximo contraditório 10”.

A decisão acima permite que haja elevado grau de liberdade na interpretação da
LIA, o que, a rigor, configura uma atuação imprópria do Poder Judiciário, na medida
em que acaba por legislar positivamente. Sabe-se que o julgador é provido da
liberdade de convencimento e da possibilidade de dar interpretação à norma
jurídica lacônica de modo a assegurar a coerência e integração do sistema jurídico.
Todavia, com todo respeito ao julgador e àqueles que interpretam tal hipótese na
lei, entendemos que não há qualquer possibilidade de se identificar a figura de
“dolo genérico” em norma jurídica que tem como essência definir se alguém agiu
com desonestidade ou com a simples vontade de se beneficiar ou beneficiar
terceiro. A integração do sistema jurídico, na hipótese de improbidade
administrativa, deve remeter o intérprete ao processo de consolidação da
moralidade administrativa como valor tutelado pelo ordenamento jurídico nacional,
o que pressupõe a adoção de condutas pautadas por pelo dever de honestidade e
lealdade. Somente na hipótese de comprovada violação desses deveres jurídicos
restará adequada a aplicação da LIA.
10

REsp n.º 1260923/RS. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. Data de Julgamento: 15/12/2016.
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Conclusão.
A criação da LIA é resultado do amadurecimento legislativo que acompanhou as
constituições editadas a partir do período imperial, consolidando-se como norma
jurídica que atende ao objetivo de impor aos agentes públicos violadores da
moralidade administrativa sanções de natureza administrativa, cível e política. A
dificuldade de aplicação da norma está na redação de dispositivos que não
oferecem ao intérprete a clareza que se deve extrair de dispositivos legais que se
prestam à finalidade de punir agentes públicos por descumprimento do dever de
vinculação de seus atos ao interesse público, explícita ou implicitamente,
reconhecido em lei.
Em matéria ambiental, pode-se afirmar que o reconhecimento da fundamentalidade
do dever de proteção do meio ambiente na Constituição Federal tem gerado uma
postura vigilante, muitas vezes a partir da compreensão distorcida de que o Direito
Ambiental contém elementos antagônicos à ordem econômica constitucional que,
por sua vez, é pautada pelo estímulo ao desenvolvimento econômico. Assim, como
uma atividade essencial para a compatibilização da proteção do meio ambiente, o
uso sustentável de recursos naturais e o desempenho de atividades empresariais,
o licenciamento ambiental se encontra no centro da relação que envolve os
representantes do Estado e os particulares, fato que pode atrair a repercussão
jurídica trazida pela LIA para os casos de violação da moralidade administrativa.
Com a difícil tarefa de identificar desvios de conduta que ameacem a legalidade
dos processos de licenciamento ambiental, o que em certa medida se justifica
também pelos riscos inerentes ao desempenho de atividade potencialmente
poluidora sem a observância das cautelas exigíveis, o Ministério Público vem se
habituando a instaurar, com base em objetivos genéricos, procedimentos de
investigação de modo a “garantir a lisura” do procedimento administrativo. Além de
representar uma injustificável sobreposição de atividades de licenciamento
ambiental, na medida em que na prática se exige do interessado a demonstração
de viabilidade ambiental em ambos os procedimentos – administrativo e
investigatório – há clara repercussão no âmbito da divisão de funções típicas
definida pela Constituição Federal, uma vez que o órgão público ambiental acaba
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sendo tolhido, ou tem sua atividade esvaziada, pela ameaça de judicialização de
condutas de seus agentes.
Embora o inquérito civil seja uma peça meramente informativa, não obrigatória, fato
é que uma vez instaurado ele gera consequências jurídicas seja para os agentes
públicos, seja para os particulares interessados, seja para o próprio Ministério
Público. Para o órgão ministerial a consequência mais grave do inquérito civil é que
ele gera uma vinculação entre a apuração procedida, as conclusões produzidas e
uma possível demanda judicial. Assim, a ação civil pública que for resultado de
inquérito civil deve guardar relação com ele, não podendo ser mera construção
cerebrina, sem base nos fatos indicados durante a investigação. Nesse sentido, por
se tratar de procedimento administrativo de colheita de provas ou elementos
capazes de formar sua opinio delicti, o Ministério Público deve atentar, em matéria
de improbidade administrativa, para a existência de indícios claros e contundentes
de que o agente público agiu de modo a comprometer a legalidade em seu sentido
material.
A ação civil pública ajuizada com base na LIA deverá obedecer aos procedimentos
previstos na legislação processual, notadamente no tocante ao ônus probatório (cf.
art. 17 da LIA). Pelo Código de Processo Civil em vigor, a regra geral de
distribuição do ônus da prova foi mantida em relação ao diploma revogado,
cabendo ao autor da ação comprovar os fatos constitutivos do seu direito (cf. art.
373, inciso I), o que em matéria de improbidade administrativa significa que caberá
sempre ao Ministério Público demonstrar que o agente público, por exemplo, violou
os princípios da Administração Pública (art. 11) motivado pela vontade de obter
vantagem ou de beneficiar terceiro. Ainda que se fale na possibilidade de produção
de prova ao longo da tramitação processual, o que de fato é admitida pela
legislação processual, não nos parece compatível com a ordem jurídica o manejo
de ação civil pública por ato de desonestidade desacompanhada de elementos de
convicção que evidenciem o desvio de conduta tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da
LIA.
Advoga a favor do manejo de ação civil pública, muitas vezes precipitado ou sem
mínimo respaldo nos fatos, a previsão contida na norma de que o magistrado
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poderá rejeitar de plano, em juízo de admissibilidade, a demanda por inexistência
de ato de improbidade administrativa (cf. art. 17, §8º). Entretanto, ao passo que a
lei concede ao magistrado tal prerrogativa, vigora entendimento doutrinário e
jurisprudencial quanto à aplicabilidade do princípio in dubio pro societate, cuja
interpretação é no sentido de garantir ao Ministério Público a possibilidade de
comprovar, durante o processo, o alegado na petição inicial da ação civil pública
por ato de improbidade 11.
De todo modo, os tipos abertos previstos na mencionada norma, a existência de
previsão legal quanto à conduta omissiva culposa, bem assim a notória
complexidade que envolve a análise da viabilidade ambiental de atividades
potencialmente poluidoras, reforçam o dever do Ministério Público, na qualidade de
órgão público também vinculado aos princípios que regem a atuação do Estado, de
zelar pela integridade do sistema jurídico que privilegia os atos administrativos
decorrentes do processo de licenciamento ambiental e, assim, evitar a
judicialização, por simples divergência de opinião ou convicção pessoal ou
ideológica do representante ministerial, de matéria que é própria dos órgãos
públicos ambientais. É inegável que a improbidade precisa ser combatida, mas o
excesso de ações sem respaldo na demonstração inequívoca de violação do dever
de moralidade é contrária à essência da LIA e viola a jurisprudência consolidada
que exige a comprovação da má-fé dos envolvidos.

Nesse sentido, segue jurisprudência:
“No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo indícios da prática de ato de
improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate a ação deve ter regular
processamento, para que seja oportunizada às partes a produção das provas necessárias, a
fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, sendo prematura, no
presente momento, a extinção do feito, como pretendem os agravantes. Nesse sentido: STJ,
AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de
17/09/2015; REsp 1.375.838/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de
25/09/2014”. (AgRg no REsp n.º 419570/MS. Min. Assusete Guimarães. Data: 09/06/2016).
11
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1. Introdução
A análise dos precedentes
administrativos
tem
sido
bastante difundida no direito
comparado, especialmente na
Europa continental e na América
Latina, e merece aprofundamento
no ordenamento pátrio.¹

Na atual quadra evolutiva do
Estado brasileiro, é possível
perceber
uma
crescente
influência dos institutos do
common law, inclusive com
a adoção adaptada da teoria
dos precedentes no campo do
Processo Civil.
O objetivo do presente estudo
é demonstrar que a teoria dos
precedentes
judiciais
pode
ser adaptada e aplicada aos

processos
administrativos.
Isto porque a legitimidade
da
Administração
Pública
pressupõe,
necessariamente,
uma atuação coerente e ética, o
que engloba o respeito aos seus
próprios precedentes, conforme
será demonstrado a seguir.
2. Precedentes Administrativos:
Conceito,
Características
e
Fundamentos

O precedente administrativo
pode ser conceituado como
a norma jurídica retirada de
decisão administrativa anterior,
válida e de acordo com o interesse
público, que, após decidir
determinado caso concreto,
deve ser observada em casos
futuros e semelhantes pela
Administração Pública.²

O precedente administrativo
pode surgir da prática reiterada e
uniforme de atos administrativos
em situações similares. Todavia,
é oportuno esclarecer que a
reiteração de decisões em casos
semelhantes não é uma condição
necessária para a criação do
precedente, ainda que esse fator
contribua para maior estabilidade
do ordenamento e confiança dos
administrados. Em verdade, uma
única decisão administrativa
pode ser considerada precedente
administrativo a ser seguido em
casos semelhantes, em razão do
princípio da igualdade e de outros
princípios que serão indicados no
tópico seguinte.³
A partir do conceito sugerido,
é possível retirar algumas
características
básicas
dos

1 O presente ensaio foi elaborado em homenagem ao professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, querido amigo, jurista insubstituível e eterno professor
de várias gerações do Direito Administrativo brasileiro. Ao tratar das transformações do direito, o saudoso professor destacou o esgotamento do positivismo
jurídico e a relevância do Direito jurisprudencial, com a utilização das velhas lições de flexibilidade e de adaptação, típicas do common law, para “a recriação
de um Direito não mais apenas obra de legisladores, olímpicos e distantes, mas também a de juízes e de juristas, de operadores do Direito, no dia a dia de sua
interpretação e aplicação.”MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 234. Para o aprofundamento
do tema, remetemos o leitor ao nosso livro: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo, São Paulo: Método, 2018.
2 Sobre as definições de precedentes administrativos, vide: DÍEZ-PICAZO, Luis Mª. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración
Pública (RAP), Marid, n. 98, may.-ago., 1982, p. 7; ORTIZ DÍAZ, José. El precedente administrativo. Revista de Administración Pública (RAP), n. 24, Madrid,
sep./dic. 1957, p. 102.
3 ORTIZ DÍAZ, José. El precedente administrativo. Revista de Administración Pública (RAP), n. 24, Madrid, sep./dic. 1957, p. 103; SANTOFIMIO GAMBOA,
Jaime Orlando. La fuerza de los precedentes administrativos enel sistema jurídico delderecho positivo colombiano. In: Revista de Derecho de laUniversidad
de Motevideo, vol. 10, n. 20, 2011, p.152.
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precedentes
administrativos,
a saber: a) os precedentes
administrativos são normas
jurídicas
com
caráter
vinculante ou obrigatório, o
que demonstra que são fontes
do
Direito
Administrativo,
cujo descumprimento acarreta
consequências jurídicas; b) os
precedentes
administrativos
pressupõem
decisão
administrativa concreta, válida
e de acordo com o interesse
público, razão pela qual se
exclui da sua conceituação, em
princípio, os atos regulamentares
(ou normativos) e as decisões
ilegais; e c) a força vinculante
dos precedentes administrativos
se aplica aos casos futuros,
que serão decididos pela
Administração Pública, o que
pressupõe identidade objetiva
(situações
fático-jurídicas
semelhantes)
e
subjetiva
(decisões provenientes damesma
entidade administrativa) entre
os casos.

A exigência de coerência no
exercício da atividade estatal,
que justifica a necessidade de
respeito aos precedentes, aplicase aos processos jurisdicional,
legislativo e administrativo.
É possível, portanto, aplicar,
com as devidas adaptações,
as ideias subjacentes à teoria
dos precedentes judiciais aos
processos administrativos, cujas
decisões seriam qualificadas
como
precedentes

administrativos que devem
ser observados em processos
administrativos
futuros
e
semelhantes,
garantindose, desta forma, tratamento
isonômico entre particulares
e a proteção da boa-fé e
da confiança legítima.⁴

É
possível
afirmar
que
os precedentes e o dever
de
coerência
estatalse
fundamentam nos seguintes
princípios
constitucionais:⁵
a) princípio da igualdade: os
casos semelhantes envolvendo
particulares diversos devem ser
tratados de forma isonômica,
sendo vedada a discriminação
desproporcional entre pessoas
que se encontram em situações
fáticas e jurídicas similares; b)
princípios da segurança jurídica,
boa-fé e proteção da confiança
legítima: a previsibilidade, a
lealdade e a coerência da ação
administrativa, com a dispensa
de tratamento uniforme aos
casos semelhantes, garantem
segurança jurídica e protegem
a boa-fé e as expectativas
legítimas dos particulares; c)
princípios da razoabilidade e
proporcionalidade: o respeito
aos seus próprios precedentes
evita a prática de arbitrariedades
administrativas; d) princípio da
eficiência: a atuação coerente
da Administração tem o
potencial de desestimular a
litigância
administrativa
e
a judicialização da questão

decidida, bem como de agilizar a
atividade administrativa.

Além
dos
argumentos
constitucionais, a teoria dos
precedentes
administrativos
encontra respaldo na legislação
que
trata
do
processo
administrativo. Nesse sentido,
em âmbito federal, o art. 2º,
parágrafo único, XIII, da Lei
9.784/1999 (Lei do Processo
Administrativo
Federal)
dispõe que a interpretação da
norma administrativa deve
ser realizada da forma que
melhor garanta o atendimento
do fim público a que se dirige,
“vedada aplicação retroativa de
nova interpretação”.⁶

A preocupação com a coerência
na
ação
administrativa,
evitando mudanças repentinas e
sucessivas de interpretação, pode
ser encontrada, ainda, no art. 50,
VII da Lei 9.784/1999 que exige
a motivação, com indicação dos
fatos e fundamentos jurídicos,
dos atos administrativos que
“deixem de aplicar jurisprudência
firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais”.

Mencione-se, ainda, o Código
de Processo Civil (CPC/2015)
que consagrou a teoria dos
precedentes
judiciais,
com
adaptações do seu modelo
originário do common law,
bem como a necessidade de

4 De acordo com Pedro Moniz Lopes: “Fazendo um claro apelo aos congêneres precedentes judiciais e ao princípio geral do staredecisis, o precedente
administrativo surge como o maior símbolo da padronização decisória formadora, per se, de uma normatividade própria ou, sendo caso disso, através
da criação do substrato factual necessário para suscitar a previsão da norma da tutela da confiança”. LOPES, Pedro Moniz. Princípio da boa-fé e decisão
administrativa, Coimbra: Almedina, 2011, p. 328.
5 DÍEZ-PICAZO, Luis Mª. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración Pública (RAP), Marid, n. 98, may.-ago., 1982, p. 9.
6 A vedação da retroatividade da nova interpretação administrativa fundamenta-se na necessidade de proteção da boa-fé e da confiança legítima
do administrado, que não pode ser surpreendido com a alteração da interpretação da Administração, razão pela qual entendemos que nada obsta a
retroatividade da nova interpretação administrativa desde que esta seja favorável aos administrados.
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uniformização jurisprudencial,
o que impacta, inclusive, nos
processos administrativos. Isto
porque o art. 15 do CPC/2015
dispõe que “na ausência de
normas que regulem processos
eleitorais,
trabalhistas
ou
administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas
supletiva e subsidiariamente”.⁷

A questão, que pode gerar certa
divergência, é como interpretar
o referido art. 15 do CPC/2015:
a incidência do Código seria
ampla, abrangendo todos os
processos
administrativos
federais, estaduais, distritais
e municipais, ou, ao contrário,
seria restrita aos processos
administrativos federais?
De um lado, parcela da doutrina
sustenta a competência da União
para fixar normas gerais de
processo administrativo, que
seriam aplicadas nacionalmente.⁸
De outro lado, há o entendimento
de que a competência para legislar
sobre processos administrativos
seria reconhecida aos Entes
federados, inexistindo previsão
constitucional de competência
para União dispor sobre normas
gerais,⁹ o que poderia gerar
a interpretação de que as
normas processuais, judiciais
ou administrativas, oriundas

da União não se aplicariam confundem com aqueles aplicados
aos processos administrativos aos demais microssistemas
estaduais, distritais e municipais. processuais (processo civil,
penal, trabalhista etc.), mas a
Entendemos que as normas referida autonomia não impede
que tratam dos precedentes o diálogo com o processo
judiciais devem ser aplicadas aos civil por meio de analogias ou
processos administrativos. Isto interpretações extensivas.
porque, independentemente do
entendimento sobre a aplicação 3. A Teoria dos Precedentes
do CPC a todos os processos Administrativos no Direito
administrativos
ou
apenas Comparado e no Brasil
aos processos administrativos
federais, certo é que a necessidade O estudo da teoria dos
de aplicação dos precedentes precedentes administrativos tem
judiciais
aos
processos sido intensificado nos países que
administrativos em geral decorre adotam o sistema de dualidade
do princípio da eficiência (evita de jurisdição, especialmente
a judicialização de questões já pelo fato de que o contencioso
decididas pelo Poder Judiciário), administrativo segue uma lógica
da impessoalidade (tratamento semelhante ao processo judicial. O
isonômico do Estado juiz e órgão responsável pela jurisdição
Estado administrativo a todos os administrativa, que não integra
jurisdicionados), da segurança a estrutura do Judiciário, possui
jurídica
(estabilização
das elevada autonomia em relação
expectativas dos administrados à Administração Pública, que é
em relação às condutas estatais parte no conflito de interesses.
e uniformização de tratamento); Vale dizer: tal como ocorre no
dentre outros.
processo judicial, no contencioso
administrativo existe um juiz
Aliás, o processo administrativo (administrativo) que não é parte
pode ser caracterizado como interessada no processo.¹⁰
um microssistema normativo
que se insere no sistema do Em
consequência,
nesses
Direito Processual. A autonomia paísesos processos submetidos
do processo administrativo ao contencioso administrativo e
decorre de suas regras e à jurisdição comum ou ordinária
princípios específicos, que não se são semelhantes, o que justifica,

7 De forma semelhante, EgonBockmann Moreira sustenta a aplicação dos arts. 926 a 928 do CPC/2015 aos processos administrativos. MOREIRA,
EgonBochmann. Processo administrativo, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 84.
8 De acordo com Marçal Justen Filho, “A União detém competência privativa para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF/1988). A competência
para legislar sobre procedimentos é concorrente entre os diversos entes federativos. Nesse caso, cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados e ao
Distrito Federal a suplementação ou a complementação delas (art. 24, XI e §2º, da CF/1988). Daí segue que as normas gerais e os princípios
fundamentais contemplados na Lei 9.784/1999 são de observância obrigatória para todos os entes federativos”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo, 10. ed., São Paulo: RT, p. 361. De forma semelhante: GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Âmbito de validade da Lei de Processo Administrativo
(Lei 9.784/1999) – para além da Administração Federal. RDA, 235, jan./mar., 2004, p. 233-255.
9 Nesse sentido: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentários à Lei nº 9.784, de 29/1/1999, 24ª ed., Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, p. 41; NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago. Processo Administrativo: Lei nº 9.784/99 comentada, São Paulo: Atlas, 2009, p.
29/30. O próprio art. 1º da Lei 9.784/1999 dispõe que as respectivas normas de processo administrativo são aplicadas “no âmbito da Administração
Federal direta e indireta”.
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em grande medida, a aplicação
dos mesmos princípios e da
mesma lógica, inclusive da teoria
dos precedentes.

e os operadores do direito
em geral tenham demorado
a reconhecer a importância
do processo administrativo
para a promoção e a defesa
Por outro lado, nos países que dos
direitos
fundamentais.
adotam o sistema de unidade de Em âmbito federal, apenas na
jurisdição, com a consagração do década de 90 foi elaborada a Lei
princípio da inafastabilidade de de Processo Administrativo (Lei
controle jurisdicional, tal como 9.784/1999), com o objetivo de
ocorre no Brasil (art. 5º, XXXV, limitar e condicionar os poderes
da CRFB), as diferenças entre das autoridades administrativas
os processos administrativos e proteger os indivíduos contra
e os judiciais são marcantes, eventuais arbitrariedades.¹¹
mas esse fator não impede a
adoção da teoria dos precedentes A crescente importância do
administrativos
com
as direito processual administrativo
necessárias adaptações.
no Brasil justifica a aplicação, com
as devidas adaptações, de normas
A possibilidade de instauração típicas do processo judicial aos
de processos administrativos de processos administrativos, com
ofício, a atribuição da tarefa de o objetivo de garantir a aplicação
julgar o conflito à Administração dos princípios e dos direitos
Pública, que é parte do processo, fundamentais aos indivíduos
e a possibilidade de revisão em geral (jurisdicionados ou
da
decisão
administrativa administrados).¹²
final
pelo
Judiciário
são
algumas características dos As diferenças entre os processos
processos
administrativos judicial e administrativo exigem,
que não são encontradas nos evidentemente, adaptações da
processos judiciais.
teoria dos precedentes, oriunda
do sistema do common law, à
Talvez
por
essa
razão, função administrativa exercida
sem
desconsiderar
outros por entidades da Administração
possíveis fatores, o legislador Pública,
especialmente
em

países que adotam o sistema
da unidade de jurisdição, assim
como ocorre no Brasil. Em razão
disso, não se pode admitir a
aplicação automática da teoria
anglo-saxônica dos precedentes
judiciais ou da teoria dos
precedentes
administrativos,
elaborada em países que adotam
o sistema do contencioso
administrativo, ao ordenamento
jurídico brasileiro.
Nesse
contexto,
surge
a
necessidade de investigar a teoria
dos precedentes administrativos
à brasileira, compatível com as
características da Administração
Pública e do ordenamento
jurídico pátrio.

O estudo da teoria dos
precedentes administrativos no
Brasil possui relevância no atual
estágio de evolução do Direito.
Em primeiro lugar, a partir
da ideia de que a juridicidade
da ação administrativa não
depende apenas do respeito ao
princípio da legalidade, mas,
também, dos demais princípios
constitucionais, expressos e
implícitos, verifica-se que a ação
estatal deve ser pautada, por
exemplo, pela efetividade da

10 Na França, por exemplo, a dualidade de jurisdição é representada pelo Conselho de Estado (Conseil d’Etat) e pela Cortede Cassação (Cour de Cassation),
responsáveis, respectivamente, pela jurisdição administrativa e pela jurisdição comum. Os conflitos de competência entre as duas Cortes são resolvidos
pelo Tribunal de Conflitos. Registre-se, ainda, que o Conselho de Estado francês exerce a funçãoconsultiva, com a expedição de recomendações (avis), e a
função contenciosa pormeio de decisões (arrêts) sobre conflitos envolvendo a juridicidade das atividadesadministrativas.
11 De acordo com Carlos Ari Sundfeld, a lei geral de processo administrativo não regula apenas os processos administrativos em sentido estrito, mas toda a
atividade decisória da Administração, abrindo caminho para a construção do direito processual administrativo brasileiro. SUNDFELD, Carlos Ari. Processo e
procedimento administrativo no Brasil. In: As Leis de Processo Administrativo (Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98), São Paulo: Malheiros, 2006,
p. 19 e 33. Outros Entes federados promulgaram suas respectivas leis sobre processo administrativo, tais como: Sergipe (LC 33/1996); Estado de São Paulo
(Lei 10.177/1998); Pernambuco (Lei 11.781/2000); Goiás (Lei 13.800/2001); Minas Gerais (Lei 14.184/2002); Estado do Rio de Janeiro (Lei 5.427/2009);
Município de São Paulo (Lei 14.141/2006), Natal (Lei 5.872/2008); Porto Alegre (LC 790/2016); etc.
12 A processualização da atividade administrativa é uma tendência do Direito Administrativo pátrio, especialmente pelos seguintes fundamentos: a)
legitimidade: permite maior participação do administrado na elaboração das decisões administrativas, reforçando, com isso, a legitimidade da atuação
estatal; b) garantia: confere maior garantia aos administrados, especialmente nos processos punitivos, com o exercício da ampla defesa e do contraditório;
c) eficiência: formulação de melhores decisões administrativas a partir da manifestação de pessoas diversas (agentes públicos e administrados).
MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo, 2ª. ed., São Paulo: RT, 2008. p. 65-74; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito
Administrativo, 5ª. ed., Rio de Janeiro: Método, 2017, p. 346.
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segurança jurídica, da boa-fé, da
proteção da confiança legítima,
da igualdade, dentre outros
princípios, o que demonstra
a necessidade de coerência
na atuação da Administração,
o que pode ser garantido a
partir do respeito aos seus
próprios precedentes.¹³

O estudo dos precedentes
administrativos
tem
se
intensificado nos últimos anos
nos países ibero-americanos,
tais como: Espanha,Argentina,
Uruguai,
Colômbia,
Peru,
Bolívia, Nicaragua, Guatemala,
Venezuela, etc.¹⁴ Não obstante
a relevância do tema no direito
comparado, no Brasil, salvo
Em segundo lugar, a inflação raras exceções, o estudo dos
legislativa, a textura aberta dos precedentes
administrativos
princípios jurídicos, a crescente ainda é embrionário e merece
utilização de conceitos legais ser aprofundado.¹⁵
abertos (“indeterminados”), bem
como
a
baixa
densidade 4. Autovinculação e os
normativa de determinadas Precedentes Administrativos
leis, demonstram a crescente
importância
da
atividade No
contexto
do
Estado
administrativa na interpretação Democrático de Direito, a
do ordenamento jurídico e na Administração Pública está
definição dos direitos e deveres subordinada não apenas às leis,
dos
administrados.
Nesse mas também aos princípios
contexto, as ponderações e as jurídicos, naquilo que se
interpretações
empreendidas convencionou denominar de
pela Administração Pública em princípio da juridicidade.¹⁶ O
casos semelhantes não podem Direito Administrativo fundaser contraditórias entre si, sob se na necessidade de efetivação
pena de violação aos primados do dos direitos fundamentais, o que
Estado Democrático de Direito.
demonstra a impossibilidade

de atuações administrativas
completamente
livres,
caprichosas e autoritárias.

Nesse cenário, a vinculação da
Administração Pública relacionase não apenas com os atos
externos, provenientes de outros
Poderes (leis e decisões judiciais),
mas, também, com os seus
próprios atos administrativos
(individuais e normativos) e
práticas administrativas.¹⁷
Por esta razão, quanto à origem,
a vinculação administrativa pode
ser dividida em duas espécies:¹⁸
a)
heterovinculação
(ou
vinculação externa): a vinculação
decorre de atos externos à
Administração Pública (ex.:
Constituição, leis e decisões
judiciais); e b) autovinculação (ou
vinculação interna): a vinculação
decorre dos próprios atos e
condutas da Administração
(ex.:
atos
administrativos
individuais e normativos, praxe
administrativa,
promessas
administrativas, contratos).

13 DÍEZ-PICAZO, Luis Mª. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración Pública (RAP), Marid, n. 98, may.-ago., 1982, p. 43.
14 Sobre o tema, vide: DÍEZ SASTRE, Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y efcácia vinculante, Madrid: Marcial Pons, 2008; ORTIZ DÍAZ,
José. El precedente administrativo. Revista de Administración Pública, Madrid, Centro de EstudiosConstitucionales, n. 24, p. 75-116, sep./dic. 1957; DÍEZPICAZO, Luis Mª. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración Pública (RAP), Marid, n. 98, p. 7-46, may.-ago., 1982; MAIRAL,
Héctor A. La doctrina de losactospropios y laAdministración Pública, Buenos Aires: Depalma, 1994; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime; SENDÍN GARCÍA,
Miguel Ángel; PÉREZ HUALDE, Alejandro et al. (Coords.). Fuentes delDerecho Administrativo: tratados internacionales, contratos como regla de derecho,
jurisprudência, doctrina y precedente administrativo, Buenos Aires: RAP, 2010.
15 Mencione-se exemplificativamente: CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes administrativos no Direito brasileiro, São Paulo, 2013; MARRARA,
Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitativo da discricionariedade administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, v. 259, p. 207-247, jan./abr. 2012; MODESTO, Paulo. Legalidade e autovinculação da Administração Pública: pressupostos conceituais do contrato de
autonomia no anteprojeto da nova lei de organização administrativa. MODESTO, Paulo (Coord.). Nova organização administrativa brasileira, Belo Horizonte:
Fórum, 2009. p. 113-169; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança legítima e contradição entre
órgãos administrativos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 14, p. 1-15,
mai./jul. 2008. Disponível em: &lt;http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE- 14-MAIO-2008-ALEXANDRE%20ARA- GAO.pdf&gt;. Acesso em: 18
out. 2013.
16 Sobre a expressão, vide: OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade, Coimbra: Almedina,
2003, p. 381-382.
17 A autovinculação administrativa pode decorrer de atividades ou de condutas administrativas diversas, tais como os atos administrativos normativos,
os atos internos, as práticas administrativas continuadas, os atos individuais, as promessas administrativas etc. Sobre as classificações da autovinculação
administrativa, vide: DÍEZ SASTRE, Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y eficácia vinculante, Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 190-191;
MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n.
24, out./dez., 2010, p. 7-. Disponível em: Acesso em: ˂www.direitodoestado.com.br˃. Acesso em: 12/01/2016.
18 OTERO, Paulo. Op. cit., p. 381-382.
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Não é razoável conceber que a
Administração Pública exerça
suas atividades de forma
aleatória e irracional, o que
acarretaria insegurança jurídica
e colocaria em risco a efetividade
dos direitos fundamentais. A
previsibilidade gerada pela
atuação administrativa coerente
é uma exigência do Estado
Democrático de Direito, bem
como dos princípios da segurança
jurídica,
da
razoabilidade
e da isonomia.

A ideia da autovinculação
administrativa (Selbstbindung)
surge na Alemanha no século
XIX, inicialmente atrelada ao
princípio da igualdade no âmbito
da aplicação administrativa da
lei, com o objetivo de evitar o
cometimento de arbitrariedades
no exercício da discricionariedade
ad m i n i s t r a t i v a .¹⁹
Posteriormente, a autovinculação
administrativa foi conectada,
também, com o princípio
da proteção da proteção da
confiança legítima, protegendo
os cidadãos contra caprichos e
arbitrariedades do Poder Público,
notadamente no campo das
promessas estatais descumpridas
ou da revogação arbitrária de
atos administrativos.²⁰

A autovinculação administrativa
não acarreta benefícios apenas
para os particulares. A própria
Administração Pública aufere
vantagens com a sua atuação
coerente e não contraditória, tais
como: a celeridade da resposta às
demandas repetitivas; a redução
da litigiosidade; a diminuição
das incertezas, dos riscos e dos
custos das relações jurídicoadministrativas; e a maior
aceitação dos particulares às suas
decisões e, por consequência, o
reforço da legitimidade de sua
atuação.²¹
A
função
principal
da
autovinculação é limitar a

discricionariedade administrativa

a partir dos princípios da
igualdade,
da
segurança
jurídica, da boa-fé, da proteção
da confiança legítima, dentre
outros princípios. A margem
de liberdade reconhecida pelo
legislador ao administrador
público para eleger o melhor
caminho administrativo na
satisfação do interesse público
não significa um cheque em
branco para adoção de medidas
desproporcionais, desiguais e
contrárias à boa-fé. É necessário
garantir
que
a
atuação
administrativa seja coerente
e não contraditória no Estado
Democrático de Direito.

Apesar de sua ligação inicial
com a atuação administrativa
discricionária, a ideia de
autovinculação, posteriormente,
foi alargada para abranger,
não livre de controvérsias
doutrinárias,
as
atuações
vinculadas,
as
atividades
prestacionais e as relações de
sujeição especial envolvendo
a Administração Pública e
os administrados.

Por fim, é oportuno destacar que
a autovinculação não significa
o engessamento administrativo
e deve ser concebida de forma
relativa (e não absoluta). Isto
porque a autovinculação envolve
a tensão entre a busca de
continuidade e de previsibilidade
da ação administrativa, por
um lado, e a necessidade de
inovação e de flexibilidade por
parte da Administração para
atender às mutações sociais,
tecnológicas,
políticas,
econômicas e culturais.²²

Com efeito, os precedentes
administrativos
podem
ser
inseridos
na
teoria
das
auto
limitações
ou
autovinculações administrativas.²³

19 Hartmut Maurer, ao tratar da autovinculação administrativa no Direito Alemão, afirma que a Administração infringe o princípio da igualdade quando se
desvirtua de sua prática administrativa sem fundamento jurídico justificador. MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral, Barueri: Manole, 2006, p.
706. Atualmente, a autovinculação é reconhecida, com algumas peculiaridades em relação à concepção alemã, no âmbito da União Europeia. DÍEZ SASTRE,
Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y eficácia vinculante, Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 176-181 e 210-220.
20 Sobre a aplicação do princípio da proteção da confiança legítima no Direito Administrativo, vide: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do
Direito Administrativo, 2ª ed., São Paulo: Método, 2013, p. 163-189.
21 De forma semelhante, vide: MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto
Brasileiro de Direito Público, n. 24, out./dez., 2010, p. 7. Disponível em: ˂www.direitodoestado.com.br˃. Acesso em: 12/01/2016; ARAGÃO, Alexandre
Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos. In: Revista Eletrônica de
Direito Administrativo Econômico, Salvador, IBDP, n.14, maio/julho, 2008, p. 2, Disponível em: . Acesso em: 10.02.2016.
22 PIELOW, Johann-Cristian. Integración Del ordenamiento jurídico: autovinculaciones de La Administración. In: MUÑOZ, Guillermo Andrés; SALOMONI,
Jorge Luis. Problemática de La administración contemporânea: una comparacióneuropeo-argentina, Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997, p. 51.
23 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 5. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 25.
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5. Precedentes Judiciais e
Administrativos no Brasil: a
Aproximação Entre o Common
Law e o Civil Law
Nos países de tradição do
common law, a decisão judicial
somente
será
considerada
“precedente”
pelo
juiz
responsável pelo julgamento do
caso posterior e não pelo próprio
prolator da decisão.²⁴ A teoria
dos precedentes encontra-se
originariamente vinculada à
tradição docommon law, mas o
estudo dos precedentes tem sido
intensificado também em países
de tradição docivil law, em razão
do processo de aproximação
entre as duas tradições.
Nos países do common law a
jurisprudência é considerada
a principal fonte do direito nos
países de tradição do common
law, motivo pelo qual é possível
falar em Direito jurisprudencial
ou case law (judge-made law). Daí
porquenesses países se formou
o que se convencionou chamar
de“teoria
dos
precedentes
vinculantes” (binding precedents
ou stare decisis ou stare decisis et
non quieta movere).²⁵

O objetivo dessa teoria é
compelir os juízes a respeitarem
os precedentes judiciais que
julgaram casos semelhantes
(treat like cases alike), garantindo,
com
isso,
racionalidade,
integridade e isonomia ao sistema
jurisdicional. A vinculação aos
precedentes relaciona-se um
olhar para o passado e outro para
o futuro. Além da necessidade de
respeitar as decisões já proferidas
em casos similares (backwardlookingactivity), não se pode
desconsiderar que as decisões
judiciais de hoje constituirão
precedentes que deverão ser
observados em casos futuros
(forward-looking activity).²⁶

como a hierarquia das cortes
(cortes superiores e inferiores),
a estrutura federativa do Estado
(cortes federais e estaduais
nos Estados Federados), a
competência para o controle de
constitucionalidade
(controle
concentrado exercido por Cortes
constitucionais e/ou controle
difuso por cada corte ordinária),
dentre outros.²⁸

Não obstante as diferenças
históricas entre as tradições do
civil law e do common law, verificase, especialmente a partir da
segunda metade do século XX,
a crescente aproximação e
interpenetração entre esses dois
modelos. Nos países ligados à
Naturalmente, os precedentes família do civil law, notadamente
possuem características próprias após a II Guerra Mundial, com a
em cada ordenamento jurídico, crise da concepção positivista
adaptando-se, desta forma, do direito, verifica-se o maior
à realidade dos respectivos protagonismo do Poder Judiciário
sistemas jurídicos. Não há, na interpretação e aplicação do
portanto, homogeneidade em direito, com a valorização da
relação aos precedentes e a jurisprudência como importante
sua força vinculativa, inclusive fonte do direito. ²⁹
nos países tradicionalmente
integrantes da mesma tradição Por outro lado, nos países da
jurídica.²⁷ Em cada sistema tradição do common law, é
jurídico, os fatores institucionais possível perceber a valorização
influenciarão na concepção e na das leis. Na Inglaterra, por
aplicação dos precedentes, tais exemplo, foram editados atos

24 O vocábulo “precedente” apresenta múltiplos significados. Em sentido amplo, o precedente reflete decisão anterior sobre determinado assunto que serve
de modelo orientador para casos futuros. Em sentido restrito, o precedente é a decisão anterior que apresenta solução jurídica vinculante em relação ao
próprio tribunal e aos demais órgãos judiciais inferiores quando julgarem casos semelhantes. De acordo com Alexandre Câmara: “Precedente é um
pronunciamento judicial, proferido em um processo anterior, que é empregado como base da formação de outra decisão judicial, prolatada em processo
posterior”. CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo Processo Civil brasileiro. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 427.
25 A origem dos precedents vinculantesrelaciona-se aosjulgamentos dos casos Beamish v. Beamish (1861) e London Tramways Company v. London County
Council (1898). Sobre a origem da stare decisis, vide: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law, 4. ed., Oxford: Clarendon Press, 1991, p.
102; ZANDER, Michael. The law-making process, 7. ed., Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 209/210.
26 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 4. De acordo com Schauer: “A system of precedent
therefore involves the special responsibility accompanying the power to commit the future before we get there”. SCHAUER, Frederic. Precedent. In: Stanford
Law Review, v. 39. 1987, p. 573.
27 A análise comparativa entre os precedentes na Alemanha, Finlândia, França, Itália, Noruega, Polônia, Espanha Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e
na Comunidade Europeia, pode ser encontrada na obra: BANKOSKI, Zenon; MacCORMICK, D. Neil; MARSHALL, G. Precedent in the United Kingdom. In:
MacCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (ed). Interpreting precedents: a comparative study, Aldershot: Dartmouth Publishing , 1997.
28 TARUFFO, Michele. Institutional factors influencing precedents. In: MacCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (ed). Interpreting precedents: a
comparative study, Aldershot: Dartmouth Publishing , 1997, p. 437/460.
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normativos que possibilitaram a
declaração de incompatibilidade
de leis inglesas com os direitos
humanos reconhecidos pela
Comunidade Europeia (Human
Rights Act de 1998) e a instituição
da nova Suprema Corte, tornando
o Judiciário independente do
Parlamento
(Constitutional
Reform Act de 2005). Nos Estados
Unidos, que sempre contou com
uma Constituição (1787) e com
o judicial review (Marbury v.
Madison de 1803), verifica-se
o aumento do número de leis
(statutes) nos últimos anos.
A União Europeia elaborou a
Convenção Europeia de Direitos
Humanos em 1950 e instituiu
a Corte Europeia de Direitos
Humanos em 1959 para garantir
a integridade daquela Convenção.
Em razão do caráter aberto
dos
direitos
fundamentais,
aumenta a relevância do papel
da jurisprudência da Corte
Europeia, cujas decisões têm
sido consideradas precedentes
que devem ser observados
pelos juízes das Cortes dos
Estados-membros.

A proliferação das leis e a
relativização da força vinculante
dos precedentes nos países
do common law, de um lado, e
a crescente importância das
decisões judiciais e o processo de
descodificação nos países do civil
law, de outro lado, demonstram

que as tradições jurídicas difuso de constitucionalidade,
têm convergido, o que tem sido a instituição das súmulas
impulsionado pelo processo vinculantes (EC 45/04), o
reconhecimento da autoridade
de globalização.³⁰
das decisões proferidas no
Nesse contexto, em países do civil âmbito do controle difuso de
law há uma crescente relevância constitucionalidade por meio
das decisões judiciais no cenário de alterações sucessivas do
das fontes do direito, o que CPC/1973 e a promulgação
justificou, em alguns desses do novo Código de Processo
países, a incorporação, ainda Civil em 2015 são fatores que
que adaptada ou modificada, da demonstram a importância
teoria dos precedentes judiciais, da teoria dos precedentes
judiciais, com força vinculante e
tal como ocorreu no Brasil.
geral, no Brasil.
Até o Novo Código de Processo
Civil de 2015, o Brasil não A crescente valorização do
adotava, ao menos integralmente, Poder Judiciário e a necessidade
a teoria da stare decisis ou de coerência de suas decisões
dos precedentes vinculantes. justificaram, em grande medida,
Com algumas exceções (ex: a adoção da teoria (adaptada ou
súmulas vinculantes, decisões à brasileira) dos precedentes
da Suprema Corte em sede judicias. Com o objetivo de
de controle concentrado de garantir a uniformização da
constitucionalidade), as decisões jurisprudência dos tribunais,
judiciais contavam com força o art. 927, I a V, do CPC/2015
persuasiva e não garantiam, apresenta um rol de precedentes
com efetividade, a estabilidade judiciais vinculantes, a saber: a)
e a coerência desejadas na decisões do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado
prestação jurisdicional.
de
constitucionalidade;
b)
O advento do neoconstitucionalismo enunciados de súmula vinculante;
e do pós-positivismo (força c) acórdãos em incidente de
normativa
dos
princípios assunção de competência ou
constitucionais, com destaque de resolução de demandas
para os princípios da segurança repetitivas e em julgamento
jurídica e da proteção da de recursos extraordinário
confiança legítima), a expansão e especial repetitivos; d)
do
controle
concentrado enunciados das súmulas do
de
constitucionalidade,
a Supremo Tribunal Federal em
abstrativização do controle matéria constitucional e do

29 TARUFFO, Michele. Institutional factors influencing precedents. In: MacCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (ed). Interpreting precedents: a
comparative study, Aldershot: Dartmouth Publishing , 1997, p. 459.
30 LOSANO, Mario G. Os grandes sistemas jurídicos: introdução aos sistemas jurídicos europeus e extra- europeus. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 345.
A aproximação entre as tradições do common law e do civil law pode ser demonstrada, especialmente, pelo papel desempenhado pelos precedentes, com
graus distintos, no processo de aplicação e desenvolvimento do direito nos países das duas tradições jurídicas. MacCORMICK, D. Neil; SUMMERS,
Robert S. Reflections and conclusions. In: MacCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (ed). Interpretingprecedents: a comparativestudy, Aldershot:
DartmouthPublishing , 1997, p. 531/535. É difícil conceber na atualidade algum sistema jurídico que não tenha incorporado, ao menos parcialmente e com
adaptações, a concepção dos precedentes administrativos. ZANDER, Michael. The law-making process, 7. ed., Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 208.
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Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional; e
e) decisão do plenário ou do
órgão especial dos tribunais.³¹

Não se trata da adoção automática
da teoria da staredecisis típica
dos países do common law. Em
verdade, a teoria dos precedentes
adotada
pelo
ordenamento
processual brasileiro apresenta
peculiaridades relevantes, tais
como: a) enquanto a teoria dos
precedentes vinculantes nos
países do common law foi criação
exclusiva dos próprios tribunais
a partir da tradição, no Brasil a
referida teoria foi instituída, com
adaptações, pelo legislador e
pela jurisprudência dos tribunais
superiores; b) no common law,
qualquer decisão proferida pelos
tribunais superiores pode ser
considerada precedente judicial
vinculante; no Brasil, a legislação
limita essa possibilidade ao
elencar as decisões judiciais que
serão consideradas vinculantes
para os julgamentos futuros; e
c) na tradição do common law, a
caracterização de determinada
decisão judicial como precedente
vinculante é tarefa realizada
pelos juízes responsáveis pelo
julgamento do caso posterior
e, no Brasil, os precedentes

vinculantes são as decisões
judiciais que são proferidas
com esse caráter, conforme
enumeração legislativa.

A incorporação da teoria dos
precedentes, com as respectivas
adaptações, pelo ordenamento
jurídico pátrio acarreta inúmeros
desafios
aos
magistrados,
advogados e demais operadores
do direito que devem se adaptar
à nova realidade para o manejo
adequado
dos
precedentes
judiciais e administrativos.
6.
Requisitos
para
Aplicação Dos Precedentes
Administrativos

judiciais, a aplicação dos
precedentes
administrativos
pressupõe semelhanças entre
o caso anterior e o atual. A
semelhança entre os fatos
envolvidos
no
precedente
administrativo e no caso atual
justifica a necessidade de
aplicação da mesma solução
jurídica. Dessa forma, ao julgar
o caso atual, o administrador
público deverá utilizar a mesma
ratiodecidendi
ou
(holding)
do precedente, garantindo a
coerência administrativa e,
em última análise, a segurança
jurídica e a isonomia.

O caráter vinculante dos
precedentes administrativos é
A aplicação da teoria dos retirado do motivo e do conteúdo
precedentes
administrativos da
decisão
administrativa,
depende
do
cumprimento devendo ser adotada a mesma
dos
seguintes
requisitos: ratiodecidendi em casos futuros
a)
identidade
subjetiva, e semelhantes.³⁴ a ratiodecidendi
b)
identidade
objetiva, é a regra de direito ou o
c) legalidade do precedente e princípio jurídico extraído da
d) inexistência de justificativa fundamentação, a partir dos
relevante e motivada para fatos envolvidos na questão, e
alteração do precedente.³²
necessária para decisão. Por
outro lado, a obiterdictum (no
O segundo requisito para plural, obter dicta), a partir
aplicação dos precedentes é de uma noção negativa ou
a identidade objetiva entre o excludente, pode ser considerada
precedente e o caso atual.³³ Tal como a parte da decisão que não
como ocorre com os precedentes corresponde à ratiodecidendi,

31 No mesmo sentido, sustentando o caráter vinculante dos precedentes judiciais listados no art. 927 do CPC, vide, dentre outros: DIDIER JR, Fredie;
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 10. ed., Salvador: JusPodivm, 2015, p. 461-467; THEODORO
JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e sistematização, 3. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 417; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8ª. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.304; CRAMER,
Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 188; Enunciado 168 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
(FPPC) sobre o art. 927 do CPC: “As decisões e precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles
submetidos”. Em sentido contrário, defendendo a tese de que o art. 927 do CPC não consagra rol de precedentes vinculantes, vide, por exemplo: CÂMARA,
Alexandre Freitas. O novo Processo Civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 434.
32 De forma semelhante: DÍEZ-PICAZO, Luis Ma. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración Pública (RAP), Marid, nº 98,may.ago., 1982, p. 18-28.Em âmbito federal, por exemplo, o art. 40, § 1.º, da LC 73/1993, que institui a Lei Orgânica da AGU, dispõe que o parecer aprovado e
publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ﬁcam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
Em sentido análogo, no Estado do Rio de Janeiro, o art. 47 da Lei 5427/2009, que regula o processo administrativo estadual, admite a possibilidade de
eﬁcácia vinculativa e normativa a determinadas decisões proferidas em processos administrativos.
33 DÍEZ-PICAZO, Luis Ma. La doctrinadel precedente administrativo. In: Revista de Administración Pública (RAP), Marid, nº 98, May.-ago., 1982, p. 21.
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referindo-se,
portanto,
aos
argumentos e opiniões que não
foram essenciais para a decisão
do caso e que não vincularão os
julgamentos futuros.

O terceiro requisito para a
caracterização do precedente
é a sua legalidade. Seria
desproporcional
imaginar
que precedentes ilegais ou
inconstitucionais
fossem
perpetuados na Administração
Pública, sem a possibilidade de
sua correção ou superação pela
própria Administração. Trata-se
da autotutela administrativa que
estabelece
o
dever
da
Administração de anular, por
ilegalidade, e a faculdade de
revogar, por conveniência e
oportunidade, seus próprios
atos administrativos (art. 53 da
Lei 9.784/1999 e Súmula 473
do STF). Registre-se, contudo,
que a anulação do precedente
administrativo ilegal possui
efeitos retroativos (extunc),
ressalvada
a
possibilidade
excepcional de modulação dos
efeitos temporais na decisão
proferida em sede de controle de
legalidade (rectius: juridicidade)
do ato administrativo, inclusive

por aplicação analógica do art. 27
da Lei 9.868/1999.³⁵

Por fim, o quarto requisito é
a inexistência de justificativa
relevante e motivada para
alteração do precedente. Não
obstante o seu caráter vinculante,
o precedente administrativo
não
pode
acarretar
o
congelamento ou a imutabilidade
absoluta
do
entendimento
administrativo, especialmente
pela necessidade de adequação
da ação administrativa às
transformações
legislativas,
sociais, econômicas, entre outros
fatores.
A
alteração
das
circunstâncias
fáticas
pode ensejar mudanças de
entendimento e interpretações
evolutivas que justificam a
inaplicabilidade ou a alteração,
total ou parcial, do precedente,
razão pela qual a vinculação
ao precedente não pode ser
uma barreira intransponível às
inovações administrativas.
A motivação, nesse ponto, é
essencial para evitar ou inibir
arbitrariedades administrativas
que coloquem em risco o princípio
da igualdade. É por meio da

motivação que será demonstrada
a existência de diferenças
substanciais entre os casos e a
inaplicabilidade do precedente
administrativo, bem como a
necessidade de flexibilização
ou a superação, total ou parcial,
do precedente em virtude das
alterações sociais, econômicas
ou políticas.³⁶ A inaplicabilidade
do precedente ao caso atual pode
ocorrer, de forma motivada, em
duas situações: a) distinguising:
quando
o
administrador
demonstrar
diferenças
substanciais entre o caso atual
e o precedente que justifiquem
a adoção de solução jurídica
diversa; e b) overruling: quando
o administrador demonstrar,
por exemplo, uma das seguintes
justificativas: b.1) o precedente
apresentou
interpretação
equivocada da legislação, b.2) as
alterações econômicas, sociais ou
políticas
justificam
nova
orientação para o atendimento
do interesse público, b.3)
as
consequências
práticas
oriundas do precedente se
mostram contrárias ao interesse
público; e b.4) a norma utilizada
no precedente é ilegal ou
inconstitucional.³⁷

34 A definição da parte vinculante do precedente judicial é uma das tarefas mais complexas da teoria dos precedentes. Na doutrina norte-americana, foram
desenvolvidos dois testes tradicionais para identificação da ratiodecidendi: a) teste de Wambaugh: a ratiodecidendi seria uma regra jurídica sem a qual o
magistrado teria decidido de forma diferente; eb) teste de Goodhart: a ratiodecidendi (denominada pelo autor como principleof a case) é determinada
a partir dos fatos materiais que são considerados fundamentais pelo magistrado para decisão do caso.WAMBAUGH, Eugene. The Study of Cases:
a course of instruction in reading, stating reported cases, composing head-notes and briefs, criticizing and comparing authorities, and compiling
digests, 2 ed., Boston: Little, Brown and Company, 1894, p. 17; GOODHART, Arthur L., Determining the Ratio Decidendi of a Case. In: Yale Law
Journal,v. XL, n. 2, dec. 1930, p. 161-183.
35 OLIVEIRA, Princípios do Direito Administrativo, 2. ed., São Paulo: Método, 2013, p. 151. A tese foi encampada pelo art. 53, § 3.º, da Lei 5.427/2009, ao
tratar do processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro, estabelece, de forma categórica, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais da
decisão proferida na autotutela administrativa.
36 ORTIZ DÍAZ, José. El precedente administrativo. Revista de Administración Pública (RAP), n. 24, Madrid, sep./dic. 1957, p. 110.
37 O próprio CPC/2015 inseriu expressamente a possibilidade do distinguising e do overruling, ao afirmar, em seu art. 489, §1º, VI, que não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Raciocínio semelhante pode ser aplicado aos processos administrativos,
na forma do art. 15 do CPC/2015. Ademais, o respeito ao precedente administrativo e a respectiva superação podem ser extraídas da viabilidade de novas
interpretações administrativas (art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/1999) e da necessidade de motivação por parte da autoridade administrativa que
deixar de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão (art. 50, VII, da Lei 9.784/1999)
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Resumo:

uma série de argumentos que
culminam por apontar para a
O presente artigo aborda o tema inviabilidade de tal solução, a
da Responsabilidade Civil do despeito de se reconhecê-la como
Estado por dano moral causado deveras criativa.
pela manutenção de presos
em condições desumanas e Abstract:
degradantes, sob a perspectiva
de proposta apresentada pelo The present article aims to
Ministro Luis Roberto Barroso discuss the Civil Liability of the
no julgamento do Recurso State due to moral damages
Extraordinário 580.252, pelo caused by the act of keeping
Supremo Tribunal Federal. Tal prisoners in inhuman and
conditions.
The
proposta, sob a premissa de que degrading
areparação in natura predomina article takes into consideration
sobre a reparação econômica, the perspective of the proposal
consiste, em suma, na redução presented by Justice Luis
da pena imposta em decorrência Roberto Barroso duringthetrial
das condições desumanas ou RE 580.252 from the Brazilian
degradantes existentes em certas Supreme Federal Court. Such
casas prisionais brasileiras. Do proposal, which considers that
cotejo de tal proposta com o in natura compensation prevails
sistema jurídico-constitucional over economic repair, consists
vigente, o trabalho indica in the reduction of the penalty

imposed because of inhuman and
degrading condition sexisting in
certain prisons in Brazil. From
the analysis of such proposal
and concerning the current
legal and constitutional system,
this article shows a number of
arguments that point out to the
impossibility of applying such
solution, regardless of the fact
that it canberecognized a truly
creative one.
Palavras-chave:

Responsabilidade
civil
do
Estado. Dano moral por prisão
em condições desumanas ou
degradantes.
Proposta
de
redução de pena como forma de
ressarcimento in natura. Análise
crítica da proposta apontando
pelo seu descabimento.

* Artigo originalmente publicado na Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 274, p. 209-234, jan./abr. 2017.
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Key-words:

sistemas de jurisdição da civil law
e da common laws, da qual resulta
Civil Liability of the State. Moral cada vez mais prestígio à noção
damages caused by the act of de precedentes obrigatórios
keeping prisoners in inhuman ou vinculantes.¹ Não merece
and
degrading
conditions. encômios, pois, a postura de certos
Brazilian
Supreme
Federal setores da doutrina que tratam
Court. Proposal of reduction of do Direito como se o mesmo
penalty as a way of in natura pudesse
ser
compreendido
compensation. Critical analysis independentemente
da
of the proposal pointing out jurisprudência.
Impõe-se
to its inapplicability.
voltar os olhos para a produção
decisória do Poder Judiciário,
1. Notas Introdutórias e ainda que para dela se discordar,
Delimitação Da Quaestio Juris ou, se for o caso, para se encontrar
Do RE 580.252
fundamentos racionais para com
ela concordar.
A
análise
científica
dos
fenômenos jurídicos não pode Tal
necessidade
de
se
limitar-se à mera reprodução compreender o produto da
de precedentes exarados pelos jurisprudência mostra-se ainda
tribunais. Neste aspecto, a mais evidente quando trata
dogmática do Direito não pode do Supremo Tribunal Federal
postar-se em condição servil à (STF). Isso porque se afigura
produção jurisprudencial. De apropriado considerar que o
outro lado, afigura-se incogitável Direito e a Constituição são o
que a compreensão do Direito que as Cortes Constitucionais
prescinda da análise crítica de dizem que são. Tal máxima
tudo o quanto seja produzido – referida por Hart² – revelapelos tribunais, sobretudo num se absolutamente apropriada
momento em que se evidencia num sistema judiciário como
uma inegável aproximação dos o brasileiro, em que o STF é

qualificado solenemente na
Carta Política como o “guardião
precípuo da Constituição”³,
possuindo, assim, o mister
institucional cometido ao STF
de ser o intérprete autêntico da
Constituição Federal (CF/88). ⁴

De um lado, questões de política
judiciária, notadamente aquelas
pertinentes ao excessivo volume
de demandas que deságuam no
Poder Judiciário,⁵ germinam
numa
inevitável
tendência
cada vez mais acentuada de
concentração
decisória
de
matérias constitucionais no
STF, em óbvio detrimento dos
mecanismos de controle difuso
de constitucionalidade.⁶ Neste
particular, o sistema recursal
brasileiro reserva em favor do STF
o monopólio da última palavra
em matéria de interpretação
constitucional. Lembre-se da
frase atribuída a Robert Jackson,
antigo integrante da Suprema
Corte norte-americana pela qual
“nós da Suprema Corte não damos
a palavra final porque somos
infalíveis. Só somos infalíveis
porque damos a palavra final”.

1 Vide, por todos, MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. O preciso
diagnóstico deste fenômeno já podia ser encontrado, pelo mesmo autor, em MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil
Law e de common Law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n. 49, p. 11-58, 2009.
2 “A supreme tribunal has the last word in saying what the law is and, when it has said it, the statement that the court was wrong has no consequences
within the system: no one’s rights or duties are thereby altered. …. This leads to another from of the denial that courts in deciding are ever bound by
rules: “The law (or the constitution) is what the court say it is.” (HART, Herbert L.A., The concept of Law, London: Oxford, 1961, p. 138).
3 CF, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, ....
4 Aqui, intérprete autêntico é expressão utilizada no sentido empregado por Kelsen. Verbis: “a interpretação feita pelo órgão aplicador do Direito é sempre
autêntica. Ela cria Direito. ... Mas autêntica, isto é, criadora de Direito, é-o a interpretação através de um órgão aplicador do Direito, ainda quando crie Direito
apenas uma norma individual ou execute uma sanção” (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, trad. João Baptista Machado, 4ª ed. Coimbra: Armênio Amado
– Editor, 1979, p. 472).
5 O próprio Poder Público, não se pode olvidar, é um dos principais responsáveis pelo incomensurável número de demandas que vertem ao Poder Judiciário.
6 A Emenda Constitucional n° 45, de 08.12.2004 (publicada no DOU de 31.12.2004) cristalizou ainda mais tal tendência, ao ampliar ou atribuir vinculatividade
às decisões oriundas do STF, especialmente com a redação dada aos Artigos 102, § 2° (“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”) e 103-A (“O Supremo Tribunal
Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”). Antes
da EC 45/04, a referida tendência já aparecia na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei n° 9.868/99 (Art. 28, § único) e na Lei n° 9.882/99
(Art. 10, § 3°).
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Tal frase presta-se a denotar
também a realidade brasileira,
porquanto o sistema norteamericano a ela se assemelha
quanto ao relevante papel de sua
Corte Constitucional.

judiciário brasileiro também
decorre de uma característica
da Constituição vigente, qual
seja a de se tratar de uma das
mais analíticas da atualidade,
decorrente de uma intenção
do legislador constituinte de
Em solo brasileiro há outro erigir ao plano normativo da
fenômeno,
aparentemente Carta Política, uma série de
ausente em países de mesma institutos que, em outros países,
estatura e evolução jurídica, remanescem presentes somente
que recomenda uma atenção na seara infraconstitucional.
ainda maior às decisões do STF,
sobretudo em matéria de Direito Dentre esta série de institutos
Público, especialmente no que que têm matriz normativa
tange ao Direito Administrativo. diretamente situada no texto
Trata-se do fato de que, constitucional, encontra-se o
ressalvadas elogiáveis exceções, tema da responsabilidade civil
os juízos de primeiro grau, e, em do Estado, o que se justifica pelo
menos medida, os Tribunais de fato de que tal instituto orbita
Justiça e Regionais, costumam ao redor do disposto no art. 37, §
postar-se de modo deveras 6º,⁸⁻⁹ da CF/88, sem prejuízo de
conservador em suas decisões, outros preceitos constitucionais
reservando estreme de dúvidas que igualmente versam sobre tal
ao STF o papel da vanguarda em questão (v.g. art. 5º, LXXV)¹⁰. Tal
temas de Direito Administrativo.⁷ situação explica, pois, a grande
quantidade de decisões no STF
Por fim, o destacado papel acerca da responsabilidade
do STF no sistema jurídico e civil do Estado, a qual enseja

um balizamento relativamente
seguro do modo que o tema
vem
sendo
interpretado
pelo Pretório Excelso.
Dentre as várias questões levadas
ao STF quanto à responsabilidade
civil
do
Estado,
este
despretensioso ensaio se debruça
sobre a matéria intrínseca ao
Recurso Extraordinário (RE)
580.252, cujo julgamento, já
iniciado dezembro de 2014 e com
voto parcialmente divergente
já proferido pelo Ministro Luís
Roberto Barroso em 06 de
maio de 2015, ainda pende de
julgamento por força de um
pedido de vista da Ministra Rosa
Weber.¹¹ Aliás, este trabalho
analisará mais detidamente o
elogiavelmente criativo voto
proferido pelo Ministro Luís
Roberto Barroso.¹²⁻¹³
Com efeito, o referido RE
580.252
restou
interposto,
com fundamento na violação
ao artigo 5º, III,¹⁴ X¹⁵ e XLIX¹⁶,

7 Não é singela a tarefa de se explicar tal fenômeno, mas intuitivamente parece que o mesmo se justifica na deficitária formação, nos cursos de graduação,
de onde os juízes de primeiro grau são mais próximos, no que tange ao Direito Público. Intui-se ser este o motivo porque estes mesmos juízos levam a efeito
o papel criativo da formação do Direito, em outras áreas, para as quais os cursos de graduação destinam uma maior atenção, como é o caso do Direito de
Família. Já no STF, grande parte de seus integrantes mostra, desde antes do ingresso na Corte, o pleno domínio do Direito Público, sendo que vários deles
alcançaram a condição de Ministro após longa trajetória acadêmica e docente, com vasta produção doutrinária.
8 Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
9 Mostra-se adequado afirmar que o art. 37, § 6º, da CF consiste na matriz normativa constitucional da responsabilidade civil do Estado aplicável aos
danos causados pelo Poder Público em decorrência do exercício da função estatal de administração pública, não se lhe aplicando, de modo direto e
imediato, aos danos eventualmente perpetrados no exercício das funções estatais de legislação e de jurisdição. Não se está a afirmar que em tais casos, de
danos emergentes por atividades estatais de jurisdição ou legislação, o Estado restaria imunizado de responsabilidade civil. Ocorre que, nestes casos, os
fundamentos constitucionais da responsabilidade civil seriam outros que não aqueles que extraem do art. 37, § 6º. Neste sentido, vide MAFFINI, Rafael.
Elementos de Direito Administrativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 262 e 269 a 271.
10 Art. 5º, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.
11 Tal pedido de vista restou justificado pelo fato de que à Min. Rosa Weber foi incumbida a relatoria da ADI 5.170, intentada, em 20.010.2014, pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com pedido cumulativo alternativo eventual, para os fins de ser a demanda objetiva recebida como
ADPF, caso considerado o descabimento de ADI. Tal ação direta pede seja dada interpretação conforme a Constituição “aos artigos 43, 186 e 927, caput e
parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), de modo a declarar que o Estado é civilmente responsável pelos danos morais causados aos detentos
quando os submete à prisão em condições sub-humanas, insalubres, degradantes ou de superlotação”, consoante se depreende da peça inicial, a qual
se encontra acessível em http://s.conjur.com.br/dl/adi-oab-presidios.pdf. Em tal demanda objetiva, o feito encontra-se apto a julgamento, inclusive com
parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do seu não conhecimento e, em termos meritórios, pela sua improcedência.
12 Acessível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE580252LRB.pdf.
13 Por se tratar de análise de voto que ainda se encontra em elaboração, porquanto exarado em processo cujo julgamento ainda não chegou ao seu
término, não se desconsidera a possibilidade de que o próprio Min. Luís Roberto Barroso o reveja parcial ou mesmo totalmente. Assume-se tal risco dada a
originalidade da solução, ao menos até o momento, proposta em tal manifestação judicial.
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e ao já referido 37, § 6º, todos
da CF/88, em face de decisão
exarada pelo Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul (TJMS) em
demanda indenizatória intentada
pela Defensoria Pública contra o
Estado do Mato Grosso do Sul,
em favor de preso condenado a
20 anos de reclusão, por ter de
cumprir sua pena em situação
degradante,
decorrente
de
excessiva população carcerária
e de problemas estruturais do
presídio de Corumbá, de modo
a submeter-se a condições
precárias de habitabilidade,
insalubridade e ausência de
espaço físico mínimo nas
celas, situações fáticas estas
pressupostas e reconhecidas
em todo o curso da demanda,
inclusive pelo próprio Estado
do Mato Grosso do Sul,
demandado no feito.

degradante, da quantia de
R$ 2.000,00 a título de danos
morais. Em sede de Embargos
Infringentes, o TJMS reformou
a decisão exarada na apelação,
aplicando a “teoria da reserva
do possível”, sob o argumento
de que “para cessar o dano
causado e repará-lo, é necessário
(...) realizar a implementação
de políticas públicas”, o que
exigiria “disposição de verba
orçamentária”. Tudo isso, a
despeito de ter reconhecido “a
superlotação carcerária e as
precárias condições a que são
submetidos os reclusos”.

Distribuído o feito em março
de 2008 ao Min. Carlos Ayres
Brito, o STF reconheceu a
repercussão geral da matéria
em 18.02.2011. Como o relator
originário restou eleito para a
Presidência do STF, redistribuiuse o feito ao Min. Cezar Peluso.
Com a inativação deste e com
a conseguinte redistribuição,
o processo encontra-se sob a
relatoria do Min. Teori Zavascki
desde 29.11.2012.

Em primeiro grau, a demanda
foi julgada improcedente, com
base na “teoria da reserva do
possível”. Quando do julgamento
da apelação, a decisão de
primeiro grau restou reformada
por maioria de votos, para os fins
de condenar o Estado do Mato O Plenário do STF iniciou o
Grosso do Sul no pagamento, julgamento do RE 580.252, sob
em favor do preso em situação o regime da repercussão geral

em 03.12.2014, oportunidade em
que o relator, Min. Teori Zavascki
lançou voto que, conhecendo a
insurgência recursal, deu-lhe
provimento para restabelecer o
juízo condenatório nos termos e
nos limites do acórdão proferido
no julgamento da apelação.

O voto do Min. Teori Zavascki¹⁷,
acompanhado pelo Min. Gilmar
Mendes, apresenta-se digno
de elogios por uma série de
motivos, a começar pelo fato de
que, de um lado, reconheceu a
responsabilidade do Estado por
dano moral decorrente de prisão
em situação degradante e, de
outro, afastou ao caso a “teoria
da reserva do possível”¹⁸. Em
tal voto, propôs-se como tese de
repercussão geral aquela que se
traduz no seguinte enunciado:
“considerando que é dever do
Estado, imposto pelo sistema
normativo, manter em seus
presídios os padrões mínimos
de humanidade previstos no
ordenamento jurídico, é de sua
responsabilidade, nos termos
do art. 37, § 6º da Constituição,
a obrigação de ressarcir
os danos, inclusive morais,
comprovadamente causados aos
detentos em decorrência da falta

14 Art. 5º, III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
15 Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.
16 Art. 5º, XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
17 Acessível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE580252.pdf.
18 Neste diapasão, é de ser destacado o seguinte compartimento do voto exarado pelo Min. Teori Zavascki: “Sendo assim, e considerando que, no caso, a
configuração do dano é matéria incontroversa, não há como acolher os argumentos que invocam, para negar o dever estatal de indenizar, o “princípio da
reserva do possível”, nessa dimensão reducionista de significar a insuficiência de recursos financeiros. Faz sentido considerar tal princípio em situações
em que a concretização de certos direitos constitucionais fundamentais a prestações, nomeadamente os de natureza social, dependem da adoção e da
execução de políticas públicas sujeitas à intermediação legislativa ou à intervenção das autoridades administrativas. Em tais casos, pode-se afirmar que o
direito subjetivo individual a determinada prestação, que tem como contrapartida o dever jurídico estatal de satisfazê-la, fica submetido, entre outros, ao
pressuposto indispensável da reserva do possível, em cujo âmbito se insere a capacidade financeira do Estado de prestar o mesmo benefício, em condições
igualitárias, em favor de todos os indivíduos que estiverem em iguais condições. Mas não é disso que aqui se cuida. Aqui, a matéria jurídica se situa no
âmbito da responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos previstos no art. 37,
§ 6º, da Constituição. Conforme antes afirmado, trata-se de preceito normativo autoaplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou a providência
administrativa de qualquer espécie. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a
responsabilidade civil do Estado”.
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ou insuficiência das condições
legais de encarceramento”. É de
ser louvado tal pronunciamento
judicial sob a sua perspectiva
abstrata, a qual leva em conta o
núcleo essencial da interpretação
constitucional que propõe.

Todavia,
respeitando-se
a
peculiaridade da tramitação
processual própria de uma
demanda por assim dizer
híbrida¹⁹ como é toda quanto trate
de casos concretos apreciados
em sede da repercussão geral,
o decisum contido no voto do
Min. Teori Zavaski limitou-se
ao restabelecimento de uma
decisão exarada pelo TJMS, a
qual reconhecia indenização, a
título de dano moral, de quantia
ínfima frente ao sofrimento
suportado por quem remanesceu
durante longa estadia em
unidade prisional que lhe
impunha situação inegavelmente
degradante. Tal circunstância
talvez tenha se prestado a pôr em
evidência a insuficiência de uma
solução estritamente pecuniária
a casos com tais, sendo esta
a razão pela qual sobreveio o
pedido de vista pelo Min. Luís
Roberto Barroso.

Retomado o julgamento em
06.05.2015, o Min. Luís Roberto
Barroso trouxe ao Pleno do
STF o seu voto com parcial,
mas substancial e relevante,
divergência à proposta até
então predominante.²⁰ Para a
compreensão de tal divergência,
destina-se o item a seguir.

2. O Voto Do Min. Luís
Roberto Barroso e a Proposta
De Reparação In Natura Do
Dano Moral:

O voto exarado pelo Min.
Luís Roberto Barroso no RE
580.252 traz consigo uma
inovação relevante em tema
de responsabilidade civil por
danos morais causados pelo
Estado. Embora relacionado
com uma das tantas situações
em que o Estado causa danos
de índole não patrimonial, suas
premissas e, sobretudo, suas
conclusões exorbitam os casos
de danos morais causados
àqueles custodiados em casas
prisionais que lhes imponham
condições degradantes, podendo
ser subsumidas a outras formas
de danos morais ressarcíveis
pelo Poder Público.

Quando tal voto restou exarado
no Pleno do STF, os pares do
seu subscritor, tanto quanto
os demais presentes à sessão,
mostraram-se curiosos com as
bases teóricas da proposta, de
modo que ao invés da coleta
de votos, seguiu-se inusitada
sabatina que vários integrantes
endereçaram ao colega votante,
alguns
já
demonstrando
discordâncias totais ou parciais,
outros num evidente exercício
de
curiosidade
intelectual
responsável. Houve interessantes
questionamentos, em ambiente
de franco debate intelectual,
até que a Ministra Rosa Weber
solicitasse vista do processo,
consoante já antes referido.
Pois bem, o voto ora destacado
inicia por uma extensa exposição
de considerações preliminares
ao julgamento propriamente
dito. Nesta senda, o Min. Luís
Roberto Barroso destaca outras
questões referentes a condições
do sistema prisional que pendem
de julgamento no STF (v.g.
possibilidade de cumprimento de
pena em regime menos gravoso,
diante da impossibilidade de o
Estado fornecer vagas para o

19 O hibridismo a que se refere é aquele que decorre do fato de que os processos levados à apreciação do STF em sede de repercussão geral, de um lado
prestam-se de instrumento de concentração da interpretação constitucional, na medida em que o Pretório Excelso pronunciará sua leitura de normas
constitucionais em “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 543-A, do CPC/1973 e art. 1.035, do CPC/2015),
justamente em causas que transcendam dos limites subjetivos próprios do processo, fazendo-o com grande força persuasiva ou mesmo vinculante, naqueles
casos em que o julgamento da matéria em repercussão geral enseja a edição de súmula vinculante, o que ocorre com significativa frequencia na Corte
Constitucional pátria. Trata-se de uma das faces da tendência cada vez mais freqüente no Direito Posto e na jurisprudência brasileira, que vem sendo
denominada de abstrativização ou objetivação do processo subjetivo de controle difuso de constitucionalidade. De outro lado, não se pode olvidar que o
feito levado à apreciação do STF em sede de repercussão geral decorre de uma demanda subjetiva, caracterizada por toda a liturgia processual, inclusive
quanto aos seus limites subjetivos e objetivos.
20 A elaboração de textos acadêmicos recomenda uma redação impessoal. Contudo, roga-se licença para se afastar de tal recomendação, e informar que
o subscritor deste ensaio presenciou, no Pleno do STF, a apresentação do voto do Min. Luís Roberto Barroso, inclusive a reação de perplexidade de todos
que lá se faziam presentes, dada a criatividade da proposta apresentada, a qual terá sempre de ser reconhecida como tal, ainda que ao final não predomine
na Corte. Aliás, concorda-se com manifestação do Min. Teori Zavascki, após a leitura do voto do Min. Luís Roberto Barroso, que dele, portanto, discordava
em aspecto essencial da decisão, no sentido de que se trata de “um voto que tem vocação para entrar na história do STF”. Na ocasião, o Min. Teori Zavascki,
em manifestação de humildade que somente os sábios sabem ter, asseverou que não teria problemas em alterar seu voto, o que não fez ainda, desde que
superados algumas questões que certamente serão apreciadas quando do retorno da vista solicitada pela Min. Rosa Weber.
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cumprimento da pena tal como
fixada na sentença condenatória;
possibilidade de o Poder Judiciário
determinar a construção ou
ampliação de casas prisionais).
Igualmente, na condição de
consideração preliminar, são
feitas referências à “necessária
tomada de consciência por parte
da sociedade brasileira acerca da
questão penitenciária”. Sustenta
o voto a necessidade de alcance
de um caminho alternativo ao
atual modelo prisional brasileiro,
em razão do que denomina de
“natureza estrutural e sistêmica
das graves disfunções verificadas
no sistema prisional brasileiro. O
descumprimento do dever estatal
de garantir condições dignas
de encarceramento encontrase diretamente relacionado
a uma deficiência crônica de
políticas públicas prisionais
adequadas, que atinge boa parte
da população carcerária e cuja
superação é complexa e custosa”.
Tais considerações introdutórias
são acompanhadas, ao longo
de mais de uma dezena de
páginas, de dados e informações,
inclusive de natureza estatística,
que denotam a gravidade do
problema carcerário brasileiro.
Há, ainda a título de consideração

preliminar, referências a soluções
dadas para além do território
pátrio, a denotar tratar-se de um
problema que assola inúmeros
outros países no contexto
mundial, mesmo no chamado
Primeiro Mundo.

processo de superação do atual
estado de inconstitucionalidade
que envolve a política prisional
no país”. Ademais, entende que
a atuação do STF encontraria
justificação racional para uma
postura ativa “porque se daria
para proteger e promover os
O Min. Luís Roberto Barroso direitos fundamentais de uma
finaliza suas considerações minoria que, além de impopular
introdutórias com a sugestão e estigmatizada, não tem voto.
de que a gravidade do cenário Faltam, assim, incentivos para
prisional brasileiro determina que as instâncias representativas
que eventual solução somente promovam a melhoria das
será possível, caso haja uma condições carcerárias”.
atuação coordenada pela qual
sejam combatidas as três Assim e somente após tal
principais de suas tantas causas: larga análise das disfunções
a) a superlotação dos presídios; estruturais do sistema prisional
b)
a
lógica
do
hiper brasileiro e de seu decorrente
encarceramento;
c)
as estado de inconstitucionalidade,
deficiências na estruturação e é que o Min. Luís Roberto Barroso
funcionamento dos presídios.
passa ao enfrentamento das
questões jurídicas diretamente
Aliadas a tais premissas relacionadas com o RE 580.252,
preparatórias, brada o Min. iniciando por acompanhar o voto
Luís Roberto Barroso que “a antes exarado pelo relator, Min.
jurisdição constitucional não Teori Zavaski, fundamentalmente
pode desempenhar o papel de em dois aspectos.
mero expectador”, de modo que
“o quadro crônico de omissão Primeiro, ao reconhecer o dever
e descaso com a população de reparação por parte do Estado,
carcerária exige que este STF dos danos morais suportados
assuma uma postura ativa na por determinadas pessoas às
construção de soluções para a quais são impostas condições
crise prisional, impulsionando o degradantes de cumprimento

21 Neste particular, o Min. Luís Roberto Barroso confere diminuta importância ao debate havido no processo quanto à natureza comissiva ou omissiva das
condutas imputáveis ao Estado e a conseguinte natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade civil do Estado. Parece que tal divergência vem sendo
superada seja pela tendência cada vez maior de se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado mesmo em caso de omissões estatais, seja por linhas
argumentativas mais elevadas, relacionadas com a principiologia constitucional, como a encontrada em FREITAS, Juarez. Responsabilidade civil do Estado e
o princípio da proporcionalidade: vedação de excesso e de inoperância In: FREITAS, Juarez (coord.). Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros
Editores, 2006.
22 Neste sentido, o voto considera que, no caso, a responsabilidade se dá por ação, e não por omissão. In verbis: “Diferentemente do que alegam as
partes, entendo que, na hipótese em exame, a responsabilidade civil do poder público é por ação, e não por omissão. Afinal, o Estado, ciente das péssimas
condições de detenção, envia pessoas a cárceres superlotados e insalubres. Ainda que assim não fosse, a definição da natureza da responsabilidade civil
no caso deve considerar a particularidade de que os presos encontram-se sob a custódia do Estado. Nessa situação, estão inseridos em uma instituição
total, na qual se submetem inteiramente ao controle do poder público e dependem de agentes estatais para quase todos os aspectos de sua vida, inclusive
para o atendimento de suas necessidades mais básicas e para sua autoproteção. Como contrapartida, o Estado assume uma posição especial de garante em
relação aos presos, circunstância que lhe confere deveres específicos de vigilância e de proteção de todos os direitos dos internos que não foram afetados
pela privação de liberdade, em especial sua integridade física e psíquica, sua saúde e sua vida. Em razão desta posição de garante, o Estado sujeita-se a
uma responsabilidade diferenciada, de caráter eminentemente objetivo, que decorre da existência de um dever individualizado de velar pela integridade
dos presos (art. 5º, V e X, CF). Nessa hipótese, ainda que o dano moral causado decorra de uma omissão estatal, tratando-se do descumprimento do dever
constitucional de guarda, o poder público é obrigado a repará-lo”.
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de
penas
carcerárias²¹,
independentemente
de
se
considerar tal dano decorrente
de ação ou de omissão estatal²².
Segundo, por afastar a casos
como tais a aplicação da “teoria
da reserva do possível”, seja por
conta de aspectos processuais²³,
seja em razão de argumentos
relativos ao direito material
aplicável à espécie²⁴.

No entanto, o Min. Luís Roberto
Barroso afasta-se da solução
proposta pelo Min. Teori
Zavascki, não nos fundamentos
da
responsabilidade
civil
do Estado por danos morais
causados em razão das situações
degradantes a que se submetem
pessoas mantidas em prisões
desumanas,
mas
no
que
tange às consequências de tal
dever de reparação.

A proposta consiste, eis a sua
originalidade, na imposição
de uma reparação estatal
por danos morais através de
instrumentos não pecuniários de

ressarcimento, ou seja, de modo
não pecuniária ou, ao menos,
prioritariamente não pecuniária,
relegando-se a reparação por
meio de indenização em dinheiro
somente aos casos em que o
ressarcimento in natura se
mostra inviável ou imprestável.

Assim,
diferentemente
do
que ocorre quanto aos danos
patrimoniais,
entendeuse que a reparação por
danos morais haveria de se
abeberar de uma tendência
de remédios não pecuniários
de ressarcimento, através do
chamado ressarcimento ou
reparaçãoin natura, invocandose para tanto, uma série de
preceitos legais que denotariam
o sustentáculo jurídico para tal
método de reparação, como o
art. 947, do Código Civil,²⁶ que
evidencia o caráter residual
ou subsidiário da reparação
pecuniário, bem como os artigos
497, 499 e 536, todos do Código
de Processo Civil,²⁷ em face
dos quais a obrigação somente
será convertida em perdas e
danos se ou autor o requerer ou
impossível a tutela específica
ou a obtenção do resultado
prático correspondente.

Inúmeros motivos são invocados
para tal preterição ao modelo
pecuniário de ressarcimento.
Afirmou-se, neste sentido, que
a reparação em dinheiro, além
de não restituir a situação de
flagrante violação à dignidade
daquele que é mantido preso
em
condições
degradante,
tende a contribuição pela sua
perpetuação, na medida em que
drenaria, em favor de reparações
individuais, recursos estatais
que deveriam ser utilizados
justamente para a melhoria do
sistema. Igualmente tratou-se
de destacar a dificuldade – ou
inviabilidade – de precificação
dos direitos de personalidade No caso analisado em sede de
e da própria dignidade da repercussão geral, o Min. Luís
pessoa humana.²⁵
Roberto Barroso propõe que

23 A inaplicabilidade, à espécie, da “teoria da reserva do possível” se deveu, inicialmente, a uma questão eminentemente processual, relacionada com a
noção de ônus da prova, tal como atualmente disposta no art. 333, do CPC/1973 (art. 373, do CPC/2015). Isso porque se entendeu que o Estado do Mato
Grosso do Sul não se desincumbiu de provar a insuficiência de recursos para custear a indenização assegurada ao preso.
24 No tocante ao Direito Público material, afastou-se a reserva do possível por três razões, a saber: a) inoponibilidade de tal exceção material em tema
de responsabilidade civil do Estado, noção essa que, por ser portadora de uma lógica própria, não se identifica com a efetivação de direitos sociais de
caráter prestacional, para cuja implementação costuma ser invocada. A responsabilidade civil do Estado pauta-se por uma lógica de justiça comutativa
ou corretiva, em que se almeja o restabelecimento de um estado ou equilíbrio anterior rompido pela conduta danosa, ao passo que nos direitos sociais
prestacionais tem-se uma lógica de justiça distributiva, que por vezes viabiliza a aplicação da reserva do possível, em razão da necessidade de serem
realizadas escolhas trágicas, no sentido de que investir em determinado direito social implicará deixar em investir noutro; b) impossibilidade de utilização
da teoria da reserva do possível como meio de esvaziar direitos fundamentais conferidos pela Constituição, como é o caso dos direitos fundamentais
insculpidos no art. 5º, III, X e XLIX, da CF/88. Neste sentido, invocou-se passagem contida em decisão monocrática nos autos da ADPF 45, quando o Min.
Celso de Mello assentou a conclusão de que a reserva do possível “não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de
suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de
direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”; c) impossibilidade de utilização da reserva do possível em decorrência
da necessária proteção ao valor intrínseco dos seres humanos, em razão do “postulado antiutilitarista, que se manifesta no imperativo categórico kantiano
do homem como um fim em si mesmo, e não como meio para a realização de metas coletivas ou projetos pessoais de outros. Esse postulado impede que
preocupações com a saúde financeira dos Estados possam ser utilizadas para negar aos presos a compensação pelos danos morais, ao argumento de que os
recursos deveriam ser destinados à reforma do sistema prisional”
25 Vários dos fundamentos utilizados pelo voto em comento restaram extraídos da obra de Anderson Schreiber, destacando-se SCHREIBER, Anderson.
Reparação não pecuniária dos danos morais. In: SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 205-219.
26 Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.
27 Quando da apresentação do voto ora comentado, vigia sobre o tema os artigos 461 e 461-A, do Código de Processo Civil de 1973”.
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o ressarcimento in natura dos
danos morais causados pela
manutenção de pessoas em
situação degradante se dê por
meio de remição de parte do
tempo de execução da pena, em
analogia ao art. 126, da Lei de
Execuções Penais, que prevê tal
abatimento de pena em casos de
trabalho ou estudo desenvolvido
por quem esteja custodiado.
Em suma, ainda que não esteja
totalmente afastada a hipótese
de reparação pecuniária, a
qual somente seria possível
diante da impossibilidade de
remição, por exemplo, pelo total
cumprimento da pena, esta teria
caráter subsidiário.

Tal proposta possuiria como
lógica estruturante a “ideia de
que o tempo de pena cumprido
em condições degradantes e
desumanas deve ser valorado de
forma diversa do tempo cumprido
nas condições normais, previstas
em lei. Parece nítido que a
situação calamitosa dos cárceres
brasileiros agrava a pena imposta
ao preso e atinge de forma mais
intensa a sua integridade física e
moral. Nesse sentido, a redução
do tempo de prisão nada mais
é do que o restabelecimento da
justa proporção entre delito e
pena que havia sido quebrada por
força do tratamento impróprio
suportado pelo detento”. Neste
particular, invocou-se, como
instrumentos que denotam uma
ratio assemelhada à proposta,
as
normas
constitucionais
que
expressamente
fixam

prazos diferenciados para a
aposentadoria daqueles que
desempenham suas funções
em condições especialmente
prejudiciais (v.g. art. 40, § 4º, III e
art. 201, § 1º, da CF/88).

o preso, na medida em que
repara de modo mais efetivo
do que o seria uma condenação
pecuniária a violação à dignidade
que suportara ou suporta
por
manter-se
custodiado
em
situação
degradante;
A forma de reparação consistiria seria também vantajosa para
portanto na redução do tempo, o sistema prisional, de um
de modo que “a liberdade lado, por contribuir com a
antecipada conquistada por meio redução da superlotação dos
do desconto da pena faz cessar as presídios e, de outro, não
violações suportadas pelo preso compromete a capacidade de
no cárcere. O tempo de liberdade, investimento que o Estado teria
fora das condições degradantes para implantar melhorias, as
das prisões, torna-se, portanto, quais seriam dificultadas caso
uma reparação muito mais os recursos estatais fossem
efetiva que o dinheiro”.
endereçados ao pagamento
de indenizações individuais;
Ou seja, tratar-se de uma seria, por fim, vantajosa para a
reparação
civil
paga
em responsabilidade fiscal, uma vez
moeda penal, qual seja o que contribuiria para a redução
tempo de encarceramento ou dos gastos públicos e o ajuste
de cumprimento da pena.²⁸ fiscal imperioso no momento
Inegável o caráter inovador da histórico vivenciado.
solução proposta.
Numa perspectiva processual,
Já o modo de execução do remédio o voto ora analisado possui
proposto consistiria, em suma no propostas igualmente originais.
mesmo modus operandi presente
da Lei de Execuções Penais, Sugere, de início, que o pedido
para os casos de remição, ainda de indenização não pecuniária
que tal instituto normalmente por danos morais, por meio
tenha, na referida legislação, um da remição, seja formulado
caráter ressocializante, diverso junto ao Juízo da Execução
da remição proposta como Penal, por ser este o juízo
forma de reparação pelo dano que possui ampla atribuição
moral causado pela mantença de administrativa e jurisdicional
pessoa em condição desumana sobre os presídios, tendo
em casas prisionais.
melhores condições, inclusive,
para a aferição das condições –
Sustenta o Min. Luís Roberto adequadas ou degradantes – dos
Barroso que tal proposta estabelecimentos que estiverem
apresenta-se vantajosa para sobre seus cuidados. Ou seja, além

28 Quanto aos quocientes de remição, para a devida reparação aos danos morais causados por condições desumanas ou degradantes, a proposta é a
seguinte: “Proponho, assim, que a contagem do tempo de remição seja feita à razão de 1 dia de pena a cada 3 a 7 dias de encarceramento em condições
degradantes, a depender da gravidade dos danos morais sofridos nessas circunstâncias. Eventual dificuldade no arbitramento do quociente de remição da
pena em cada caso concreto não será, por evidente, uma peculiaridade deste mecanismo de reparação de danos. Na verdade, a dificuldade está na própria
mensuração dos atributos humanos, ou seja, na necessidade de “quantificar o inquantificável” que é inerente ao dano moral e está presente de igual modo
(e mesmo de forma mais grave) na reparação pecuniária”.
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de ser uma reparação civil que
seria paga com uma moeda penal,
ter-se-ia também uma reparação
civil julgada em sede de um
processo penal e, ainda assim,
portador de feição executória.
Inusitado, sem dúvida, embora
se tenha referido que, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, o
juízo criminal seria incumbido
da fixação de indenizações
cíveis, numa suposta mitigação
da autonomia das esferas de
responsabilização penal e cível, a
viabilizar a solução proposta.

prisional e pelo encarceramento
em condições desumanas ou
degradantes. Em razão da
natureza estrutural e sistêmica
das disfunções verificadas no
sistema prisional, a reparação
dos danos morais deve ser
efetivada
preferencialmente
por meio não pecuniário,
consistente na remição de 1 dia
de pena por cada 3 a 7 dias de
pena cumprida em condições
atentatórias
à
dignidade
humana, a ser postulada perante
o Juízo da Execução Penal.
Subsidiariamente, caso o detento
Sugere-se que o procedimento já tenha cumprido integralmente
seja o mesmo contido no art. 196, a pena ou não seja possível
da LEP, de modo que quando o aplicar-lhe a remição, a ação para
apenado requerer a remição, ressarcimento dos danos morais
por meio de seu representante, será fixada em pecúnia pelo juízo
o “Juízo da Execução deverá, cível competente”.
então, a) verificar concretamente
se as condições a que o preso Como já dito e repetido, tratafoi submetido no presídio são se de proposta dotada de uma
causadoras de dano moral (como originalidade tamanha que
já se disse, apesar de o problema vocaciona tal voto a entrar para
prisional ser generalizado, há história do STF. Contudo, para
diversas unidades que possuem fazê-lo, numa espécie de ritual
condições dignas de detenção) hermenêutico de passagem, tal
e b) aferir a existência de nexo proposta há de superar alguns
de causalidade com a atuação obstáculos teóricos, dentre
da Administração”.
os quais alguns que serão
destacados no item a seguir.
Diante de tudo o quanto referido,
o voto do Min. Luís Roberto 3. Da Reparação In Natura
Barroso nos autos do RE 580.252, Como
Fenômeno
De
em sede de repercussão geral, Despatrimonialização
Do
apresenta a seguinte tese²⁹: “o Ressarcimento Por Dano
Estado é civilmente responsável
pelos danos, inclusive morais, Vivencia-se um novo momento
comprovadamente
causados em tema de responsabilidade civil
aos presos em decorrência no Direito brasileiro, inclusive no
de violações à sua dignidade, tocante àquela endereçável ao
provocadas pela superlotação Estado. Em efeito, o eixo teórico

próprio do tema deslocou-se,
com o passar do tempo, de uma
noção de reparação por culpa
para outra mais consentânea
com uma ordem jurídicoconstitucional humanista, na
qual o fundamento da reparação
decorre
precipuamente
da
compreensão do conceito de
dano injusto.

Com
isso,
tem-se
uma
verdadeira “erosão dos filtros
tradicionais da reparação”, na
feliz expressão cunhada por
Anderson Schereiber,³⁰ pela
qual há uma flexibilização do
modo de compreensão dos
conceitos tradicionais de culpa,
dano e nexo causal, outrora
entendidos como pressupostos
imprescindíveis à reparação.
Tal flexibilização, por seu turno,
impõe uma compreensão cada
vez mais orientada à necessidade
de que o Direito solucione
danos injustamente causados,
ampliando-se a reparabilidade
e, por conseguinte, a proteção
daqueles que os suportam.
Quanto à culpabilidade, a
ampliação da reparabilidade
decorre seja de alterações
normativas, seja na concepção
de modos de interpretação
de normas já existentes, em
face da quais ou se dispensa a
existência de culpa (casos de
responsabilidade objetiva), ou se
ampliam os casos de presunção
de culpa ou, por fim, se altera
seu significado para que decorra
não tanto da intencionalidade
do causador do dano, mas de

29 Deixa-se de mencionar a solução proposta para o caso concreto, porquanto se entende que a tese deduzida em sede de repercussão geral é a que merece
ser destacada neste trabalho acadêmico.
30 SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6. ed.
São Paulo, 2015, passim.
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um padrão de comportamento
avaliado abstratamente (no que
se denomina de “culpa objetiva”).

a necessidade de que sejam jurídica, tornar-se modalidade
reparados danos injustos de preponderante de recomposição
índole não patrimonial.
dos danos extrapatrimoniais.³⁴

Igualmente,
a
figura-se
incontroversa a evolução da
noção de dano, para fins de
responsabilidade
civil,
no
sentido de que muito se ampliou
tal noção, se comparada com a
compreensão
eminentemente
patrimonializada de outrora.

Dentre os argumentos utilizados
para tal mister, merece destaque
a ideia de que os danos não
patrimoniais
(inclusive
os
morais) sejam reparados por
meio de instrumentos igualmente
não patrimoniais.No influxo de
tais ideias, situação em destacada
posição a denominada reparação
in natura dos danos morais.

No tocante ao nexo de causalidade,
igualmente se flexibiliza a noção
original, de modo que a noção
de causalidade direta e imediata
é substituída por noções mais
consentâneas da configuração
dos liames etiológicos propícios a
ensejarem a devida reparação de
danos injustos³¹.

Com o reconhecimento de
indenização devida em razão
de danos não patrimoniais
(não necessariamente morais),
sobreveio um efeito colateral
consistente numa verdadeira
resistência ao dever de reparar
danos
não
aqui
latáveis
diretamente
por
padrões
patrimoniais ou pecuniários.
Muito já se utilizou da expressão
“indústria do dano moral”, a qual
visava à restrição de indenização
por situações supostamente
banais ou frívolas, justamente
para – e este o real intento de
tal resistência – menos acabar

Vários argumentos jurídicos
passaram a ser utilizados como
“resistência da resistência”, ou
seja, como mecanismos de se
evitar o retrocesso subjacente
aos que se opõem à reparação de
danos não patrimoniais, inclusive
dos danos morais.

Por todos,destaca-seensinamento
de Anderson Schreiber, pelo
qual “as infindáveis dificuldades
em torno da quantificação
da indenização por dano
moral revelaram a inevitável
insuficiência do valor monetário
como meio de pacificação dos
conflitos decorrentes de lesões a
interesses extrapatrimoniais”.³²

Ademais, a par de praticamente
eliminar
a
crítica
de
monetarização da dor ou de
eventual dano existencial, a
reparação in natura goza da
vantagem de satisfazer, “na maior
parte dos casos, de forma mais
plena os anseios da vítima”.³⁵
Por todas estas vantagens
jurídicas e até mesmo ideológicas
da reparação in natura, é
que o reconhecimento de tal
instrumento de responsabilidade
civil mostra-se cada vez mais
evidente, como se depreende do
Enunciado 589, da VII Jornada
de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal (CJF), pelo qual
“a compensação pecuniária não
é o único modo de reparar o
dano extrapatrimonial, sendo
admitida a reparação in natura,
na forma de retratação pública
ou outro meio”.³⁶

Há
uma
tendência,
pois,
de se minimizar ou até
mesmo
se
abandonar
a
compreensão necessariamente
patrimonializada tanto do dano
A noção de reparação in natura, quanto de sua reparação.³⁷
por alguns também denominada
de
reparação
imperfeita³³, Por tal razão, impõe-se seja
outrossim, pode, até mesmo em vislumbrada
a
viabilidade
razão da evolução científica e jurídica da inovadora proposta

31 Quanto ao ponto, veja-se SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos.
6. ed. São Paulo, 2015, p. 53-80 e SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Nexo causal e excludentes da responsabilidade extracontratual do Estado. In: FREITAS, Juarez
(coord.). Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.
32 SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6.
ed. São Paulo, 2015, p. 196.
33 CHARTIER, Yves. La réparationdupréjudice. Paris, Dalloz, 1996, p. 105.
34 SEVERO, Sérgio. Tratado da responsabilidade pública. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 482
35 SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6.
ed. São Paulo, 2015, p. 197.
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contida no voto-vista do Min. Luís
Roberto Barroso, no RE 580.252,
bem assim sua compatibilidade
com
esta
tendência
de
despatrimonialização
da
reparação por dano moral
decorrente de cumprimento
de
pena
prisional
em
estabelecimentos caracterizados
por
condições
desumanas
e degradantes.
4. Algumas Reflexões e Breves
Considerações Conclusivas

A gravidade da situação prisional
que assola o Brasil, bem como o seu
estado de inconstitucionalidade
evidenciada
pela
clara
e
direta violação a uma série de
direitos fundamentais, como os
insculpidos no art. 5º, III, X e XLIX,
da CF/88, recomenda soluções
criativas. Por conseguinte, louvase a proposta contida no voto
exarado pelo Min. Luís Roberto
Barroso nos autos do RE 580.252.

em nosso país. Mesmo as boas
ideias somente podem ser
levadas a efeito caso se mostrem
consentâneas com o Estado
Democrático de Direito.

Diante disso, o presente ensaio
passa a suscitar algumas
questões, as quais possuem
o mister de contribuir para o
interessante debate levado a
efeito no STF, no julgamento do
RE 580.252.

A primeira questão a ser suscitada,
inclusive como o foi por alguns
pares do ministro votante³⁸, diz
respeito ao fato de que a solução
proposta corresponderia a caso
de remição não prevista em lei,
de modo que se teria um arranho
à noção de reserva legal, tão cara
às searas do Direito Penal e do
Processo Penal.

direta e imediata³⁹. Ademais, em
sede de jurisdição constitucional
ainda não se afigura clara a
delimitação do papel inovador do
STF, embora seja inegável que tal
criatividade deu ensejo a várias
interpretações constitucionais
que geraram comandos e
comportamentos que, a rigor,
haveriam de ser mediatizados
pelo Poder Legislativo. Lembrese, só para ficar com institutos
relacionados com o Direito
Administrativo, tanto quanto
o é o tema da responsabilidade
civil do Estado, dos exemplos do
direito de greve dos servidores
públicos e da aposentadoria
especial dos servidores.

Ora, se o STF deu concreção ao
art. 37, VII, da CF, como o fez nos
Mandados de Injunção (MI) 670,
708 e 712, e se deu concreção
ao art. 40, § 4º, da CF, como fê-lo
Aparentemente tal
objeção na jurisprudência que se iniciou
resta superada por argumentos com o MI 721 e que culminou da
contidos no próprio voto do Min. edição da Súmula Vinculante 33,
A exequibilidade de tal proposta, Luís Roberto Barroso, na medida não haveria motivos para que
entretanto, fica condicionada à em que demonstra que o Direito o STF deixasse de se valer de
demonstração de que a mesma brasileiro já conviveu - e ainda seu papel criativo para os fins
se mostra adaptável à moldura convive - com casos de remição de de concretizar o art. 37, § 6º, da
jurídico-constitucional vigente pena que não portam base legal CF, de modo a determinar que o
36 A referida jornada ocorreu em novembro de 2015 e o enunciado em destaque pode ser acessada emhttp://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/834.
Para tal enunciado, apresentou-se a seguinte justificativa: “Não há, no Código Civil, norma que imponha a indenização pecuniária como meio exclusivo
para reparação do dano extrapatrimonial. Causado dano desta natureza, nasce para o ofensor a obrigação de reparar (art. 927), o que deverá ocorrer
na forma de uma compensação em dinheiro e/ou de ressarcimento in natura, conforme tem admitido a doutrina (por todos: SCHREIBER, Anderson.
Reparação Não-Pecuniária dos Danos Morais. In: Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin (Org.). Pensamento crítico do Direito Civil brasileiro. Curitiba: Juruá
Editora, 2011). No plano constitucional, tal entendimento revela-se compatível com o quanto dispõe o art. 5º, inc. V, que, dirigido ao ofendido, assegura
o direito de resposta, além de indenização em função do dano causado. Por último, o ressarcimento in natura revela-se compatível com uma lógica de
despatrimonialização da responsabilidade civil, de modo a garantir ao ofendido a reparação integral do dano, o que nem sempre é alcançado mediante simples
pagamento em dinheiro”.
37 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 114.
38 Este foi o caso dos Ministros Gilmar Mendes e TeoriZavaski.
39 Neste sentido: “Não se diga que o mecanismo de reparação apresentado equivaleria à concessão da remição em hipótese não prevista em lei. Como
já se disse, trata-se de instituto diverso, que se insere no campo da responsabilidade civil. Ainda assim, o direito processual penal tem admitido a
remição da pena em hipóteses não contempladas na LEP, inclusive criadas por Tribunais. A própria remição penal pelo estudo foi concedida durante
muitos anos por decisões judiciais (há julgados do STJ que datam de 2003 e até uma súmula sobre o tema), mas apenas em 2011 ganhou previsão legal.
Atualmente, também a remição pela leitura é aplicada, no âmbito federal, sem que haja autorização em lei. A hipótese é regulada pela Portaria Conjunta
Depen/CJF nº 276, de 2012, que prevê a possibilidade de redução de 4 dias de pena por obra lida por mês pelo detento, no limite de 48 dias de remição de
pena por ano, e foi objeto da Recomendação nº 44/2013, do CNJ, que orientou os Tribunais estaduais a reconhecerem a remição pela leitura de acordo com
os mesmos critérios”.
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ressarcimento por dano moral
de pessoa presa em situação
degradante
ocorresse
por
meio de remição, sobretudo se
considerado que outros casos de
remição restaram legitimados
tão somente por força da
criatividade judicial.

necessariamente a partir da
natureza da causa da obrigação a
ser tutelada jurisdicionalmente.
O dano moral causado por
uma agressão física não
pode, em nome de uma noção
de reparação in natura, ser
ressarcida com uma permissão
judicial para que o agredido
Entende-se, pois, que tal enderece outra agressão física
questão da ausência de previsão ao agressor original. Tal situação
legal para remição proposta determinaria, uma forma oblíqua
não contempla um problema de aplicação da lextalionis,
verdadeiramente intransponível obviamente não cogitada ou
à solução proposta.
autorizada pela criativa proposta
contida no voto ora analisado.
Há, contudo, três aspectos
a seguir destacados que se Diante
disso,
mostra-se
traduzem, aparentemente, em inadequado que a fixação da
óbices insuperáveis à criativa reparação in natura do dano
solução proposta pelo Min. Luís moral sirva como mecanismo de
Roberto Barroso.
reciprocidade absoluta entre a
reparação e a causa do dano a ser
O primeiro deles consiste num reparado. A situação desumana
aparente defeito estrutural na ou degradante de cumprimento
compreensão daquilo que foi da pena é a causa do dano e não
considerado, a que se refere pode, ao menos pelo que aqui se
o voto do Min. Luís Roberto defende, ser determinante da
Barroso nos autos do RE redução da pena privativa de
580.252, como ressarcimento in liberdade imposta em sede de
natura. Com efeito, a reparação condenação criminal.
in natura diz respeito à natureza
da obrigação a ser buscada por A
segunda
questão
que
meio da tutela jurisdicional e parece traduzir-se em óbice
não necessariamente à causa intransponível
à
solução
determinante do surgimento da proposta pelo voto do Min. Luís
obrigação. Daí porque a reparação Roberto Barroso nos autos
in natura pode ocorrer como do RE 580.252 consiste no
forma de recomposição jurídica fato de que a solução sugerida
seja de danos patrimoniais seja desconsidera a autonomia e
de danos extrapatrimoniais.
independência das esferas de
responsabilização estatal e dos
Não se mostra, pois, adequado cidadãos. Explica-se: as esferas
considerar in natura uma penal, cível e administrativa
reparação que é determinada de responsabilidade do Estado

40 Vide, em matéria de servidores públicos federais, os artigos 121 e 125, da Lei 8.112/90.
41 Vide, em matéria de servidores públicos federais, o art. 126, da Lei 8.112/90.
42 Vide o art. 91, I, do CP e art. 387, IV, do CPP.
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e dos cidadãos mostram-se
independentes
justamente
porquanto
têm
naturezas
diferentes. Aliás, é justamente
por tal razão que agentes públicos
podem ser cumulativamente
responsabilizáveis nas três
esferas referidas, sem que
incida a vedação de bis in idem⁴⁰.
Igualmente pelas peculiaridades
de cada uma destas espécies
de responsabilidades, é que as
instâncias (ou processos) são
ordinariamente independentes.
Bem verdade que há casos de
repercussão de um determinado
processo nos demais, como
no caso de absolvição penal
por inexistência do fato ou
negativa de autoria, a qual
repercute nas esferas civil e
administrativa⁴¹ ou dos efeitos
civis da condenação penal⁴², esse
referido expressamente no voto
do Min. Luís Roberto Barroso.
Tais situações, contudo, são
excepcionais e periféricas num
sistema jurídico que prima pela
independênciadasinstânciasedas
respectivas responsabilidades.

Daí
porque
não
parece
juridicamente viável a proposta
de se pagar o dano moral
(responsabilidade civil) com
uma moeda penal (tempo de
cumprimento da pena), tal
como proposto pelo voto aqui
analisado.
Lembre-se
que
os exemplos costumeiros de
reparação in natura (condenação
à retratação pública, condenação
à
publicação
de
decisão
condenatória, condenação a
pedido de desculpas, etc) são
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Administração
Pública
invariavelmente modos civis da
(ou não penais) de reparação de fazendária na obrigação de não
fazer, no sentido de dispensar o
danos igualmente civis.
contribuinte de determinadas
Aliás, caso o STF entenda obrigações acessórias.
superável
tal
objeção,
flexibilizando a independência Caso a independência de
das responsabilidades e de instâncias seja flexibilizada
suas instâncias de modo nunca ao ponto sugerido no voto ora
antes levado a efeito, uma vez em comento, estendendo-se a
que costuma ser bastante cioso possibilidade do pagamento do
com tal noção de independência dano moral com uma moeda
aproveita-se
das instâncias, ao menos até administrativa,
o presente
momento⁴³, será deste ensaio para uma sugestão
também
possível
cogitar que contribuiria sobremodo para
de outros casos em que o a reparação de danos morais
dano moral ensejaria o seu inegavelmente suportados de há
ressarcimento por meio de uma muito por um universo muito
moeda administrativa. Assim, significativo de pessoas que
por exemplo, o tempo de serviço suportaram inegáveis danos
prestado
por
determinado morais no curso da história de
servidor público sob os dissabores nosso país. Trata-se do caso
do dano (ou assédio) moral daqueles que aos que, de 1946
suportado poderia dar ensejo à até a data da promulgação da
ampliação de tal tempo de serviço Constituição, foram afetados,
para os fins, por exemplo, de em decorrência de motivação
uma promoção por antiguidade exclusivamente política, por atos
ou, por que não imaginar, para de exceção, institucionais ou
a sua própria aposentadoria. complementares. A tais pessoas
O eventual reconhecimento o art. 8º, do ADCT assegurou a
do dano moral pela mora da anistia. No entanto, tal anistia
Administração
Pública
em parece não ter sido efetivamente
nomear candidatos aprovados levada a efeitos, ao menos no que
poderia ensejar a condenação tange à recuperação integral do
do Poder Público na obrigação status funcional daqueles seu por
de fazer consubstanciada na ela deveriam ter sido agraciados,
própria investidura. Imagine-se uma vez que a Lei 10.559/02,
tal cenário no âmbito tributário, editada para supostamente
a
anistia
para se cogitar que eventual dano regulamentar
moral reconhecido pela indevida constitucionalmente assegurada,
menor
dimensão
cobrança de determinado tributo alcançou
poderia resultar na condenação de garantia. Caso assim seja

entendido pelo Poder Judiciário
e a predominar a tese intrínseca
ao voto ora analisado, o dano
moral suportado pelo anistiado
poderia ser restituído, por
exemplo, por meio da imposição
de uma declaração amplamente
divulgada da história do
anistiado, ou com a obrigação de
que sejam realizadas solenidades
simbólicas de posse ou de outros
de seus respectivos momentos
funcionais relevantes.
Propõe-se, pois, no presente
ensaio que a reparação in natura
somente possa ser utilizada se
a “moeda” de recomposição do
dano seja da mesma índole do
próprio dano, o que não ocorre
na proposta analisada.

Ainda quanto a tal aspecto, a
criativa proposta apresentada
pelo Min. Luís Roberto Barroso
parece estabelecer que a
remição seria forma prioritária
de reparação pelo dano moral
suportado por pessoa presa
em condição desumana ou
degradante, de modo que a
reparação pecuniária somente
seria possível nos casos em
que a remição se mostrasse
viável.⁴⁴ Ora, ainda que o dano
seja qualificado como não
patrimonial, o dano moral
consiste em prejuízo de natureza
cível, como já referido, e, em
geral, categoriza-se como um
direito disponível, razão pela
qual não se mostra adequado ou

43 Neste sentido, vide, dentre outros, os seguintes precedentes: ARE 691.306; RMS 28.919 AgR; ARE 813.895 AgR; Inq 3.644; AI 816.692 AgR;
RE 736.351 AgR.
44 Neste sentido, extrai-se da proposta: “Esta solução não afasta inteiramente a indenização pecuniária, mas lhe confere caráter subsidiário. O ressarcimento
em dinheiro dos danos morais será cabível apenas quando a remição da pena não for possível. Como se verá adiante, isso ocorreria, por exemplo, no caso de
detentos que já tivessem cumprido integralmente a pena ou de preso provisório que tivesse se sujeitado a condições desumanas de encarceramento, mas
fosse posteriormente absolvido”.
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juridicamente viável subtrair do
prejudicado a disposição acerca
do modo de reparação por ele
almejado. Sob a perspectiva
da proposta ora comentada,
uma demanda de reparação
pecuniária do dano moral haveria
de ser extinta, por exemplo,
por impossibilidade jurídica do
pedido. Parece não ser esta a
melhor interpretação do plexo
de direitos que têm os apenados
em condição degradante ou
desumana, ainda que a proposta
também tenha endereçado a
preocupação de encontrar uma
solução que fosse compatível
e adequada, não somente com
o problema do preso, mas
também do sistema prisional
e da própria responsabilidade
fiscal do Poder Público.

penal, voltado ao gerenciamento
da execução de pena já imposta
em face de sentença penal
condenatória, para os fins de
se aferir a responsabilidade
do Estado, o que deveria
ocorrer em sede de processo
de conhecimento.

Atente-se ao fato de que o
processo executivo, mesmo
o da execução penal, possui
estreitos limites cognitivos, de
modo que o “Juiz conhece apenas
algumas questões, com os limites
estruturais e funcionais que
lhe impõe a relação processual
executiva”⁴⁵. Em tal espécie de
processo, a despeito de o juízo da
execução penal ser o mais próximo
ao da realidade das condições
das casas prisionais que estão
sob seus cuidados, inclusive
De qualquer modo, não parece quanto à eventual condição
ser possível o pagamento de uma degradante dos mesmos, tal
reparação civil por meio de uma aspecto corresponderia somente
moeda penal.
ao elemento “dano”. Os demais
elementos – v.g.conduta estatal e
Outro óbice parece igualmente nexo causal – devem ser auferidos
inapelável
à
proposta em um ambiente cognitivo
apresentada pelo Min. Luís evidentemente mais amplo do
Roberto Barros. Como já referido, que o presente num processo de
além de a proposta sugerir o execução penal. Isso porque o
pagamento de uma reparação processo executivo caracterizacivil por meio de moeda penal, se por um contraditório menos
tratar-se-ia de um uma reparação efetivo do que o necessário para
civil julgada em sede de um uma demanda complexa como
processo penal, valendo-se para a que seria necessária para
tanto do modus operandi da LEP, determinar a responsabilidade
aplicável para as outras formas de civil do Estado.⁴⁶
remição de pena.
A par disso, a solução proposta
Aqui vários são os problemas. O ocasionaria uma série de
primeiro deles consiste em se problemas que, a despeito de
utilizar de um processo de índole parecerem laterais, ao menos

em seu conjunto gerarão
perplexidades e complexidades
intransponíveis. É de ser
indagado, por exemplo, qual
o valor da causa, como se
interpretaria a questão da
sucumbência e, por conseguinte,
dos honorários sucumbenciais.
Ainda que se considere possível
que a reparação civil seja
reconhecida em feito executivo
de índole penal, é de ser
indagado, especialmente, quem
seria o “réu” em tal demanda.
A resposta, qualquer que fosse,
geraria problemas. Caso seja
utilizado o modus operandi típico
da execução penal, como sugere
o voto em análise, não haveria
propriamente
uma
relação
jurídico-processual triangular,
porquanto, segundo a sistemática
da LEP, a remição seria declarada
após ouvidos o Ministério
Público e a defesa, inexistindo
espaço para o Estado⁴⁷ figurar
como parte.
Caso se entenda que a
contestação de tal demanda, no
seio do processo de execução
penal, seja feita pelo próprio
Estado, aí parece que a solução
proposta produz um efeito
colateral tamanhamente grave,
que recomenda a não utilização
do remédio sugerido, por melhor
que tenha sido a intenção
em ministrá-lo ou mesmo
em sugeri-lo.
Com efeito, quando o Min. Luís
Roberto Barroso justifica sua
proposta no sentido de que ela

45 KNIJNIK, Danilo. A exceção de pré-executividade. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 112
46 Neste sentido, destaca-se lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que, tratando do contraditório no processo de execução, ensinou que “em face,
porém, da peculiaridade estrutural dessa função processual [função executiva], trata-se de um contraditório parcial quanto aos temas submetidos ao
diálogo entre as partes” (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Garantia do contraditório. CRUZ E TUCCI, José Rogério (org.). Garantias Constitucionais do
Processo Civil: Homenagem aos 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 122).
47 Ou a União, caso esta seja a titular da casa prisional em condição degradante.
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também seria conveniente para o
sistema prisional, assevera que “a
perspectiva de que condenados
deixarão mais cedo os cárceres
por conta das condições atrozes
dos
presídios
produzirá,
inevitavelmente, o aumento da
visibilidade e da deliberação
pública sobre o tema. Com isso,
criam-se estímulos a que os
Estados promovam melhorias em
seus sistemas prisionais, a fim de
que não sejam responsabilizados
perante o Judiciário e a sociedade”.
Tais considerações afiguramse pertinentes caso pensemos
em governantes que possuam
preocupações com o interesse
público, de Estado, de natureza
republicana.
Infelizmente,
não parece ser este o perfil
de alguns governantes, seja
porque possuem preocupações
mais voltadas ao seu próprio
governo ou partido, seja porque
na priorização de recursos
públicos optam por projetos que
lhe concedam maior visibilidade
do que ensejariam projetos
voltados aos seus respectivos
sistemas prisionais.

Assim, não seria incogitável que a
solução proposta, justamente por
não contemplar um mecanismo
de pressão imediata ao Poder
Público como ocorreria no
caso de uma responsabilização
pecuniária,
servisse,
em
contraposição ao que se almeja,
como um verdadeiro incentivo
para a preservação do estado
atual de inconstitucionalidade
pelo qual se encontra o sistema
prisional brasileiro. Explicase: se a “condenação” do Poder
Público repercutirá na redução
do universo carcerário, o
Estado, em termos imediatos,
tende a não resistir à pretensão
de ressarcimento paga em
moeda penal. Em termos

mediatos, manterá a situação
degradante de seus presídios,
pois a consequência disso não lhe
emplacará propriamente uma
sanção, mas inclusive ser-lhe-á
conveniente.
Reconhecesse-se
que tal preocupação, este dito
efeito colateral deletério, traz
consigo fundamentos menos
jurídicos, do que sociológicos.
Ocorre que, tal perspectiva
fática e social também serviu
de alicerce para a proposta,
devendo
ser
igualmente
cogitada para a testagem da
adequação da medida. Neste
particular, receia-se que a
solução proposta aumente e não
elimine o problema, como era sua
intenção. Num linguajar menos
formal, pode-se afirmar que a
proposta feita tende a “matar o
paciente pela cura”.

Referências Bibliográficas
ALVARO
DE
OLIVEIRA,
Carlos Alberto. Garantia do
contraditório.In: CRUZ E TUCCI,
José Rogério (org.). Garantias
Constitucionais do Processo
Civil: Homenagem aos 10 anos da
Constituição Federal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
BRASIL.
Supremo
Tribunal
Federal. RecursoExtraordinário
nº 580.252 – Distrito Federal.
Relator:
Ministro
Teori
Zavascki.
Acompanhamento
Processual. 28 deoutubro de
2016. Disponível em <http://
www.stf.jus.br/portal/processo/
verProcessoAndamento.
asp?incidente=2600961>.Acesso
em 28 out. 2016.

CHARTIER, Yves. La réparation
Com tais reflexões, sobretudo du préjudice. Paris, Dalloz, 1996.
com as objeções referentes à
falha estrutural do conceito HART, Herbert L.A., The concept
de
reparação
in
natura of Law, London: Oxford, 1961.
proposta, bem assim quanto ao
pagamento de uma reparação KELSEN, Hans. Teoria Pura
civil com moeda penal, a ser do Direito, trad. João Baptista
reconhecida num processo de Machado, 4ª ed. Coimbra:
execução penal, espera-se ter Armênio Amado – Editor, 1979.
contribuído para o debate que
se faz necessário diante de tão KNIJNIK, Danilo. A exceção
criativa proposta feita pelo voto de pré-executividade. Rio de
do Min. Luís Roberto Barroso nos Janeiro: Forense, 2000.
autos do RE 580.252.
MAFFINI, Rafael. Elementos de
Direito Administrativo. Porto
Alegre: Livraria do Advogado,
2016.

631

FREITAS,
Juarez.
Responsabilidade civil do Estado e
o princípio da proporcionalidade:
vedação de excesso e de
inoperância.In: FREITAS, Juarez
(coord.). Responsabilidade civil
do Estado. São Paulo: Malheiros
Editores, 2006.

DIREITO ADMINISTRATIVO

MARINONI, Luiz Guilherme.
Precedentes Obrigatórios. 2.ed.
rev. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011.

______. Aproximação crítica entre
as jurisdições de civil Law e de
common Law e a necessidade
de respeito aos precedentes no
Brasil. Revista da Faculdade de
Direito - UFPR, Curitiba, n. 49, p.
11-58, 2009.
REIS, Clayton. Os novos rumos da
indenização do dano moral. Rio
de Janeiro: Forense, 2003.

SANTOS, Rodrigo Valgas dos.
Nexo causal e excludentes da
responsabilidade extracontratual
do Estado. In: FREITAS, Juarez
(coord.). Responsabilidade civil
do Estado. São Paulo: Malheiros
Editores, 2006.

SCHREIBER,
Anderson.
Reparação não pecuniária dos
danos morais. In: SCHREIBER,
Anderson. Direito Civil e
Constituição.
São
Paulo:
Atlas, 2013.
______.Novos paradigmas da
Responsabilidade
Civil.
Da
erosão dos filtros da reparação
à diluição dos danos. 6. ed. São
Paulo, 2015.
SEVERO, Sérgio. Tratado da
responsabilidade pública. São
Paulo: Saraiva, 2009.

632

Direito Administrativo
Direito

AConstitucional
Declaração De Inidoneidade, o Seu
Cancelamento e a Reabilitação De
Empresas Segundo a Lei Nº 8.666
Rafael Wallbach Schwind

DIREITO ADMINISTRATIVO

A Declaração De Inidoneidade, o Seu
Cancelamento e a Reabilitação De
Empresas Segundo a Lei Nº 8.666
Rafael Wallbach Schwind
Doutor e Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Visiting scholar
na Universidade de Nottingham. Autor e coordenador de diversos livros e artigos na área
de Direito Administrativo e Econômico. Árbitro listado em diversas Câmaras de Mediação
e Arbitragem. ACIArb. Advogado.

1. Introdução

de ordem estrutural, para
que
ele
reconquiste
o
reconhecimento
como
um
contratado idôneo e, portanto,
apto a participar do mercado de
contratações públicas.

Neste breve ensaio, pretendemos
fazer algumas considerações
sobre
a
declaração
de
inidoneidade, a reabilitação de
empresas declaradas inidôneas
pela Administração Pública, bem Com base nessa ideia geral, nossa
como sobre o “cancelamento” segunda tese é a de que, ao lado
desse tipo de penalidade.
da figura da reabilitação, que
somente pode ocorrer depois
Nossa primeira tese é a de que de dois anos e caso o licitante
a declaração de inidoneidade ou contratado ressarça a
tem uma lógica que é bastante Administração pelos prejuízos
diversa daquela que se aplica à resultantes, existe a possibilidade
suspensão do direito de licitar e de “cancelamento” da declaração
contratar com a Administração. de inidoneidade, para a qual o
Na declaração de inidoneidade, único requisito estabelecido pela
o contratado perdeu o próprio lei consiste na demonstração
reconhecimento da condição de que não mais perduram
de licitante confiável. Por isso, os
motivos
determinantes
a declaração de inidoneidade da punição.
não se resolve nem se supera
apenas como decurso do O reconhecimento da lógica da
tempo, diferentemente do que declaração de inidoneidade e a
ocorre com a suspensão do compreensão da diferença entre
direto de licitar e contratar. os regimes da reabilitação e do
No caso das declarações de cancelamento da declaração de
inidoneidade, é necessário que inidoneidade são relevantes,
haja a adoção de providências embora não sejam objeto de
ativas por parte do contratado maiores atenções pela doutrina.
que foi apenado, normalmente
1 Projeto de lei nº 6.814/2017.
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2. Breve Reflexão Sobre o
Momento Atual de Revisão da
Lei Geral de Licitações
A Lei nº 8.666 está completando
25 anos de vigência. Neste
momento, é importante fazer
algumas reflexões sobre os seus
efeitos práticos, ainda mais no
contexto de discussões a respeito
de um projeto de nova lei geral de
licitações para o país.¹
É interessante notar que,
apesar de a Lei nº 8.666 estar
completando um quarto de
século de existência, diversas
discussões a respeito de algumas
de suas normas continuam
intensas. Não há consenso sobre
vários assuntos.

Na seara do sistema punitivo
contemplado pela Lei nº 8.666,
que é o tema de fundo deste
breve ensaio, a doutrina e a
jurisprudência
simplesmente
não se entendem a respeito de
aspectos fundamentais.
Não há uma harmonia de
entendimento, por exemplo,
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sobre o âmbito de geração
de efeitos da declaração de
inidoneidade. Em relação a esse
tema, ainda existem disputas
sobre
questões
primárias,
tais como: (1) a declaração de
inidoneidade aplicada por um
ente federativo veda ou não a
contratação por outros entes?;
(2) eventual vedação nesse
sentido não seria ofensiva ao
princípio federativo, uma vez que
um ente da Federação não pode
simplesmente ser obrigado, em
certos assuntos, a acompanhar o
entendimento de outros? (3) qual
a real diferença entre a suspensão
do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública
e a declaração de inidoneidade
se não for apenas o âmbito
de geração de efeitos dessa
penalidade?; (4) é discricionária a
decisão de um ente federativo de
observar os efeitos da declaração
de inidoneidade aplicada por
outro ente?
Como se vê, tantas questões
cruciais não foram objeto de
harmonização nem mesmo após
um quarto de século de vigência
da atual lei geral de licitações.

3. Aproximação do Tema
A questão que se pretende
examinar neste ensaio diz
respeito
primeiramente
à
declaração de inidoneidade e,
em seguida, à reabilitação de
empresas declaradas idôneas e
ao cancelamento de declarações
de inidoneidade.

Tais
figuras,
em
nosso
entendimento, precisam ser
melhor compreendidas, não
apenas porque seus efeitos
sancionatórios são drásticos
– e portanto deve haver
maior rigor na sua aplicação
–, mas também porque são
instrumentos relevantes para
a instituição de novas práticas
nas licitações públicas. Esse
aspecto prospectivo é bem
pouco explorado, mas nos
parece essencial.
4. A Previsão do Art. 87 da Lei
nº 8.666

O art. 87 da Lei nº 8.666
estabelece que, pela inexecução
total ou parcial do contrato,
a
Administração
Pública,
garantida a defesa prévia, poderá
E o que é pior: o projeto de lei por aplicar quatro tipos diferentes
meio do qual se pretende a edição de sanções: (1) advertência, (2)
de uma normativa inteiramente multa, (3) suspensão temporária
nova, ao menos em sua redação de participação em licitação e
mais avançada até o momento, impedimento de contratar com
tampouco contribui para a a Administração por período
resolução dessas discussões. não superior a dois anos, e (4)
Isso é muito problemático declaração de inidoneidade
porque dúvidas essenciais como para licitar ou contratar com a
aquelas mencionadas acima não Administração Pública.
deveriam mais existir. Gerase insegurança jurídica, o que 4.1.
A
declaração
de
é dramático não só para os inidoneidade como penalidade
particulares que participam de destacada
licitações, como também para os
gestores públicos.
Desde logo, já se nota que
há uma diferença essencial
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entre suspensão do direito
de participar de licitações e
contratos com a Administração
Pública, de um lado, e declaração
de inidoneidade, de outro. Não se
pode compreender a declaração
de inidoneidade como uma
simples suspensão do direito de
participar de licitações e de firmar
contratos com a Administração
Pública. Há uma essência na
declaração de inidoneidade que a
distingue das demais sanções.
Este é o primeiro ponto que
pretendemos desenvolver abaixo.
4.2.
A
Possiblidade
de
Superação da Declaração de
Inidoneidade

Mas além de estabelecer as
quatro possíveis sanções que
podem ser aplicadas a licitantes
e contratados, o art. 87 da Lei nº
8.666 vai além. Ele estabelece
também
algumas
balizas
para que haja a superação da
declaração de inidoneidade.
De fato, o inciso IV do art.
87 estabelece que não há
propriamente um prazo para
perdurar a declaração de
inidoneidade, diferentemente do
que ocorre com a suspensão do
direito de licitar e contratar (que
pode durar até dois anos). Em
lugar de estabelecer um prazo
máximo para a declaração de
inidoneidade, a Lei 8.666 prevê
que essa sanção deverá vigorar
enquanto perdurarem os motivos
determinantes
da
punição
ou até que seja promovida a
reabilitação
do
contratado
perante a autoridade que aplicou
a penalidade.
Chama a atenção, portanto, que
há uma distinção na redação da
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lei. A declaração de inidoneidade
pode ficar superada de dois
modos distintos: quando não
perdurarem mais os motivos
determinantes
da
punição
ou até que haja a reabilitação
do contratado. A conjunção
alternativa “ou” empregada pelo
inciso IV do art. 87 da Lei nº
8.666 não deixa dúvidas de que
se trata de situações distintas.
Ao lado da “reabilitação”, existe a
possibilidade de “cancelamento”
da declaração de inidoneidade.
Embora o termo “cancelamento”
não esteja previsto na lei, é
inequívoca
a
possibilidade
de sua identificação.
Este é o segundo ponto que
pretendemos analisar abaixo.
Examinaremos quais são as
diferenças entre reabilitação do
contratado e cancelamento da
declaração de inidoneidade.

5. A Lógica da Declaração
de Inidoneidade Versus a
Suspensão do Direito de
Licitar e Contratar Com a
Administração
É importante compreender
exatamente qual é a lógica da
declaração de inidoneidade.
Afinal, se existe uma penalidade
específica que suspende o direito
de participar de licitações e
contratos (que é a do inciso III
do art. 87 da Lei nº 8.666), a
declaração de inidoneidade não
pode representar exatamente a
mesma sanção.
5.1. As Distinções a Partir da
Interpretação Literal da Lei nº
8.666

A intenção da Lei nº 8.666 foi,
claramente, a de estabelecer
uma distinção entre declaração

de inidoneidade e suspensão do
direito de licitar e contratar.
Embora a lei não tenha sido muito
detalhada quanto a isso, alguns
fatores levam a essa conclusão.

O primeiro – e mais e vidente – é o
de que as sanções estão previstas
em incisos diferentes. Não faria
nenhum sentido estabelecer
sanções com o mesmo efeito em
dispositivos diferentes, apenas
com denominações diversas. Se
o legislador estabeleceu uma
distinção tópica na lei, nenhum
raciocínio será compatível com a
norma se partir da ideia de que as
sanções são as mesmas.

5.2. A Suspensão do Direito
de Licitar e Contratar com a
Administração: Erros Graves
Que Não Comprometem a
Idoneidade do Contratado
É
essencial
compreender
os motivos pelos quais uma
penalidade tem um prazo
máximo e a outra não.

Se a suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração,
de um
lado,somente vigora por um
prazo certo e independe de
qualquer providência ativa por
parte
do sujeito penalizado, e se a
declaração de inidoneidade, de
O segundo fator relevante é que outro lado, não fica superada
os regimes jurídicos de cada uma apenas em função do decurso do
dessas sanções são diferentes tempo, sendo necessário obter
entre si. A principal diferença uma reabilitação ou
diz respeito ao tempo pelo demonstrar que não mais estão
qual perduram as penalidades. presentes os fatores que levaram
Enquanto a suspensão do direito à punição, há inegavelmente
de licitar e contratar perdura uma lógica que distingue essas
por até dois anos, sendo que o duas penalidades.
prazo deverá ser fixado à luz
das circunstâncias de cada Em nosso entendimento, a
caso concreto, a declaração de suspensão do direito de licitar
inidoneidade não tem um prazo e contratar busca penalizar o
certo e definido; poderá perdurar contratado que agiu mal – por
até
enquanto
perdurarem exemplo, incorrendo em um
os
motivos
determinantes grave inadimplemento contratual
da punição ou até que haja a que não comporte apenas uma
reabilitação
do
contratado. advertência ou multa – mas o
Apenas a reabilitação é que pode fato ocorrido não faz com que
acontecer depois de transcorrido se reconheça uma inaptidão
um período certo, que será de no permanente. A suspensão do
mínimo dois anos após a aplicação direito de licitar e contratar,
da declaração de inidoneidade, portanto, consiste na sanção
por aplicação do § 3º do art. 87 aplicável aos casos em que o
da Lei nº 8.666. Note-se, contudo, particular praticou uma conduta
que o prazo mínimo para que haja altamente reprovável, mas o erro
a reabilitação não significa que cometido não chega a justificar
ela ocorra de modo automático, o seu afastamento permanente
apenas com o decurso do prazo – ou “até segunda ordem”, por
de dois anos.
assim dizer. A suspensão é uma
sanção que, apesar de grave, não
636
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significa que a Administração
tenha perdido totalmente a
confiança no licitante penalizado.
Erros ocorrem e, quando são
graves – mas não comprometem
a idoneidade do licitante –
justificam a aplicação da
suspensão
do
direito
de
licitar e contratar.

Partindo-se do pressuposto
de que o erro cometido não
compromete
a
idoneidade,
entende-se mais facilmente o
motivo pelo qual a suspensão
do direito de licitar e contratar
tem um prazo certo. Nos casos
em que foi aplicada a punição de
suspensão, o licitante não precisa
adotar medidas de ordem
estrutural para reconquistar o
direito de participar de licitações
e contratos com a Administração.
Não é necessário, por exemplo,
alterar a sua equipe técnica
ou as suas práticas de cunho
comercial. Basta que haja o
decurso do tempo fixado para
que o contratado possa voltar
a participar de licitações e
contratos com a Administração,
sem a necessidade de que ele tenha
de demonstrar, por exemplo, que
os motivos que resultaram na
penalidade deixaram de existir
ou que adotou providências para
a sua reabilitação.
5.3.
A
Declaração
de
Inidoneidade:
Comprometimento da Própria
Idoneidade do Contratado e
Necessidade de Proteção da
Administração Pública

No caso da declaração de
inidoneidade, a lógica da punição

é diferente.

forem
reconhecidas
como
suficientes para a reconquista da
A declaração de idoneidade sua idoneidade.
de um contratado significa
que a Administração Pública De modo geral, em nosso
concluiu que ele deixou de ser entendimento,
a
doutrina
confiável o suficiente para que não destaca essa lógica, que
volte a participar de licitações nos parece essencial para a
e trave relações contratuais compreensão das figuras da
com a Administração Pública. suspensão do direito de licitar
Ou seja, não houve apenas a e contratar e da declaração
prática de um erro grave. A de inidoneidade.
gravidade da situação chega
ao ponto de a Administração Uma exceção, contudo, é Hely
Pública decidir que não voltará Lopes Meirelles. O doutrinador
a celebrar contratos com o defendia que a declaração
particular apenado, a não ser de inidoneidade era uma
que ele promova alterações penalidade excepcional, que só
de natureza estrutural que poderia ser aplicada a situações
permitam à Administração extremas. Segundo ele: “O que
Pública rever a sua posição e caracteriza a inidoneidade é o
considerar que o particular é dolo ou a reiteração de falhas
digno de ganhar novamente do profissional ou da empresa.
a confiança necessária para O erro é uma contingência
voltar a participar de licitações e humana e, quando não há mácontratos com a Administração.
fé ou reincidência decorrente
de culpa grave, deve ser punido
É por isso que, na declaração com penalidade mais branda
de
inidoneidade,
não
há que a declaração de inidoneidade,
o estabelecimento de um que pode acarretar a ruína
prazo após o qual a sanção do infrator”.²
deixará de ter efeitos. Na
realidade, a declaração de Nesse trecho, já se observa que
inidoneidade poderá se estender o doutrinador fazia uma clara
indefinidamente, tamanha foi distinção entre o erro como
a perda de confiabilidade, que contingência humana, que todos
compromete a própria idoneidade podem cometer, e a perda da
do particular. Ele somente idoneidade. O erro, ainda que
reconquistará o reconhecimento grave, mas que não chega a
da sua idoneidade se (e quando) comprometer a idoneidade do
demonstrar que os motivos que contratado, somente pode levar à
levaram à aplicação da sanção suspensão do direito de licitar e
não estão mais presentes, ou contratar (ou ainda a penalidades
se (e quando) obtiver a sua mais brandas, como a advertência
reabilitação, a qual ocorrerá e a multa). Já quando há dolo
depois de dois anos e se as ou reiteração de falhas graves,
medidas adotadas para tanto perde-se a idoneidade, que não é

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16.ed. rev. e ampl. 2.tir., São Paulo: RT, 1991, p. 220. A obra citada foi a última edição publicada
sem atualizações. Evidentemente, foi escrita ainda à luz do Decreto-Lei nº 2.300, de 1986, mas a norma então vigente, em seu art. 73, tinha redação muito
similar à do art. 87 da Lei nº 8.666.
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recuperável apenas pelo decurso
do tempo, e a declaração de
inidoneidade poderá ser a sanção
mais apropriada.
5.4. A Questão da Proteção da
Administração Pública

Em decorrência da lógica
que orienta a declaração
de
inidoneidade,
percebese que o seu objetivo último
consiste
na
proteção
da
Administração Pública.

É claro que, sob um certo ângulo,
qualquer sanção administrativa
envolve uma lógica de proteção
à Administração Pública. Aplicase uma sanção para penalizar
o contratante e desincentivá-lo
a cometer o mesmo erro, o que
contribui para a proteção da
Administração em relação ao
tipo de conduta incorrido. Outros
licitantes, por exemplo, também
terão o mesmo incentivo a não
praticar condutas similares. Em
um certo sentido, além do caráter
retributivo, toda sanção tem uma
função de prevenção especial e
de prevenção geral.³

Era esta a lição, novamente, de
Hely Lopes Meirelles, ainda que
à luz do Decreto-Lei nº 2.300, de
1986. Suas considerações nesse
ponto, no entanto, continuam
plenamente aplicáveis e de
uma clareza ímpar. Segundo
observava o doutrinador, a
declaração de inidoneidade
tinha uma função de proteção da
Administração Pública em face
de agentes que não observavam
as regras do direito. Para ele:
“A norma legal que a consigna,
atribui a competência para a
aplicação dessa grave sanção
administrativa,
em
regra,
exclusivamente aos Ministros
de Estado e aos Chefes de
Executivo estadual e municipal,
a fim de ampliar a incidência
de seus efeitos, resguardando
a Administração contra os
maus contratados”.⁴

Portanto, a declaração de
inidoneidade não busca apenas
a penalização do infrator. Seu
objetivo final, e talvez até mesmo
o mais importante, reside na
proteção da Administração
Pública em face de empresas
que não observam as normas
No entanto, na declaração de jurídicas. Tamanha é a gravidade
inidoneidade, o objetivo de do reconhecimento formal de
proteção da Administração que o contratado é inidôneo
Pública assume uma carga muito que somente um Ministro de
maior. Isso porque a declaração de Estado ou Secretário Estadual ou
inidoneidade é de “competência Municipal pode declará-la.
exclusiva doMinistro de Estado,
do Secretário Estadual ou 6. A Reabilitação e o
Municipal”, conforme prevê o § Cancelamento da Declaração
3º do art. 87 da Lei nº 8.666.
de Inidoneidade

Compreendida a lógica da
declaração de inidoneidade e a sua
distinção em relação à suspensão
do direito de licitar e contratar
com a Administração, podemos
fazer algumas considerações
a respeito da reabilitação e do
cancelamento da declaração
de inidoneidade.
6.1. Breve Crítica ao Sistema
Punitivo Relacionado aos
Contratos Administrativos no
Brasil

De modo geral, o sistema punitivo
relacionado
aos
contratos
administrativos no Brasil não
se preocupa com a reabilitação
das empresas nem com a
instituição de novas práticas no
relacionamento público-privado.
Em regra, as normas estabelecem
apenas prazos máximos para
as proibições de participar de
licitações e de celebrar contratos
com a Administração Pública.

É o caso, por exemplo, das
seguintes leis: (1) Lei nº
8.429 (Lei de Improbidade
Administrativa) – estabelece
no art. 12 a possibilidade de
impedimento à celebração de
contratos com a Administração
Pública por períodos que podem
variar de 3 a 10 anos; (2) Lei nº
8.443 (Lei do TCU) – prevê no art.
46 a possibilidade de vedação a
contratações públicas por até 5
anos; (3) Lei nº 10.520 (Lei do
Pregão) – estabelece em seu art.
7º a vedação à celebração de

3 A propósito das finalidades das sanções administrativas, consulte-se: ZARDO, Francisco. Infrações e sanções em licitações e contratos administrativos.
São Paulo: RT, 2014, p. 155-158.
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16.ed. rev. e ampl. 2.tir., São Paulo: RT, 1991, p. 220-221.
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contratos por até 5 anos; (4) Lei
nº 12.529 (Lei do CADE) – prevê
no art. 38, inciso II, a vedação
à celebração de contratos com
a Administração por prazo não
inferior a 5 anos.

patamares de probidade. A rigor,
o estabelecimento de suspensões
com limites temporais só
se justifica nos casos de
cometimento de erros graves
que não chegam a comprometer
a idoneidade dos licitantes
Todas
essas
leis
têm e contratados.
preocupações que são de natureza
estritamente punitiva. Pretende- Como se não bastasse, o enfoque
se apenas punir o particular meramente punitivo leva a
que cometeu atos graves e alguns problemas sérios.
incompatíveis com o direito. Não
há nenhuma preocupação com De um lado, possibilita a ruína
a reabilitação de empresas ou do infrator ainda que ele se
com a possibilidade pelo menos empenhe em criar novas práticas
de se cancelar a penalidade se o para demonstrar que voltou a ser
infrator instituir novas práticas. um licitante probo e confiável.
Tal sistemática é no mínimo
bastante questionável. Ainda
que se admitam pretensões
punitivas em uma certa medida,
não se pode afirmar que o
simples decurso do tempo fará
com que sejam instituídas novas
práticas. Ao que parece, ao serem
estabelecidos apenas limites
temporais máximos, parte-se
do pressuposto de que, atingido
o marco temporal estabelecido
na decisão, o particular estará
novamente apto a celebrar
contratações com o poder
público – ainda que não tenha
tomado absolutamente nenhuma
providência para adotar práticas
adequadas ao direito.

Não se pode deixar de observar
aí uma certa “hipocrisia” nessa
sistemática baseada apenas em
limites temporais. É evidente que
o simples decurso do tempo não
fará com que as relações públicoprivadas sejam alçadas a novos

direito de licitar e contratar com
a Administração Pública (art.
87, inciso III), mas, conforme
mencionamos acima, a suspensão
se aplica a contratados que,
embora
tenham
cometido
erros graves, não tiveram a
sua idoneidade comprometida.
Por isso, o decurso do prazo
fixado permitirá o retorno da
empresa infratora ao mercado de
contratações públicas.
Em relação à declaração de
idoneidade, por outro lado, o art.
87, inciso IV, estabelece
que a penalidade permanecerá
gerando
efeitos
“enquanto
perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação
perante a própria
autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida
sempre que o contratado
ressarcir a
Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior”.

De outro lado, o enfoque
estritamente punitivo dá ensejo
a
mecanismos
destinados
a contornar a punição – e a
fazer com que permaneçam as
mesmas práticas equivocadas
e inaceitáveis. Refere-se aqui,
por exemplo, à criação de novas
pessoas jurídicas pelos acionistas
de uma empresa punida, com
a posterior transferência de
acervo técnico à nova pessoa
jurídica, que não terá nenhuma O dispositivo, portanto, permite
penalidade aplicada contra si.⁵
claramente que um licitante
apenado com uma declaração de
6.2. A Possibilidade de inidoneidade reconquiste a sua
Reconquista da Idoneidade na confiabilidade.
Lei nº 8.666
6.3. Aproximação com a Noção
Contudo, a Lei nº 8.666 foi de Self-cleaning
bastante avançada ao destoar da
sistemática sancionatória com Já defendemos em outras
propósitos meramente punitivos. oportunidades que a sistemática
prevista na Lei nº 8.666,
É verdade que a Lei nº 8.666 especialmente em relação à
prevê um prazo máximo de declaração de inidoneidade,
até 2 anos para a suspensão do aproxima-se da noção de

5 É evidente que a criação de novas pessoas jurídicas e a transferência de acervo técnico não são atos irregulares. Em muitos casos, trata-se de medidas
absolutamente legítimas. Além disso, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. No entanto, não há dúvidas de que tais medidas, em certos casos,
podem servir justamente para contornar penalidades que foram aplicadas pela Administração Pública. Demanda-se, no mínimo, a existência de cautela na
apuração em cada caso concreto.
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selfcleaning
do
comunitário europeu.⁶

direito adjudicantes têm o dever de
avaliar se os interessados
adotaram certas medidas que,
A ideia geral do self-cleaning– que em última análise, tenham
é contemplado expressamente no sido eficazes em restabelecer
art. 57º da Diretiva nº 2014/24 a sua confiabilidade perante a
da União Europeia – é que Administração Pública.
um agente econômico poderá
readquirir o direito de participar O conteúdo efetivo das medidas
de licitações e de firmar de self-cleaning dependerá de cada
contratos com a Administração caso concreto, devendo-se levar
Pública caso demonstre que em consideração a gravidade da
adotou medidas efetivas para conduta praticada, a sua duração,
assegurar que os atos irregulares a sua recorrência, o seu impacto
praticados no passado não mais econômico e a adequação das
ocorrerão no futuro.
medidas adotadas pela empresa
à luz das peculiaridades do caso
O racional do conceito de self- em questão.⁹ Normalmente,
cleaning, portanto, consiste envolverão (1) o esclarecimento
em permitir uma espécie de dos fatos ocorridos, (2) a
redefinição da conduta futura demissão das pessoas envolvidas
das empresas condenadas, de na ocorrência que gerou a
forma que elas sejam reabilitadas penalidade e a perda de confiança
a participar de licitações da empresa, (3) o pagamento de
e firmar contratos com a todas as multas eventualmente
Administração Pública caso aplicadas; e (4) a criação de
tomem determinadas medidas.⁷
mecanismos de controle e
compliance
mais
efetivos,
O self-cleaning parte da ideia de destinados a que fatos pretéritos
que existe uma forma alternativa não voltem a ocorrer no futuro.
para se lidar com situações que
conduziriam em tese à exclusão O aspecto central é que as
de um licitante. Em vez de se medidas de self-cleaning, em
promover a sua exclusão, o que todos os casos, devem tornar o
seria potencialmente danoso em mais difícil possível a recorrência
termos concorrenciais⁸ e sociais, dos atos que deram ensejo à
estabelece- se que as autoridades aplicação da penalidade. Não se

trata de instituir a impunidade, e
sim de exigir a adoção de medidas
eficazes que permitam restaurar
a confiança que se espera de uma
empresa séria.
6.4. O Cancelamento da
Declaração de Inidoneidade

A previsão que dá embasamento
à ideia de cancelamento da
declaração de inidoneidade
consta do inciso IV do art. 87
da Lei nº 8.666. O dispositivo
estabelece que a declaração
de
inidoneidade
deve
perdurar “enquanto perdurarem
os
motivos
determinantes
da punição”.

Tal
previsão,
conforme
mencionado acima, não se
confunde com a reabilitação.
O dispositivo é muito claro ao
estabelecer que existem duas
alternativas: uma é a reabilitação,
que tem pressupostos específicos;
o outra é o reconhecimento de que
não perduram mais os motivos
que levaram a Administração
Pública a declarar o particular
como inidôneo.
Assim, a partir do momento em
que haja o reconhecimento de que
não perduram mais os motivos
determinantes da declaração de

6 Confiram-se: SCHWIND, Rafael Wallbach. Self-cleaning: a reabilitação de empresas impedidas de participar de licitações no Brasil. Revista do CNMP,
n. 6, 2017, p. 137-151; SCHWIND, Rafael Wallbach. Reabilitação de empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública. In: WALD, Arnoldo; JUSTEN
FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar. O Direito Administrativo na Atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). São
Paulo: Malheiros, 2017, p. 808-822.PEREIRA, Cesar A. Guimarães. SCHWIND, Rafael Wallbach. Autossaneamento (self-cleaning) e reabilitação no direito
brasileiro anticorrupção. In: Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. São Paulo: RT. Ano 3. v. 20. set/out 2015.
7 Sobre o assunto, confira-se: MAJTAN, Roman The self-cleaning dilemma: reconciling competing objectives of procurement processes. George Washington
International Law Review, vol. 45, 2013, p. 291-347.
8 Sobre os aspectosconcorrenciaisenvolvidos, confira-se: YUKINS, Christopher R. Mandatory disclosure: case study in how anti-corruption measures can
affect competition in defense markets. GW Legal StudiesResearchPaper nº 2015-14, abril/2015, disponível em http://www.ssrn.com/abstract=2600676,
acesso em 9 de maio de 2016.
9 Como ensinaSope Williams-Elegbe: “the kinds of rehabilitation measures that will be considered adequate will depend on the approach of the jurisdiction
to rehabilitation and the purpose of disqualification, since rehabilitation measures may not be appropriate in a jurisdiction where the purpose of
disqualification is punitive” (Fighting Corruption in Public Procurement – A comparative analysis of disqualification or debarment measures. Oxford. Hart
Publishing. 2012. p. 261).
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inidoneidade, a punição tornase cancelada e o particular pode
voltar a participar de licitações
e a celebrar contratos com a
Administração Pública.

Enquanto que a reabilitação
somente pode ser requerida
pelo contratado após dois anos
da aplicação da penalidade,
conforme prevê o art. 88, § 3º, da
Lei nº 8.666, no cancelamento da
penalidade, que ocorre sempre
que deixarem de estar presentes
os motivos que determinaram a
punição, esse prazo não se aplica.
Um exemplo deixa mais clara
a compreensão. Suponha-se
que um licitante foi declarado
inidôneo porque praticou atos
irregulares na licitação. Se
os motivos determinantes da
punição deixaram de existir –
por exemplo, porque a empresa
demitiu todos os envolvidos
nos atos irregulares, criou um
sistema de compliance eficiente e
instituiu mecanismos de controle
mais severos –, não há razão para
que ele permaneça declarado
como inidôneo. Uma empresa
nessa situação recuperou a
sua confiabilidade e pode ter
a penalidade cancelada pela
autoridade que a aplicou. E isso
pode acontecer inclusive em
menos de dois anos da declaração
de inidoneidade.
Nesse sentido, na 16ª edição
de seu Direito Administrativo

Brasileiro, publicada logo após aqui que, de acordo com Hely
o seu falecimento, Hely Lopes Lopes Meirelles, a declaração de
Meirelles sustentava o seguinte: inidoneidade só gerava efeitos
perante a Administração que
A derradeira observação é a de que aplicou a penalidade.¹²
a declaração de inidoneidade exige
oportunidade de defesa e admite Evidentemente, deve haver
cancelamento, desde que afastada o
reconhecimento
pela
a diretoria, a equipe técnica ou o Administração Pública de que as
profissional responsável pelas causas que levaram à aplicação
falhas contratuais e técnicas, pois da penalidade efetivamente
cessada a causa, devem cessar os ficaram superadas. Não basta
efeitos da sanção.¹⁰⁻¹¹
uma afirmação unilateral nesse
sentido por parte do contratado
Portanto, há muito tempo já se que foi apenado. Isso não
defende que a declaração de significa, no entanto, que haja
inidoneidade pode ser cancelada. absoluta
discricionariedade
Infelizmente, a Lei nº 8.666 para tal avaliação por parte
não detalha quais seriam os da Administração. Deve haver
requisitos necessários para tanto. uma análise rigorosa, é verdade,
Hely Lopes Meirelles, contudo, mas sem inviabilizar a figura do
defendia que a empresa apenada cancelamento da declaração de
deveria afastar as pessoas inidoneidade. Afinal, a previsão
responsáveis pelas falhas que legal, ainda que pouco detalhada,
conduziram à aplicação da possui uma carga normativa
penalidade (diretores, equipe que não pode simplesmente
técnica ou o profissional ser desconsiderada.
responsável). Com isso, deixariam
de estar presentes as razões Aplica-se inclusive o art. 65 da Lei
que conduziram à aplicação da nº 9.784, o qual estabelece que
penalidade. E, estando cessada a “Os processos administrativos
causa que levou à declaração de de que resultem sanções
inidoneidade, a sanção não deveria poderão ser revistos, a qualquer
mais prevalecer, uma vez que não tempo, a pedido ou de ofício,
se deve admitir a aplicação de quando surgirem fatos novos
penalidades perpétuas.
ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a
O mesmo se aplicaria às pessoas inadequação da sanção aplicada”.
físicas, mas, nesse caso, caberia A previsão de revisão “a qualquer
a elas demonstrar o seu bom tempo” se aplica também
desempenho perante outras às sanções de declaração de
Administrações – lembre-se inidoneidade, e dependem da

10 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16.ed. rev. e ampl. 2.tir., São Paulo: RT, 1991, p. 221.
11 Redação muito similar, apenas excluindo a possibilidade de cancelamento da declaração de inidoneidade aplicada a uma pessoa física, constava do
livro Licitação e Contrato Administrativo, de Hely Lopes Meirelles. Segundo ele: “A derradeira observação é a de que a declaração de inidoneidade exige
oportunidade de defesa e admite cancelamento, desde que afastada a diretoria, a equipe técnica ou o profissional responsável pelas falhas contratuais e
técnicas, pois cessada a causa, devem cessar os efeitos da sanção. Além do mais, são contra a índole do direito as interdições administrativas perpétuas”
(Licitação e Contrato Administrativo. 7.ed. São Paulo: RT, 1987, p. 219).
12 Segundo Hely Lopes Meirelles: “A inidoneidade, a nosso ver, só opera efeitos em relação à Administração que a declara, pois que sendo uma restrição a
direito não se estende a outras Administrações” (Licitação e Contrato Administrativo. 7.ed. São Paulo: RT, 1987, p. 218).
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comprovação de fatos novos ou
circunstâncias relevantes e que
tornem a penalidade superada.

Caso o cargo da autoridade que
declarou a inidoneidade tenha
deixado de existir, a competência
será da autoridade que se
6.5.
A
Reabilitação
de tornou a competente para novas
Contratados
Declarados declarações de inidoneidade.
Inidôneos
Sendo reconhecida a reabilitação,
A compreensão da figura da parece-nos que o licitante
reabilitação é mais simples, deve assim ser considerado
porque ela está prevista de modo por todas as autoridades que
mais explícito no inciso IV do anteriormente reconheciam a sua
art. 87 da Lei nº 8.666, e ainda inidoneidade. O procedimento
foi objeto de um detalhamento de reabilitação deve, assim,
normativo um pouco maior.
apresentar todas as cautelas,
inclusive procedimentais, para
A reabilitação, ao lado do que a decisão final seja válida
cancelamento já explicitado e gere efeitos perante toda a
acima, é uma das duas alternativas Administração Pública. Outras
de se tornar superada a declaração autoridades não poderão se
de inidoneidade.
recusar a reconhecer os efeitos
concretos da reabilitação.
Ao contrário do cancelamento,
a reabilitação somente pode Em relação aos requisitos
ocorrer após um período para o reconhecimento da
determinado de tempo, que será reabilitação, a Lei nº 8.666
de dois anos, conforme prevê o § apenas exige que o contratado
3º do art. 87 da Lei nº 8.666.
ressarça a Administração pelos
prejuízos causados.
Além do prazo mínimo de
tempo, a Lei nº 8.666, no art. Aqui, cabem duas observações.
87, inciso IV, só estabelece que
a reabilitação deve ocorrer (1) A primeira é que o cálculo
perante a própria autoridade do
prejuízo
sofrido
pela
que aplicou a penalidade e Administração Pública deve se
(2) sempre que o contratado aproximar da realidade, não se
ressarcir a Administração pelos pautando por critérios em tese ou
prejuízos resultantes.
meramente formais. Por exemplo,
o valor do contrato administrativo
A
competência
para
o não será normalmente uma
reconhecimento da reabilitação base para o cálculo do prejuízo
é, a rigor, uma questão de sofrido. Não é porque o contrato
simetria. É evidente que a seja extremamente relevante
mesma autoridade que declarou em termos econômicos que o
o contratado inidôneo será a prejuízo terá o mesmo impacto. O
competente para reconhecê-lo prejuízo pode ser maior ou menor
como reabilitado e, portanto, do que o valor do contrato. O seu
apto a voltar a participar de dimensionamento dependerá do
licitações e firmar contratos com caso concreto.
a Administração Pública.
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A segunda observação é que
não haverá discricionariedade
para a Administração Pública.
Se o contratado efetivamente
ressarciu todos os prejuízos
causados, a reabilitação deverá
ser reconhecida. O dispositivo
legal é claro ao estabelecer que
a reabilitação ocorrerá “sempre”
que o contratado ressarcir os
prejuízos causados, e após o
prazo de dois anos.
Pode-se, é claro, criticar a Lei
nº 8.666 por estabelecer como
critério para reabilitação apenas
o ressarcimento dos prejuízos
causados. A lei poderia ter
previsto outros critérios, como
a instituição de programas de
integridade, a colaboração com
as investigações, a demissão das
pessoas envolvidas e assim por
diante, tal como prevê a Diretiva
da União Europeia sobre selfcleaning e como estabelece a
legislação mais atualizada para
outras questões (como a Lei
Anticorrupção – Lei nº 12.846 –
que reconhece efeitos jurídicos
às colaborações e à instituição de
programas de integridade). No
entanto, a Administração Pública
não pode exigir mais do que a lei.
Ainda que caiba uma reforma da
Lei nº 8.666 nesse ponto, não é
possível criar requisitos que não
tenham embasamento legal.
6.6. A Evolução dos Mecanismos

Nesse contexto, é interessante
que a legislação brasileira evolua
na previsão de mecanismos mais
claros, efetivos e transparentes
para
proporcionar
o
cancelamento de declarações de
inidoneidade e a reabilitação dos
contratados que foram apenados.
Há muito tempo já se observa,
por exemplo, o reconhecimento
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doutrinário dos acordos de
leniência
para
finalidades
similares.¹³ Contudo, é necessário
que haja maior coordenação nas
previsões e no modo de aplicação.
De nada adiantará obter o
cancelamento ou a reabilitação
se os seus efeitos não forem
efetivamente observados por
toda a Administração Pública e
inclusive pelos órgãos de controle
interno e externo.

contratado idôneo e, portanto,
apto a participar do mercado de
contratações públicas;

evoluir muito mais ao estabelecer
procedimentos
claros
e
mecanismos mais adequados
para o cancelamento das
4) A declaração de inidoneidade declarações de inidoneidade e
pode ser superada com o seu para a reabilitação. Um deles seria
cancelamento ou com a
o acordo de leniência. O essencial
reabilitação do contratado que é que haja um procedimento
foi apenado.
regular e transparente, de modo
que a decisão final seja ponderada,
5) Portanto, ao lado da figura trazendo segurança jurídica para
da reabilitação, que somente que toda a Administração Pública
pode ocorrer depois de dois e os órgãos de controle interno e
7. Conclusões
anos e sempre que o licitante externo a observe, sob pena de
ou contratado ressarça a grave prejuízo ao princípio da
Em conclusão, podemos afirmar Administração pelos prejuízos segurança jurídica.
o seguinte:
resultantes, existe a possibilidade
de “cancelamento” da declaração
1) A declaração de inidoneidade de inidoneidade, para a qual o
tem uma lógica bastante diversa único requisito estabelecido pela
daquela que se aplica à suspensão lei consiste na demonstração
do direito de licitar e contratar de que não mais perduram
com a Administração.;
os
motivos
determinantes
da punição;
2) Na declaração de inidoneidade,
o contratado perdeu o próprio 6) Para o cancelamento da
reconhecimento da condição declaração de inidoneidade, não
de licitante confiável. Por isso, é necessário aguardar o prazo de
a declaração de inidoneidade dois anos previsto no § 3º do art.
não se resolve nem se supera 87 da Lei nº 8.666;
apenas com o decurso do tempo,
diferentemente do que ocorre 7) O cancelamento e a reabilitação
com a suspensão do direto de são importantes mecanismos
licitar e contratar.
para a instituição de novas
práticas nas licitações públicas.
3) No caso das declarações de Não se trata propriamente de
inidoneidade, é necessário que “perdoar” uma penalidade, e
haja a adoção de providências sim de lidar com a questão de
ativas por parte do contratado modo a se preocupar com os
que foi apenado, normalmente aspectos mais prospectivos do
de ordem estrutural, para que punitivos;
que
ele
reconquiste
o
reconhecimento
como
um 8) A legislação nacional poderia

13 A título meramente exemplificativo, confiram-se: FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; COSTA, Karina Amorin Sampaio. Breves comentários à lei de
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira. In: NASCIMENTO,
Mellilo Dinis do (org.). Lei anticorrupção empresarial: aspectos críticos à Lei 12.846/2013. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 46; BITTENCOURT, Sidney.
Comentários à lei anticorrupção. São Paulo: RT, 2014, p. 117-118; ZARDO, Francisco. Infrações e sanções em licitações e contratos administrativos. São
Paulo: RT, 2014, p. 195-210.
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Resumo
Recentemente o STF deu parcial
provimento ao RE 760.931
para reafirmar o entendimento
assentado na ADC 16 sobre a
inexistência de responsabilidade
subsidiária da Administração
nas terceirizações que ela
realize, salvo se comprovada sua
culpa na fiscalização do contrato.
O julgado impõe a retomada do
estudo da terceirização pelo
Poder Público. A presente análise
não apenas examina os efeitos
da decisão do STF, mas também
todos
os
desdobramentos
que o tema sofrera nas duas
últimas décadas.
Palavras-chave: Terceirização.
Administração Pública.
Responsabilidade subsidiária.
Supremo Tribunal Federal.
Abstract

Recently, the Brazilian Supreme
Court (STF) partly granted the
Special Appeal RE 760.931 and
affirmed the understanding
brought by the Direct Action for
Declaration of Constitutionality
(ADC) 16 on the absence of
secondary liability by the

Government upon outsourcing
services, except where one
demonstrates its fault in
supervising the agreement. The
judgment calls for resuming
the study of outsourcing by
the Government. The present
analysis examines not only the
effects of the judgment rendered
by the STF, but also all the
developments on the matter over
the past two decades.
Keywords: Outsourcing.
Government. Secondary liability.
Brazilian Federal Supreme
Court.
1. Breve introdução

Nas últimas décadas, o tema
da terceirização foi ganhando
espaço no direito brasileiro.
Considerada, antes, ilícita e
rechaçada de plano, passou a
ser cada vez mais admitida.
Não tardou a ser implementada
na
Administração
Pública.
Por consequência, milhares,
senão milhões, de reclamações
trabalhistas foram ajuizadas,
pleiteando
a
condenação
subsidiária do Poder Público.
Iniciou-se uma luta no Judiciário
em prol não apenas da aceitação
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da terceirização, mas também do
reconhecimento de inexistência
de responsabilidade por parte
da tomadora. Conforme será
aqui exposto, a Administração
obteve
duas
significativas
vitórias
no
Supremo
Tribunal
Federal:
primeiro
com a Ação Declaratória de
Constitucionalidade n. 16, agora
com o recentíssimo julgamento
do Recurso Extraordinário
760.931. Pretende-se neste
estudo examinar o tema sob o
prisma da Ciência do Direito
Administrativo,
explicitar
o porquê da controvérsia
e verificar se a decisão da
Corte foi acertada.
2. Conceito de Terceirização

O Direito do Trabalho foi uma
conquista do Estado Social.
Deixadas as relações de trabalho
integralmente ao âmbito da
liberdade,
consagrou-se
a
opressão; os trabalhadores foram,
praticamente, escravizados pelos
titulares dos meios de produção.¹
Antes do direito do trabalho, o
regime da relação de emprego
era estabelecido pela vontade das
partes, tratava-se de um âmbito
inerente à liberdade de cada um.
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A liberdade aí era a liberdade
negativa: a possibilidade de
decidir
pelo
livre-arbítrio,
sem interferência alheia.² Na
sociedade capitalista em que há
concentração do capital nas mãos
da minoria, a oferta de mão de
obra é abundante e o trabalhador
não possui liberdade efetiva: ou
aceita as condições impostas pelo
empregador ou morre de fome.³
Sem restrição da liberdade
negativa, o trabalhador acaba
reduzido à condição de escravo.

Daí a importância do Direito do
Trabalho: ele consagrou uma série
de normas cogentes, protetoras
do trabalhador. Numa singela
simplificação, o titular do capital e
o trabalhador passaram a não ter
total liberdade para estabelecer,
por contrato, o regime jurídico
da relação laborativa, pois, do
contrário, o trabalhador acabaria
sendo reduzido a escravo. Foi o
que percebeu Henri Dominique
Lacordaire, quando enunciou
uma frase que se tornou célebre:
“entre o forte e o fraco, entre o
rico e o pobre, entre o senhor e o
servo, é a liberdade que oprime
e a lei que emancipa”.⁴ O Direito
restringe o âmbito da liberdade,
nesse campo, e impõe ao titular

do capital o respeito a uma
série de exigências, necessárias
para manutenção da dignidade
do trabalhador.⁵ Eis a magna
missão do Direito do Trabalho:
disciplinar a relação de emprego,
impondo a observância de
uma série de normas cogentes,
restringentes da liberdade dos
contratantes, em respeito à
dignidade do trabalhador.

Compreendida a razão de ser do
Direito do Trabalho, é intuitiva
a luta pelos donos do capital
em retomarem seu âmbito
de liberdade, afastando, na
máxima medida possível, as
normas cogentes, impositivas
de obrigações e proibições nas
relações de emprego. Nesse
contexto, surgiram expedientes
de fuga. Um deles, bastante
eficaz, é a terceirização. O
empregador (empresa tomadora
ou cliente), ao invés de contratar
o
empregado,
contrata
uma empresa (fornecedora,
interposta ou terceirizante)
para que esta contrate o
empregado (terceirizado).⁶ A
relação de emprego dá-se entre
o terceirizado e a empresa
fornecedora, inexistindo vínculo
com a tomadora ou cliente. A

tomadora estabelece relação
jurídica com a fornecedora e não
com o empregado, sendo - lhe
irrelevante se esta cumpre ou
não a legislação trabalhista.
3. Terceirização no Direito do
Trabalho: Súmula 331 do TST
e PL 3/2001

A Justiça Trabalhista considerou
a terceirização, como regra,
ilícita, qualificando- a como
um expediente utilizado para
fugir da legislação trabalhista.
Os artigos 2º, caput, e 3º, caput,
da CLT consagram a fórmula
da relação trabalhista bilateral:
empregador é quem, assumindo
os riscos da atividade econômica,
admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço; e
empregado é toda pessoa física
que presta serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante
salário. Se o empregador
contratar uma empresa para
que esta contrate o empregado,
o vínculo trabalhista não se
constituirá entre o empregado
e a fornecedora, mas entre ele
e o verdadeiro empregador.
Nesses termos, a terceirização
foi considerada uma fraude e

1 Idem, p. 134 et seq. Suponha-se a leitura de um livro: pode-se dizer a alguém que ele é livre para ler, pois ninguém o impedirá de fazê-lo, não será preso ou
torturado por ler o referido livro. Trata-se aí da chamada liberdade negativa: não ser impedido de fazer algo. Imagine-se, porém, que pessoa seja analfabeta
e não saiba ler: ainda que possua liberdade negativa, não possuirá liberdade efetiva, ter real possibilidade de ler. A liberdade negativa só interessa a quem
tenha liberdade efetiva. No Estado Liberal, empregado e empregador tinham total liberdade negativa para disciplinar as relações de trabalho, mas só o
empregador tinha liberdade efetiva para fazê-lo. O empregado ou aceitava as condições impostas pelo empregador ou ficava sem trabalho.
2 Nas palavras dele: “Sachent donc ceux qui l’ignorent, sachent les ennemis de Dieu et du genre humain, quelque nom qu’ils prennent, qu’entre le forte et le
faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté que opprime, et la loi qui affranchit”. (LACORDAIRE, Le R. P. Henri-Dominique.
Conférences de Notre-Dame de Paris – t. III. Paris: Librairie de Mme Ve Poussielgue-Rusand, 1861, p. 643, cinquante-deuxième conférence, “Du double
travail de l’homme”).
3 Sobre a esfera da liberdade e suas restrições vide nosso Teoria jurídica da liberdade, op. cit., p. 37 et seq.
4 Sobre a terceirização vide, por todos: DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 407 et seq.; MIRAGLIA,
Lívia Mendes Moreira. A terceirização trabalhista no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 118-122. Segundo explica Carolina Zancaner Zockun, em sua
tese de doutoramento, na Ciência da Administração, “o processo de terceirização ocorre sempre entre duas empresas, uma é denomina de ‘empresa-mãe’ (a
contratante), e a outra de ‘empresa-terceira’ (a contratada)”. (Da terceirização na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 22).
5 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, op. cit., p. 418.
6 Sobre os serviços contínuos vide, por todos: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética,
2009, p. 698 et seq.; NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 727-728.
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haja pessoalidade e subordinação
direta.⁷ Quer dizer: nas atividades
de vigilância, de conservação
e limpeza e nas especializadas
ligadas à atividade meio, o
vínculo empregatício só não se
forma com o tomador se inexistir
com ele subordinação direta e
pessoalidade. O empregado deve
Súmula nº 256 do TST. obedecer às ordens da empresa
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE fornecedora e não da tomadora.
SERVIÇOS. LEGALIDADE. Salvo Eis a redação original da
os casos de trabalho temporário e Súmula 331:
de serviço de vigilância, previstos
nas Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, Súmula nº 331 do TST (redação
e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a originária).
CONTRATO
DE
contratação de trabalhadores por PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
empresa interposta, formando- LEGALIDADE (nova redação do
se o vínculo empregatício item IV e inseridos os itens V e VI
diretamente com o tomador dos à redação) - Res. 174/2011, DEJT
serviços. (Súmula estabelecida divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.
pela Res. 4/1986, DJ 30.09.1986, I
A
contratação
de
01 e 02.10.1986, e posteriormente trabalhadores por empresa
cancelada
pela
Resolução interposta é ilegal, formando23/1993, DJ 21, 28.12.1993 e se o vínculo diretamente com
04.01.1994).
o tomador dos serviços, salvo
no caso de trabalho temporário
Posteriormente, em 1993, editou (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
a Súmula 331, estendendo a II - A contratação irregular de
possibilidade da terceirização, trabalhador, mediante empresa
ressalvando-se quatro hipóteses interposta, não gera vínculo
de terceirização lícita: a) as de emprego com os órgãos da
hipóteses de trabalho temporário Administração Pública Direta,
(ressalva do item I); b) os serviços Indireta ou Fundacional (art. 37,
de vigilância, regidas pela Lei II, da Constituição da República).
7.102/83 (item III, primeira III - Não forma vínculo de emprego
parte); c) serviços de conservação com o tomador a contratação
e limpeza (item III, segunda de serviços de vigilância (Lei
parte); d) serviços especializados nº 7.102, de 20.06.1983) e de
ligados à atividade-meio do conservação e limpeza, bem
tomador (item III, terceira parte). como a de serviços especializados
Mauricio
Godinho
Delgado ligados à atividade-meio do
observa que, segundo a ressalva tomador, desde que inexistente
final do item III, nas três últimas a pessoalidade e a subordinação
hipóteses a terceirização não direta. IV - O inadimplemento
pode ser utilizada de modo das obrigações trabalhistas, por
fraudulento, o que ocorre quando parte do empregador, implica na
tratada como tal. Em 1986, o
Tribunal Superior do Trabalho
fixou esse entendimento na
Súmula 256, ressalvando apenas
os casos de trabalho temporário,
disciplinados na Lei Federal
6.019/74 e 7.102/83. Eis o teor da
Súmula 256:

7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, op. cit., p. 698.
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responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços, quanto
àquelas obrigações, desde que
hajam participado da relação
processual e constem também
do título executivo judicial.
(Redação originária da Súmula
331 estabelecida pela Resolução
23/1993, DJ 21, 28, 28.12.1993 e
04.01.1994).
A imposição de inexistência
de subordinação direta e
pessoalidade não se aplicam ao
trabalho temporário, porque
neste, nos termos da Lei 6.019/74,
o empregado pertence à empresa
do tomador, substituindo a
equipe permanente deste. Eis
a redação original do art. 2º do
referido diploma normativo:

Lei 6.019/74, art. 2º - Trabalho
temporário é aquele prestado
por pessoa física a uma empresa,
para atender à necessidade
transitória de substituição de seu
pessoal regular e permanente ou
à acréscimo extraordinário de
serviços. (Grifos nosso).

Luta-se com todas as forças
na sociedade brasileira para
alterar
esse
entendimento,
considerando-se a terceirização,
como regra geral, lícita. A
recentíssima Lei 13.429/17
alterou a Lei do trabalho
temporário
(Lei
6.019/74),
estendendo seu âmbito de
aplicação. Eis a nova redação
atribuída ao art. 2º da Lei
6.019/74:
Art. 2º Trabalho temporário é
aquele prestado por pessoa física
contratada por uma empresa
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de trabalho temporário que
a coloca à disposição de uma
empresa tomadora de serviços,
para atender a necessidade
de
substituição
transitória
de pessoal permanente ou
à
demanda
complementar
de serviços.

Substituiu
a
expressão
“acréscimo
extraordinário
de serviço” por “demanda
complementar de serviços”.
E definiu o significado desta
expressão no §2º acrescentado
ao
art.
2º:
“considera-se
complementar a demanda de
serviços que seja oriunda de
fatores imprevisíveis ou, quando
decorrente de fatores previsíveis,
tenha natureza intermitente,
periódica ou sazonal”. Percebase que, ao contrário do que muito
se disse nas redes sociais, não
se legitimará de forma ampla
e irrestrita a terceirização
nas relações privadas. A nova
redação do art. 10 torna expresso
que o vínculo empregatício
não se formará com a empresa
tomadora, mas com a fornecedora,
e impõe o limite máximo de 180
dias para a prestação de serviços
do terceirizado na tomadora,
podendo ser prorrogado por
90 dias. O terceirizado, após
o referido limite temporal, só
poderá trabalhar novamente
para a tomadora, passados 90
dias do término do contrato
anterior. In verbis:

Art. 10. Qualquer que seja o ramo
da empresa tomadora de serviços,
não existe vínculo de emprego
entre ela e os trabalhadores
contratados pelas empresas de
trabalho temporário.
§ 1º O contrato de trabalho
temporário, com relação ao
mesmo empregador, não poderá

exceder o prazo de cento e oitenta
dias consecutivos ou não.
§ 2º O contrato poderá ser
prorrogado por até noventa dias,
consecutivos ou não, além do
prazo estabelecido no parágrafo
primeiro, quando comprovada a
manutenção das condições que o
ensejaram.
§ 3º O prazo previsto neste
artigo poderá ser alterado
mediante acordo ou convenção
coletiva. [Dispositivo vetado pelo
Presidente da República].
§ 4º Não se aplica ao trabalhador
temporário, contratado pela
tomadora de serviços, o contrato
de experiência previsto no
parágrafo único do art. 445
da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
§ 5º O trabalhador temporário,
que cumprir o período estipulado
no § 1º e 2º, somente poderá
ser colocado à disposição da
mesma tomadora de serviços
em novo contrato temporário,
após noventa dias do término do
contrato anterior.
§ 6º A contratação anterior ao
prazo previsto no § 5º caracteriza
vínculo empregatício com a
tomadora.
§
7º
A
contratante
é
subsidiariamente responsável
pelas obrigações trabalhistas
referentes ao período em que
ocorrer o trabalho temporário, e
o recolhimento das contribuições
previdenciárias observará o
disposto no art. 31 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

apenas nas hipóteses previstas
no referido artigo. 2º. O novo
diploma mantém de forma
expressa (no §7º do artigo 10)
a responsabilidade subsidiária
da tomadora de serviços pelos
débitos trabalhistas referentes
ao período em que ocorrer a
prestação de serviços.

Tramita na Câmara o PL 30/2015,
com o intuito de disciplinar de
modo autônomo a terceirização,
desvinculando-a do contrato
temporário. O assunto, percebese, ainda não está pacificado
na sociedade brasileira. Sem
embargo,
pretende-se
aqui
estudar o tema tendo em vista
a Administração Pública: pode
ela ser tomadora, quer dizer,
contratante
de
empresas
fornecedoras,
terceirizantes
ou intermediárias? É, enfim,
lícita
a
terceirização
na
Administração Pública?
4.
Terceirização
Administração Pública

na

Apresentado brevissimamente o
tema no setor privado, passa-se
ao tema que é objeto deste estudo:
a terceirização na Administração
Pública. O Decreto-lei 200/1967,
que disciplinou a organização
administrativa federal, e foi
utilizado, na falta de legislação
estadual e municipal, como
parâmetro normativo para
a organização de todas as
entidades federativas, consagrou
como diretriz a descentralização
e determinou, no §7º do art.
10, que, regra geral, a execução
material de tarefas executivas
fosse realizada pela contratação
dos administrados. In verbis:

O §3º permitia a extensão do
limite temporal por acordo
ou convenção coletiva, mas
o dispositivo foi vetado pelo
Presidente da República. A
possibilidade de contratação
de fornecimento de mão de Decreto-lei 200/1967. Art. 10.
obra, enfatiza-se, deve dar-se A execução das atividades da
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Administração Federal deverá
ser amplamente descentralizada.
[...]
§ 7º Para melhor desincumbirse das tarefas de planejamento,
coordenação,
supervisão
e
controle e com o objetivo
de impedir o crescimento
desmesurado
da
máquina
administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da
realização material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre
que possível, à execução indireta,
mediante contrato, desde que
exista, na área, iniciativa privada
suficientemente
desenvolvida
e capacitada a desempenhar os
encargos de execução
O dispositivo leva o intérprete
apressado a supor nele uma
autorização ampla e irrestrita
para a terceirização. Nada mais
equivocado. Há que se distinguir
a contração de serviços da
terceirização.
4.1 Contratação de serviços x
terceirização
A diferenciação é sutil, mas
importante. A Administração
pode, perfeitamente, contratar
uma empresa privada para
realizar uma atividade material.
Aliás, segundo o Decreto-lei
200/67 ela deve fazê-lo como
regra geral. Ao invés de executar
todas as atividades materiais
diretamente, possuindo um
quadro de pessoal gigantesco, a
Administração deve contratar os
particulares para a execução

dos serviços materiais. Na
contratação de serviços, a
Administração não pretende
fornecimento de mão de obra, mas
o serviço; a empresa contratada
deve executar um serviço para
a Administração e não contratar
empregados para ela.

Suponha-se a atividade de
limpeza, serviço que pode ou não
ser contínuo. Suponha-se que a
Administração acabara de alugar
um imóvel para nele instalar
uma repartição. É perfeitamente
possível que contrate uma
empresa de limpeza com o intuito
de executar o serviço de limpeza
no imóvel, serviço pontual, não
prestado de modo ininterrupto e,
pois, não subsumido ao inciso II do
art. 57 da Lei 8.666/93. Instalada
a repartição no imóvel alugado,
é possível que a Administração
opte por contratar uma empresa
privada para realizar dia a
dia a limpeza do local, serviço
prestado ininterruptamente, sem
solução de continuidade, típico
serviço contínuo, subsumido ao
referido inciso II do art. 57 da Lei
Geral de Licitações.⁸ Nesse caso,
a limpeza é uma “necessidade
pública permanente e contínua”,
“cujo atendimento não exaure
prestação
semelhante
no
futuro”.⁹ Em ambos os casos,
seja o serviço contínuo, seja
o não contínuo, o que quer a
Administração é a execução do
serviço, pouco importando qual
o empregado que irá realizá-lo.
Ademais, inexiste qualquer tipo
de relação entre a Administração

e o empregado que executa
o serviço. A relação é entre a
Administração e a empresa
contratada para executá-lo.

Na terceirização, o que a
Administração contrata não é
o serviço, mas a contratação
de pessoas para executar o
serviço ou, noutras palavras,
a contratação de empregados.
A empresa contratada não é,
no exemplo, uma empresa de
limpeza, que executa serviços
de limpeza no mercado. É uma
empresa que contrata pessoas, no
caso empregados para executar
o serviço de limpeza. Insistese: na terceirização, a atividade
desempenhada pela empresa
contratada não é propriamente
um “serviço”, mas a contratação
de alguém para executar um
serviço. Essa atividade —
contratar alguém para que este
contrate outrem para executar
um serviço — é a terceirização.
A diferença entre ela e a
prestação e serviços é bastante
clara. Na contratação de serviço
de limpeza, busca-se no mercado
uma empresa que presta serviços
de limpeza, que já possua em
seus quadros empregados para
executar esse serviço, com o
intuito de que ela execute sua
atividade-fim. O serviço de
limpeza — atividade meio da
Administração — é a atividade
fim da empresa contratada. Na
terceirização, contrata-se uma
empresa que tem por missão
contratar pessoas para executar

8 Importante voz dissonante foi a de CAMMAROSANO, Márcio. O Estado empregador. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio (org.). Curso de direito
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 50-66.
9 Sobre o histórico da Súmula 331, vide, por todos: COLOMBO FILHO, Cassio. Apresentação. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho do
Paraná, v. 1, n. 10, p. 07-11, ago. 2010, disponível em &lt;https://ead.trt9.jus.br/ moodle/pluginfile.php/24196/mod_resource/content/1/Revista%20
Eletr%C3%B4nica%20(AGO%2 02012%20-%20n% C2%BA%2010%20-%20Terceiriza%C3%A7%C3%A3o).pdf&gt;. Acesso em 02.04.17.
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certos serviços. Não importa se
a fornecedora se especializa e
restrinja seu objeto à contratação
de pessoas que prestem um
serviço específico, como o de
limpeza. Nesse caso, a empresa
não trabalha no mercado para
executar serviço de limpeza,
mas para fornecer, a quem lhe
contrata,
empregados para
prestação do serviço de limpeza.
A atividade fim da empresa
contratada é a contratação de
trabalhadores que possuem,
estes sim, como atividade fim a
execução do respectivo serviço.

No passado, antes do sucesso da
ideologia neoliberal, as empresas
terceirizantes eram identificadas
como típicas agências de emprego.
Não passam disso. Quem quer
contratar
um
empregado
doméstico
pode
procurar,
diretamente, interessados na
execução do serviço ou entrar em
contrato com uma agência de
emprego para que esta lhe indique
um empregado. A terceirização,
com bem reconheceu a Justiça
Trabalhista, desqualifica as
“agências de emprego” para
fugir do regime trabalhista. Se o
vínculo trabalhista se forma com
a agência e não com o verdadeiro
empregador, é mais difícil para
o empregado obter o respeito
a seus direitos trabalhistas.
Essas empresas, cuja atividade
é apenas a contratação de
terceiros, abrem e fecham suas
portas com grande facilidade,

tornou-se bastante comum
os respectivos empresários
desaparecerem sem saldar suas
obrigações trabalhistas. Ao revés,
é mais difícil que o verdadeiro
empregador desapareça apenas
para não cumprir as obrigações
com seus empregados; isso só
ocorre, regra geral, com a falência
da empresa.
4.2 Responsabilidade
Subsidiária

Feita a distinção entre a
prestação de serviços e a
terceirização, retoma-se o tema
na
Administração
Pública.
Consagrou-se
na
Justiça
Trabalhista o entendimento
de que o art. 10 do Decreto-lei
200/67 autorizava a contratação
de serviços e não a terceirização.
Esta seria sempre ilícita. Com uma
ressalva: quando realizada pelo
Poder Público, não importaria na
formação de vínculo trabalhista
entre a Administração e o
terceirizado, porque isso violaria
a regra constitucional do
concurso público.

Por força do inciso II do art. 37, a
Constituição de 1988, ao contrário
do que fazia a Constituição
anterior, tornou expressa a
exigência de concurso público
também para nomeação de
empregados públicos. A exigência
poderia
ser
perfeitamente
extraída do regime jurídico
administrativo, em especial da

necessidade de observância da
impessoalidade, da igualdade,
da finalidade pública, da
indisponibilidade do interesse
público e, em decorrência dele, da
busca da melhor opção. Porém,
na falta de regra expressa,
antes de 1988 prevaleceu o
absurdo entendimento de que
a contratação de empregados
públicos
independeria
de
concurso.¹⁰ A Constituição de
1988 corrigiu essa distorção: a
nomeação para cargos e empregos
públicos depende, regra geral, de
prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas
e títulos. Consequentemente,
não poderia haver, sem frontal
violação da Constituição, a
formação de vínculo trabalhista
com
a
Administração,
quando esta empreendesse a
terceirização. Isso já constava
do item II da Súmula 331 do
TST: “a contratação irregular de
trabalhador, mediante empresa
interposta, não gera vínculo
de emprego com os órgãos da
Administração Pública direta,
indireta ou fundacional”.

A
Administração
Pública
continuou
empreendendo
a terceirização, mas com o
reconhecimento jurisprudencial
pacificado de que esta não
importarianaformaçãodevínculo
empregatício do terceirizado
com a Administração. Quer
dizer, a terceirização privada,
considerada ilícita, importava

10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 216-217. Há quem, na doutrina, defenda a terceirização
na Administração Pública. Diogo Palau Flores dos Santos considera-a lícita e defende inexistir responsabilidade, sequer subsidiária, pelo inadimplemento
das obrigações trabalhista (Terceirização de serviços pela Administração Pública: estudo da responsabilidade subsidiária. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 138).
José dos Santos Carvalho Filho distingue a terceirização lícita, que encerra a execução de tarefas de apoio, da terceirização ilícita, que pretende, de fato,
locar mão de obra em substituição a servidores ou empregados (Terceirização no setor público: encontros e desencontros. In: FORTINI, Cristiana (coord.).
Terceirização na Administração: estudos em homenagem ao Professor Pedro Paulo de Almeida Dutra. Belo Horizonte, 2012, p. 55). Carolina Zockun
Zancaner considera-a lícita desde que seja para atividade externa, permanente ou temporária, e interna temporária, não a admitindo para as atividades
internas e permanentes (Da terceirização na Administração Pública, op. cit., p. 152).
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na
formação
do
vínculo
empregatício entre o tomador
e o terceirizado; a terceirização
pública, também considerada
ilícita, não importava no
vínculo empregatício entre a
tomadora e o terceiro. Logo,
na terceirização privada, o
terceirizado tinha garantidos
os seus direitos trabalhistas,
pois considerava-se formado
o vínculo com o verdadeiro
empregador, na terceirização
pública o terceirizado não
tinha essa garantia. Surgiu um
problema dogmático: qual seria a
consequência jurídica da ilicitude
perpetrada pela Administração?
A resposta do TST foi dada em
2000, com a alteração do item IV
da Súmula 331:

o tomador; na terceirização
pública, também considerada
ilícita, o vínculo não se formaria
com o Poder Público, mas este
responderia subsidiariamente
pelos débitos trabalhistas. Foi
uma boa solução para um grave
problema. O risco aqui referido
concretizou-se.
Difundiu-se
a terceirização de atividades
de limpeza e segurança em
todas as esferas de governo,
municipais, estaduais e federal.
As empresas terceirizantes
não cumpriram a legislação
trabalhista.
Muitas
delas
apropriaram-se dos recursos
públicos e seus empresários
desapareceram. Milhares de
empregados trabalharam para a
Administração e não receberam
saldo salarial e verbas rescisórias.
IV - O inadimplemento das Milhares
de
reclamações
obrigações trabalhistas, por trabalhistas foram ajuizadas em
parte do empregador, implica face das empresas terceirizantes
a responsabilidade subsidiária e da Administração Pública,
do tomador dos serviços, tomadora do serviço. Esta
quanto àquelas obrigações, passou a ser sistematicamente
inclusive quanto aos órgãos condenada
pelos
débitos
da administração direta, das trabalhistas das fornecedoras de
autarquias,
das
fundações mão de obra.
públicas,
das
empresas
públicas e das sociedades de Os
advogados
públicos
economia mista, desde que passaram a sustentar a tese,
hajam participado da relação também para a terceirização,
processual e constem também do da irresponsabilidade, sequer
título executivo judicial (art. 71 subsidiária, da Administração.
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). Basearam-se no §1º do artigo 71
(Redação dada pela Res. 96/2000, da Lei 8.666/93, com a redação
DJ 18, 19 e 20.09.000).¹¹
dada pela Lei 9.032/95. In verbis:

encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere
à Administração Pública a
responsabilidade
por
seu
pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.

A tese é, com todo respeito pelo
entendimento contrário, bastante
problemática. O dispositivo
refere-se
aos
contratos
administrativos celebrados por
licitação ou contratação direta,
por dispensa ou inexigibilidade.
Nos termos do inciso XI do art.
37 da CF/88, a Administração
Pública deve licitar as obras,
serviços, compras e alienações.
Esse é, pois, o objeto do contrato
administrativo. Nomeação de
agente público dá-se, regra
geral, por concurso público, nos
termos do já referido inciso II do
art. 37, ou diretamente, quando
a Constituição expressamente
admita. Não se previu a licitação
para nomeação de trabalhadores.
Quer dizer, a contratação
administrativa — e a licitação,
processo exigido para realizá-la
—, não pode ser um substituto do
concurso público. Em suma: não
haveria incompatibilidade entre
o item IV da Súmula 331 do TST,
em sua 2ª. redação, e o inciso II do
art. 37 da Lei de Licitações, pois
este afasta a responsabilidade
nos casos de contratação lícita,
O TST tornou expresso que a Lei 8.666/93. Art. 71. O contratado de obras, serviços, compras e
Administração
responderia é responsável pelos encargos alienações, e a Súmula impõe a
subsidiariamente
pelos trabalhistas,
previdenciários, responsabilização no caso de
débitos trabalhistas. Assim, fiscais e comerciais resultantes contratação ilícita, de mão de
na
terceirização
privada, da execução do contrato.
obra. Foi o que magistralmente
considerada ilícita, o vínculo § 1 o A inadimplência do concluiu Maria Sylvia Zanella Di
trabalhista formar-se-ia com contratado, com referência aos Pietro:
11 STF, ADC 16/DF, Pleno, Min. Rel. Cezar Peluso, j. 24.11.10, DJe 173, divulg. 08.09.11, public. 09.09.11, RTJ 219-01, p. 11 (páginas 44-45 do acórdão).
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Aparentemente
existe
um
conflito entre o item 4 da Súmula
e o §1º do art. 71 da Lei 8.666/93.
No entanto, a análise sistemática
permite afastar esse conflito,
tendo em vista que a Súmula
refere-se ao fornecimento de
mão-de-obra (que é ilegal),
enquanto o art. 71 só pode estar
abrangendo os contratos regidos
pela Lei 8.666, dentre os quais
não se insere o de fornecimento
de mão-de-obra. Nem poderia a
Súmula sobrepor-se ao disposto
em lei, a menos que esta fosse
considerada
inconstitucional
por interpretação judicial. O que
a Administração Pública pode
fazer, licitamente, é celebrar
contratos de empreitada, seja
para realização de obra pública
(conforme definida no art. 6º, I, da
Lei 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 mãode-obra, com burla à exigência de
concurso público.¹²

em vista o caráter vinculante
deste. O Governador do Distrito
Federal ajuizou a ADC nº 16 e
pediu ao STF que declarasse, com
efeito vinculante e erga omnes,
a constitucionalidade do §1º do
art. 71 da Lei 8.666/93.

§1º do art. 71, não havendo
motivo, assim, para declarar
a
sua
constitucionalidade.
Foi
acompanhado
pelo
Min. Ayres Britto. Todos os
demais
consideraram
que,
quando a Justiça do Trabalho
condena
subsidiariamente
Administração
pelos
4.3 ADC nº 16 e a revisão da a
débitos trabalhistas, ela está,
Súmula 331 do TST
implicitamente,
negando
constitucionalidade
do
O ajuizamento da ação teve intuito a
claro. Nos termos do §2º do art. dispositivo. Nos debates, o Min.
102 da CF/88 e o parágrafo único Carlos Ayres Britto foi o único
do art. 28 da Lei Federal 9.868/99, que enfrentou o problema central
quando o STF julga procedente e julgou parcialmente procedente
uma ação declaratória de a arguição:
constitucionalidade, sua decisão
produz eficácia contra todos Considero a norma constitucional
e efeito vinculante. Pretendeu pelo seguinte: a Constituição
o Governador do Distrito esgotou, exauriu as formas de
Federal que o STF declarasse a recrutamento de mão de obra
constitucionalidade do §1º do permanenteparaaAdministração
art. 71 da Lei 8.666/93 para Pública. Ela exauriu. São três:
vincular todo o Poder Judiciário concurso público; nomeação
e com isso evitar as recorrentes para cargo em comissão e
condenações
na
Justiça contratação temporária por
Trabalhista. Conforme aqui prazo determinado para atender
exposto, o item IV da Súmula 331 a necessidade temporária de
do TST consagrou o entendimento excepcional interesse público,
de que a Administração Pública pronto. A Constituição não falou
responde
subsidiariamente de terceirização. Eu defendo
pelos débitos trabalhistas dos essa tese há muitos anos. A
terceirização
significa
um
trabalhadores terceirizados.
recrutamento de mão de obra
O Min. Cezar Peluso, relator da para a Administração Pública,
ADC 16, não conheceu da ação finalisticamente é isso, é uma
sob o argumento de que inexistia mão de obra que vai servir não à
contratada,
à
controvérsia judicial relevante, empresa
A Administração Pública, diante pressuposto para a propositura terceirizada, mas ao tomador do
do entendimento pacificado na (Lei 9.868/99, art. 14, inciso serviço que é a Administração.
Justiça Trabalhista, resolveu III). Segundo ele, ninguém E é uma modalidade de
apelar ao controle concentrado havia formalmente declarado recrutamento de mão de obra
de constitucionalidade, tendo inconstitucional
o
referido inadmitida pela Constituição.
12 Sobre a distinção vide nosso Regulação administrativa à luz da Constituição Federal. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 41-48. Caso se extraia do §1º do art.
71 da Lei 8.666/93 apenas uma norma, qual seja, a inexistência de responsabilidade administrativa nos casos de obras, serviços, compras e alienações,
impõe-se a interpretação conforme a Constituição. Caso dele se extraiam duas normas — (a) a inexistência de responsabilidade no caso de contratação
lícita (obras, serviços, compras e alienações) e (b) a inexistência de responsabilidade no caso de terceirização (contratação de mão de obra) —, impõe-se a
declaração de inconstitucionalidade parcial (da norma “b”) sem redução de texto, pois é válida a norma “a”. Considero que o texto se restringe às hipóteses
previstas no inciso XXI do art. 37 da CF/88 e, por isso, exige apenas uma interpretação conforme.
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Então, se nós, durante esses anos
todos, terminamos por aceitar a
validade jurídica da terceirização,
que pelo menos admitamos a
responsabilidade
subsidiária
da Administração Pública, que
é a beneficiária do serviço, da
mão de obra recrutada por
interposta pessoa.¹³

para ela, se a empresa contratada
não cumpre, posteriormente
à celebração do contrato, os
encargos trabalhistas. A relação
empregatícia não se estende
à contratante.

O raciocínio não se aplica à
terceirização. Nesta, conforme
aqui exposto, a Administração
contrata o particular para
que ele contrate alguém para
trabalhar para a Administração
(contrato de mão de obra e não
contrato de obra ou de serviço).
Se o empregado, após trabalhar
para a Administração, não recebe
seus créditos trabalhistas, é
bastante problemático dizer
que a Administração nada tem
a ver com isso. Como percebeu
Ayres Britto, seguindo a boa
doutrina de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, o §1º do art. 71 da
Lei 8.666/93 é constitucional
ao excluir a responsabilidade
da Administração nos casos de
contratação lícita — de obras,
serviços, compras e alienações —,
mas inconstitucional, nos casos
de contratação ilícita — de mão
de obra (terceirização). Impunhase aí uma interpretação conforme
ou, dependendo do entendimento
sobre a exegese do referido
dispositivo, uma declaração
parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto.¹⁴ Não
foi o entendimento dos demais
Ministros, todos preferiram
julgar procedente a ADC 16, que
ficou assim ementada:

Logo após, o Min. Ayres Britto
foi interpelado pela Min. Cármen
Lúcia, que afirmou: “Não, mas
aqui não é contratação de pessoal,
aqui é contrato administrativo de
obras”. Nesse ponto, com absoluto
respeito, a Ministra equivocou-se.
As reclamações trabalhistas nos
casos de compras, obras, serviços
e alienações nunca incomodaram
a Administração Pública. O
problema surgiu quando se
iniciaram as terceirizações. De
poucas reclamações, passaram a
milhares. A ADC tinha por mira
única e exclusivamente os casos
de contratação de mão de obra.
Carlo Ayres Britto percebeu
perfeitamente
o
problema.
Apenas para que fique claro,
invoca-se um exemplo didático:
se alguém vai a uma papelaria
e adquire uma caneta, pouco
importa para o comprador que o
atendente
tem
créditos
trabalhistas em face de seu
empregador. O adquirente da
caneta não possui qualquer
responsabilidade sobre os débitos
trabalhistas dos empregados da
papelaria. Fere o bom senso o
entendimento contrário. Para a
Administração, o raciocínio é o
mesmo: se ela contrata alguém RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
Contrato
com
para lhe fornecer bens ou lhe Subsidiária.
administração
pública.
prestar serviços, é irrelevante, a

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
nº 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 26 de junho de 1993,
com a redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995.

A decisão levou o TST a modificar,
em 2011, a redação dos itens V e
VI da Súmula 331, para, seguindo
o entendimento firmado pelo
STF, deixar expresso que a
responsabilidade
subsidiária
da Administração só ocorreria
caso evidenciada sua culpa na
fiscalização das obrigações
da prestadora.
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 da Lei n.º 8.666, de
21.06.1993, especialmente na
fiscalização do cumprimento
das obrigações contratuais e
legais da prestadora de serviço
como empregadora. A aludida
responsabilidade não decorre
de
mero
inadimplemento

13 Cf. nosso Teoria jurídica da liberdade, op. cit., p. 31-35
14 Sobre a atividade administrativa de fomento vide nosso Regulação administrativa à luz da Constituição Federal, op. cit., p. 128-130 e 262-268.
Especificamente sobre o fomento de micro e pequenas empresas por benefícios na licitação vide, por todos: SANTANA, Jair Eduardo; GUIMARÃES, Edgar.
Licitação e o novo estatuto da pequena e microempresa. Belo Horizonte: Fórum, 2007.
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das obrigações trabalhistas
assumidas
pela
empresa
regularmente contratada.
VI
–
A
responsabilidade
subsidiária do tomador de
serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação
referentes ao período da
prestação laboral. (Redação dada
pela Res. 174/2011, DEJT divulg.
Em 27, 30 e 31.05.2011).

O entendimento gerou um
grave problema prático. Na
terceirização privada, mesmo
quando considerada lícita, nos
termos aqui expostos, subsiste
a responsabilidade subsidiária
do tomador do serviço. Na
terceirização
administrativa
inexiste, regra geral, segundo o
entendimento defendido pelas
Advocacias Públicas e consagrado
pela maioria dos ministros do
STF, qualquer responsabilidade
do Poder Público. É infelizmente
comum que as empresas
terceirizantes descumpram suas
obrigações trabalhistas. Pior,
muitas vezes elas cessam suas
atividades e os empresários
desaparecem, lesando milhares
de
empregados.
Como
a
atividade delas restringe-se à
intermediação na contratação de
empregados, é fácil levar a cabo a
cessação de suas atividades. Resta
ao terceirizado, não podendo
cobrar seus créditos trabalhistas
da Administração, encontrar
os sócios e obter, na Justiça
Trabalhista, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.
Na prática, essa cobrança, muitas

vezes, se inviabiliza, e milhares O fato sensibilizou o legislador.
de trabalhadores ficam sequer A Lei Federal 12.440/11 alterou
sem saldo de salário.
a redação do inciso IV do artigo
27 da Lei 8.666/93 para prever,
4.4 Certidão Negativa de como requisito de habilitação
Débitos Trabalhistas - CNDT
nas licitações, a apresentação
de certidão de regularidade
A ressalva estabelecida pelo trabalhista, comprobatória de que
Supremo e registrada na o licitante não possui “débitos
nova redação da Súmula 331 inadimplidos perante a Justiça do
desconsidera a realidade. Sem Trabalho”, nos termos do inciso V
nenhuma crítica à Justiça do art. 29, também acrescentado
laboral, é fato incontestável que a pela Lei 12.440/10 à Lei
prova, no âmbito da reclamação 8.666/93. Ademais, acrescentou
trabalhista, da inequívoca culpa o Título VII-A à Consolidação das
da Administração na fiscalização Leis do Trabalho – CLT (Decretodo contrato administrativo é lei 5.452/43), disciplinador da
bastante complicada. Trata- Certidão Negativa de Débitos
se de uma justiça de massa. Trabalhistas - CNDT. Nos termos
Essa discussão só se viabiliza, do art. 642-A, §1º, da CLT, o
nos grandes centros urbanos, interessado não obterá a certidão
nas Justiças especializadas da quando em seu nome constar: a)
Fazenda Pública. Quando se trata o inadimplemento de obrigações
de atividades subalternas — que estabelecidas
em
sentença
foram até o presente momento condenatória transitada em
histórico o alvo principal das julgado pela Justiça do Trabalho
terceirizações na Administração ou
em
acordos
judiciais
—, há um problema adicional: trabalhistas; b) o inadimplemento
dificilmente esses empregados de obrigações decorrentes de
conseguirão demonstrar, com execução de acordos firmados
seus próprios recursos, a culpa perante o Ministério Público
inequívoca na fiscalização dos do Trabalho ou Comissão de
contratos. Direito não é filosofia, Conciliação Prévia. Por força do
não é uma mera elaboração §2º do art. 642-A a CNDT possui
teórica totalmente desvinculada prazo de 180 dias, contados da
da realidade. Hoje, é corrente data de sua emissão. O fato foi
na Teoria do Direito que a boa surpreendente: o Legislador
interpretação
deve
dar-se brasileiro, nesse tema, mostroucom cuidadosa atenção para a se mais sensível do que os
realidade fática perante a qual a Ministros do STF. Percebeu
norma será aplicada.¹⁵ A posição que a decisão da Corte abriria
consagrada pelo STF, com todo caminho para o reiterado
respeito, desconsidera a realidade desrespeito à dignidade dos
e gera graves problemas práticos. trabalhadores e tentou minorar

15 Sem embargo, concorda-se com Carlos Ari Sundfeld quando este afirma: “Se a fase habilitatória objetiva eliminar licitantes que, à vista de suas condições
subjetivas, não ofereçam segurança quanto ao futuro cumprimento do contrato, não é impróprio excluir quem não cumpre suas obrigações tributárias. Tal
comportamento é indicativo de inidoneidade ou desinteresse no cumprimento de suas obrigações em geral, o que permite a razoável presunção de que
poderá ser adotado também quanto às obrigações contratuais. Essa presunção não é absurda ou exagerada, tendo trânsito corrente na vida econômica”.
(Licitação e contrato administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 123). Sobre o tema vide nosso Pregão: cabimento – regularidade fiscal – invalidação do
contrato pelo Tribunal de Contas. Fórum de contratação e gestão pública (FCGP), Belo Horizonte, ano 14, n. 166, p. 61-69, out. 2015, p. 64-65.
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o problema, impedindo as
empresas devedoras de débitos
trabalhistas de participarem de
licitações públicas.

Recentemente, o tema foi objeto
de nova mudança legislativa.
A regra do art. 27, inciso IV, da
Lei 8.666/93 era impositiva
para
todos
os
licitantes,
para as grandes e pequenas
empresas. Estas conseguiram
uma flexibilização da exigência.
Dessarte: a Lei Complementar
155/2016 alterou os artigos 42 e
43 da Lei Complementar 123/06
para garantir a habilitação da
micro e pequena empresa que
possua débitos trabalhistas. Elas
devem apresentar, de plano, a
CNDT, mas não são inabilitadas se
a certidão for positiva. Havendo
algum débito registrado — de
modo equivalente ao que já
ocorria com os débitos fiscais, —
podem regularizar sua situação,
pagando o débito ou parcelando-o
e obtendo certidão negativa ou
positiva com efeitos de negativa,
no prazo de cinco dias úteis,
contados do momento em que a
empresa é declarada vencedora
do certame, prorrogáveis, a
critério da Administração, por
igual período.

42 e 43 da Lei Complementar deuse entre os valores concretizados
pelo incentivo à micro e pequena
empresa (que serão aqui
identificados como “P1”) e
os
valores
concretizados
pela restrição à participação
em
licitações
imposta
a
inadimplentes tributários (aqui
identificados como “P2”¹⁷). Na
redação dada a esses dispositivos
pela Lei Complementar 155/16,
a ponderação dá-se entre “P1”
e os valores concretizados pela
restrição à participação em
licitação imposta à inadimplentes
de débitos trabalhistas (aqui
identificados como “P3”). Se é
aceitável que “P1” tenha peso
superior ou, ao menos, igual
à “P2”, é bem problemático
que tenha peso igual à “P3”. O
interesse imediato no pagamento
dos tributos é do Fisco, o
interesse imediato no pagamento
dos débitos trabalhistas é do
empregado que não teve seus
direitos trabalhistas respeitados.
4.5 Recurso Extraordinário
760.931

O RE 760.931 foi interposto
pela União em face do acórdão
proferido pelo TRT no Agravo
de Instrumento em Recurso de
A alteração — que entrará em Revista nº TST- AIRR-100700vigor, nos termos do art. 11, III, 72.2008.5.02.0373, no qual se
da Lei Complementar 155/16, considerou a União responsável
apenas em 01.01.2018 — é subsidiária
pelos
débitos
problemática. Trata-se de um trabalhistas da terceirizada.
fomento à micro e pequena Na
verdade,
pacificou-se
empresa.¹⁶
A
ponderação o entendimento na Justiça
justificadora
das
redações Trabalhista, após a nova redação
originárias dos referidos artigos dada ao item IV da Súmula 331 do

TST, de que a existência de débitos
gera uma presunção de culpa da
Administração e uma inversão
do ônus da prova. Observou o
TRT que a culpa decorre da
escolha da contratada, pois “é
obrigação do Poder Público fazer
levantamento prévio e verificar
a real possibilidade da empresa
concorrente ao certame, posto
que, sem essa providência, é mais
ou menos comum as empresas
ganharem a licitação por
oferecerem vantagens além das
suas possibilidades”. Constou da
ementa do acórdão do Tribunal
Regional:

Com
efeito,
evidenciado,
posteriormente,
o
descumprimento de obrigações,
por parte do contratado, entre
elas as relativas aos encargos
trabalhistas, deve ser imposta à
contratante a responsabilidade
subsidiária. Realmente, nessa
hipótese não se pode deixar de lhe
imputar, em decorrência desse
seu comportamento omisso ou
irregular, ao não fiscalizar o
cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pelo
contratado, em típica culpa ‘in
vigilando’, a responsabilidade
subsidiária e, consequentemente,
seu
dever
de
responder,
igualmente, pelas consequências
do inadimplemento do contrato.
O TST manteve a decisão, sob o
argumento de que, de fato, no
caso concreto, houve culpa in
vigilando. Em acórdão muitíssimo
bem fundamentado, observou
que a Administração Pública que

16 TST, 2ª. Turma, TST-AIRR - 100700-72.2008.5.02.0373, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, j. 11.04.2012.
17 Nos termos do art. 13, IX, do Regimento do STF, compete ao Presidente da Corte “proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o
Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de: a) impedimento ou suspeição;
b) vaga ou licença médica superior a trinta dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado”. No caso, considerou-se que
a matéria não possuía a urgência impositiva da imediata deliberação.
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se beneficia da força de trabalho
de terceirizados não pode ficar
indiferente à sua sorte (fls. 16
do acórdão). Apesar de não
afirmar expressamente, o TST
estabeleceu uma presunção de
responsabilidade: verificandose débitos trabalhistas, haverá,
regra geral, responsabilidade
subsidiária da Administração,
pois cabe a ela adotar medidas
— na habilitação da licitação,
no julgamento das propostas
e na fiscalização da execução
contratual — para impedir o
inadimplemento pela contratada
das verbas trabalhistas devidas
pelas
atividades
exercidas
durante a execução do contrato
administrativo. O TST só admite
afastar essa presunção se a
própria Administração provar
que não teve culpa. É o que consta
da ementa:
Na hipótese dos autos, constatase não haver, no acórdão regional,
nenhuma referência ao fato de
que o ente público demandado
praticou os atos de fiscalização do
cumprimento, pelo empregador
contratado,
das
obrigações
trabalhistas
referentes
aos
trabalhadores terceirizados, o
que era de seu exclusivo onus
probandi e é suficiente, por si
só, para configurar a presença,
no quadro fático delineado nos
autos, da conduta omissiva da
Administração configuradora de
sua culpa in vigilando, o que é
suficiente para a manutenção da
decisão em que se o condenou a
responder, de forma subsidiária,
pela satisfação das verbas
e demais direitos objeto da

condenação.¹⁸

solidária da Administração com
a contratada pelos encargos
previdenciários. A contrario
sensu, inexiste responsabilidade
solidária em relação a outros
débitos. Foi acompanhado dos
Ministros Cármen Lúcia, Marco
Aurélio, Gilmar Mendes e Dias
Toffoli. Houve, portanto, um
empate de 5 a 5 e o julgamento
foi suspenso. Com a morte do
Min. Teori Zavascki, optou-se
por aguardar a nomeação do
novo Ministro para o cargo vago,
considerando-se inexistir, no
caso, urgência que justificasse o
voto de qualidade da Presidente
da Corte.¹⁹ O Min. Alexandre de
Moraes, nomeado para o cargo,
proferiu seu voto em 30.03.2017
pondo fim à controvérsia: seguiu
a divergência aberta pelo Min.
Luiz Fux.²⁰

O
caso
representa
a
jurisprudência que se pacificou
na Justiça Trabalhista após o
julgamento da ADC nº 16 e a
alteração dos itens IV e V da
Súmula 331 do TST: consagrou-se
a presunção de culpa e a inversão
do ônus da prova. Realizada a
terceirização e havendo débitos
trabalhistas da terceirizante em
relação ao trabalho realizado pelo
terceirizado na Administração
Pública,
esta
responde
subsidiariamente porque cabe
a ela adotar precauções que
impeçam o inadimplemento.
Ocorrido este, presume-se a
culpa da Administração, salvo
se ela provar o contrário. Contra
esse entendimento, a União
interpôs Recurso Extraordinário
alegando violação ao §1º do art.
71 da Lei 8.666/93.
4.6
Desdobramentos
da
decisão do STF
O STF reconheceu repercussão
geral (CF/88, art. 102, §3º) da A decisão proferida no RE
questão discutida. A Min. Relatora 760.931 o foi em sede de controle
Rosa Weber negou provimento difuso e, por isso, não possui
ao recurso, mantendo a inversão efeito vinculante e erga omnes.
do ônus da prova e considerando A decisão proferida na ADC
caber, sim, à Administração 16, ao revés, foi proferida em
comprovar não ter culpa no sede de controle concentrado,
inadimplemento das obrigações vincula todos os órgãos do Poder
trabalhistas da contratada. Foi Judiciário e do Poder Executivo.
seguida pelos Ministros Edson Como a decisão do RE 760.931
Fachin, Luís Roberto Barroso, diz respeito à compreensão do
Ricardo Lewandowski e Celso de julgado na ADC 16, acaba, por via
Mello. O Ministro Luiz Fux deu transversa, tendo, na prática,
parcial provimento ao recurso também
efeito
vinculante.
para afastar a responsabilidade Com efeito: nos termos aqui
subsidiária da União. Valeu- explicitados, decidiu o STF na
se do argumento a contrario: ADC 16 que o art. 71, §1º, da
o art. 71, §2º, da Lei 8.666/93 Lei 8.666/93 é constitucional
estabelece a responsabilidade ao afastar a responsabilidade

18 STF, Pleno, RE 760.931, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 30.03.17.
19 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 131 et seq.
20 Cf nosso Direito e justiça. In: PIRES, Luis Manuel Fonseca; MARTINS, Ricardo Marcondes. Um diálogo sobre a justiça. Belo Horizonte, 2012, p. 81-83.
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subsidiária da Administração
nos contratos administrativos. O
TST entendeu que esse julgado
admite
a
responsabilidade
subsidiária da Administração,
nas hipóteses de terceirização,
mas essa responsabilidade,
havendo débitos trabalhistas da
contratada em relação ao trabalho
exercido para a Administração,
é presumida, só se afastando
a presunção se a própria
Administração provar sua falta
de culpa. O STF afirmou no RE
760.931 que a Administração
não reponde, na terceirização,
subsidiariamente,
ressalvada
apenas a prova inequívoca de
sua culpa na fiscalização do
contrato, prova essa que deve
ser efetuada pelo administrado.
Em suma, o STF decidiu que
na ADC 16 entendeu-se, de
modo vinculante e erga omnes,
que: a) a terceirização, como
regra, é lícita na Administração
Pública; b) na terceirização
administrativa, regra geral,
inexiste
responsabilidade
subsidiária da Administração;
c) só há responsabilidade
subsidiária se houver inequívoca
prova da culpa da Administração;
d) essa responsabilidade não
é presumida nem admite a
inversão do ônus da prova;
e) cabe ao administrado
demonstrar a culpa inequívoca
da Administração. Sem embargo,
formalmente, a interpretação
fixada no RE 760.931 não possui
efeito vinculante.
A decisão do STF, por tudo que
aqui se expôs, é mais do que

lamentável, é desastrosa ao
extremo. Deixa os terceirizados
em situação absolutamente
frágil. Milhares, senão milhões,
de pessoas trabalharão para
Administração e não receberão
verbas trabalhistas básicas,
como saldo salarial, férias
proporcionais etc. A situação
é aviltante. Do ponto de vista
dogmático, juízes e advogados
públicos estão de mãos atadas.
Se contrariarem o entendimento
do STF, violam seus deveres
funcionais, e da decisão caberá
reclamação à Corte.

lei com texto idêntico. Julgada
procedente uma ADC — ou
improcedente uma ADI —, nada
impede que seja, no dia seguinte,
proposta uma ADI — ou, caso se
trate de ADI, uma ADC. Percebase: a coisa julgada no controle
concentrado não impede a
reapresentação à Corte da
questão decidida.

Daí o papel da Ciência do Direito:
insistir à exaustão sobre a correta
interpretação normativa, mesmo
diante do erro apresentado pelo
STF. A insistência da doutrina
pode levar os Ministros do
A amarra dogmática decorrente STF a, no futuro, perceberem
do efeito vinculante e erga o equívoco e adotarem novo
omnes não importa, contudo, no posicionamento. Se a natureza
acerto científico. Como diz Tercio humana não se deixar convencer,
Sampaio Ferraz Junior, a coisa é sempre oportuna a advertência
julgada é uma regra de calibração de Ronald Dworkin sobre os
do sistema normativo.²¹ Essa equívocos
cometidos
pela
regra, porém, restringe-se ao Suprema Corte:
controle difuso. Nele, os erros
do magistrado — ressalvados Não precisamos exagerar o
os casos teratológicos de perigo. As decisões realmente
inconstitucionalidade da coisa impopulares serão corroídas
julgada — são assimilados como porque a adesão pública será
acertos para o caso concreto. relutante, como ocorreu no caso
Isso porque é mais grave decidir das orações nas escolas públicas,
um conflito de forma injusta e porque os juízes mais velhos
do que eternizá-lo em busca irão morrer ou se aposentar, e
da decisão correta.²² Essa serão substituídos por novos
assimilação, contudo, não ocorre juízes, indicados por estarem de
no controle concentrado. Julgada acordo com um presidente que
improcedente uma ADC — ou foi eleito pelo povo.
procedente uma ADI (consagrouse o entendimento de que ADI e
ADC possuem efeitos dúplices²³
) — a lei é retirada do mundo
jurídico, mas nada impede que
o Poder Legislativo edite, no dia
seguinte ao julgamento, nova

21 Por todos: CIANCI, Mirna; ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual do controle de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 101-102.
22 Por todos: BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 152-153.
23 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 232.
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Evolução do direito ao
esquecimento no Judiciário
Ricardo Villas Bôas Cueva
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, é mestre e doutor em Direito

1. Introdução
O direito ao esquecimento, ou
o direito a ser esquecido1, é um
desdobramento do direito à
privacidade e tem sido entendido
em duas acepções: a) como direito
ao apagamento de dados pessoais
no contexto da internet e b) como
direito à não veiculação, pela
mídia, de informação desprovida
de atualidade e relevância
para o público, mas ofensiva ao
interessado.

Em sua primeira acepção, o
direito ao esquecimento é
reconhecido no direito europeu
de proteção de dados pessoais,
bem como na jurisprudência
do Tribunal de Justiça da União
Europeia, diferentemente do
que ocorre nos Estados Unidos
e em alguns outros países. No
Brasil, conquanto ainda não
tenha sido editada legislação
compreensiva sobre a proteção
de dados pessoais, o chamado
Marco Civil da Internet, em linha
a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já disciplina
a remoção da rede de conteúdo
inserido por terceiros.

1

Na segunda acepção, há no direito
comparado um interessante e
por vezes contraditório acervo
jurisprudencial que admite o
esquecimento em certas situações
para as quais, embora não
exista previsão legal específica,
seja manifesta a violação de
direitos
fundamentais.
Em
2013, o STJ julgou dois casos,
com resultados diametralmente
opostos, nos quais se discutia
se a divulgação televisiva de
matérias jornalísticas sobre
crimes de grande repercussão,
ocorridos há muito tempo,
poderia comprometer o direito ao
esquecimento dos interessados.
Em um desses casos, houve
também a interposição de recurso
extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, que levou
o Supremo Tribunal Federal
a realizar, no dia 12/6/2017,
audiência pública para discussão
do direito ao esquecimento na
esfera civil.

na jurisprudência da União
Europeia, em contraposição ao
direito à remoção de conteúdo
inserido por terceiros na rede
mundial de computadores, assim
como disciplinada no marco civil
da internet e na jurisprudência do
STJ. Por fim, examina-se o direito
ao
esquecimento
enquanto
proibição de veicular na mídia
– não na internet – conteúdo
considerado ofensivo em razão
de sua irrelevância e falta de
atualidade.
2. O direito à privacidade e a
proteção de dados pessoais

O direito à privacidade foi
definido em artigo publicado
em 1890 por Samuel Warren e
Louis Brandeis, na Harvard Law
Review, no qual se identificou o
direito a ser deixado só (right to be
let alone), em vista das crescentes
ameaças
à
personalidade
No presente artigo, discute- humana derivadas da então
se, inicialmente, o direito à incipiente massificação da mídia
privacidade e a proteção de dados e do abuso da imagem e de
pessoais. Em seguida, examina- informações pessoais.2 Tal direito
se o direito ao apagamento foi integrado paulatinamente à
de dados pessoais tal como maior parte dos ordenamentos
tem evoluído na legislação e jurídicos nacionais e reconhecido

A seguir a denominação usada nos idiomas inglês e alemão: right to be forgotten e Recht auf Vergessenwerden, respectivamente, ou, ainda, o nome

empregado no art. 17 do novo regulamento geral de proteção dados da União Europeia –Regulamento EU 2016/679.

2 Warren, Samuel; Brandeis, Louis, “The right to privacy”, Harvard Law Review, vol. IV, nº 5, dezembro de 1890, p. 193 e ss.
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na Declaração Universal dos
Direitos do Homem (art. 12).

A rápida evolução da informática
e as crescentes ameaças à
intimidade e à vida privada
conduzem, a partir da década
de 1970, a normas de proteção
de dados pessoais de primeira
geração, como a lei de dados da
Suécia (1973) e a lei federal de
proteção de dados da Alemanha
(1977). Nos EUA, foi editado, em
1970, o Fair Credit Reporting Act
e, em 1974, o Privacy Act. Em
1976, Portugal foi o primeiro
país a prever em sua constituição
o direito à proteção de dados
pessoais (art. 35). Em 1983,
a Corte Constitucional da
República Federal da Alemanha,
em julgamento de reclamação
acerca da inconstitucionalidade
da lei do recenseamento
( Volk s zählungs ge se t z),
reconheceu a existência de
um direito fundamental à
autodeterminação informativa a
partir dos direitos fundamentais
à dignidade humana e ao
livre
desenvolvimento
da
personalidade.

ACartadosDireitosFundamentais
da União Europeia, de 2000,
definiu, em seu art. 8º, que “todas
as pessoas têm direito à proteção
dos dados de caráter pessoal que
lhes digam respeito”. Antes disso,
a tutela dos dados pessoais no
âmbito europeu foi consolidada
com a Diretiva 95/46, revogada
pelo Regulamento Geral de
Proteção de Dados, publicado em
4 de maio de 2016, para aplicação
a partir de 25 de maio de 2018,
que unifica o direito europeu
sobre a matéria, aplicandose diretamente a todos os

3

Estados-membros. Entre várias
inovações, o regulamento impõe
multas que podem chegar a 4%
do faturamento das empresas ou
a 20 milhões de euros e introduz
o dever de accountability,
a realização de análises de
impacto sobre a privacidade
e a notificação obrigatória às
autoridades de proteção de
dados em caso de vazamento.
O diploma define, ainda, novos
direitos, como a portabilidade de
dados, o direito ao esquecimento
e o direito de se opor à criação de
perfil informacional.

conhecer os dados constantes de
registros informáticos, quaisquer
que eles sejam (públicos ou
privados); (b) o direito ao
conhecimento da identidade
dos responsáveis, bem como
o direito aos esclarecimentos
sobre a finalidade dos dados; (c)
o direito de contestação, ou seja,
direito à rectificação dos dados
e sobre identidade e endereço
do responsável; (d) o direito
de actualização (cujo escopo
fundamental é a correcção do
conteúdo dos dadosem caso de
desactualização); (e) finalmente,
o direito à eliminação dos dados
Também são relevantes as cujo registro é interdito”.4
diretrizes da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Entre nós, a Constituição
Econômico (OCDE), que definem Federal de 1988 tutela a
como princípios básicos da intimidade e a vida privada,
proteção de dados pessoais: a) o o sigilo da correspondência e
princípio da limitação da coleta; das comunicações telegráficas,
b) o princípio da qualidade de dados e das comunicações
dos dados; c) o princípio da telefônicas (art. 5º, X e XII)
finalidade; d) o princípio da e assegura a concessão de
limitação do uso; e) o princípio habeas data (art. 5º, LXIX e
da segurança; f) o princípio da LXXII). Além disso, o Código de
transparência; g) o princípio Defesa do Consumidor contém
da participação individual, que regras específicas a respeito
confere ao indivíduo o direito de de bancos de dados e cadastros
ser informado sobre a existência de consumidores, a Lei nº
de dados a seu respeito, bem 12.414/2011 disciplina o cadastro
como de contestá-los perante positivo e a Lei nº 12.527/2011
o controlador do banco de regula o acesso a informações
dados e, sendo tal pretensão públicas. Há, portanto, alguma
acolhida, eliminá-los, retificá-los, proteção aos dados pessoais, mas
completá-los ou emendá-los; e h) em grau insuficiente. A ausência
o princípio da responsabilidade de legislação específica sobre o
do controlador do banco de dados tema, contudo, não tem impedido
pelo respeito aos princípios a consolidação de parâmetros
estritos para a remoção da
precedentes.3
internet de conteúdo ofensivo
Para Canotilho, o direito ao inserido por terceiros.
conhecimento dos dados pessoais
informatizados desdobra-se em
vários direitos: “(a) o direito
de acesso, ou seja, o direito de

“OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data” in HTTP:/WWW.oecd.org, consultado em 16/2/2012.

4 Canotilho, J.J. Gomes, Constituição da República Portuguesa anotada, vol. 1, São Paulo, RT, 1ª Ed., 2007, p. 550 ss.
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3.
União
Europeia:
o Em resumo, com fundamento
apagamento de dados pessoais na Diretiva 95/46/CE, a corte
europeia asseverou que os
da internet
provedores de busca na internet
Um marco importante para praticam atividade que se
a definição do direito a ser qualifica como de tratamento
esquecido (ou do direito ao de dados e, portanto, são
apagamento de dados pessoais) responsáveis por esse tratamento
na União Europeia foi o no âmbito de um Estado-membro,
julgamento, em maio de 2014, sempre que criem, nesse
pelo Tribunal de Justiça da União território, uma filial ou sucursal
Europeia, do caso Google Spain SL, que promova e venda espaços
Google inc. v Agencia Española de publicitários, incumbindo-lhes,
Protección de Datos, Mario Costeja em consequência, suprimir
González. O caso teve origem na os links que remetam ao
publicação, em 1998, pelo jornal interessado, ainda que a
da
informação
espanhol La Vanguardia de dois divulgação
editais de leilão de propriedade seja em si lícita. O direito ao
de Mario Costeja González para apagamento da informação deve
pagamento de dívida com a prevalecer em face de interesses
seguridade social. Em 2009, econômicos do provedor e do
o cidadão espanhol requereu interesse do público em ter acesso
ao jornal a supressão dessa à informação, salvo em situações
informação, ao argumento de que especiais, como quando se trate
a dívida já havia sido quitada. Em de pessoa pública e o interesse
vista da negativa do periódico, preponderante do público seja o
fundada no fato que se tratava de acesso a tal informação.
publicação oficial, o interessado
consequência
desse
solicitou, em 2010, à empresa Em
a
Google
Google espanhola que excluísse julgamento,
a informação, tendo o pedido imediatamente pôs à disposição
sido encaminhado à matriz dos consumidores na União
norte-americana, que negou Europeia uma ferramenta para
pedido. Em seguida, a agência que formulassem seus pedidos
espanhola de proteção de dados de apagamento ou remoção de
acolheu o pedido relativamente dados. Segundo Peter Fleischer,
à Google, embora tenha afastado que advoga para a Google,
a responsabilidade do jornal. decorridos três anos desde a
Em vista de recurso da empresa decisão da corte europeia, a
espanhola e da matriz norte- empresa avaliou 720 mil pedidos
americana, que sustentaram, em e removeu 43% dos mais de 2
resumo, que o processamento milhões de links que lhe foram
da informação ocorre fora da submetidos.5
União Europeia, a Suprema
Corte espanhola remeteu o Pouco tempo depois, no entanto,
caso ao Tribunal de Justiça da algumas decisões de tribunais
União Europeia, que reconheceu franceses obrigaram tanto a
expressamente o direito ao Google francesa quanto a matriz
norte-americana a desindexar
esquecimento.

5 https://www.blog.google/topics/google-europe/three-years-right-to-be-forgotten-balance/

6 Maldonado, Viviane Nóbrega, Direito ao Esquecimento, Barueri, Novo Século Editora, 2017, p. 110.
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os termos de busca referentes
àqueles processos em todos os
países de atuação das empresas,
mesmo que não integrantes da
União Europeia. Como a Google
opôs resistência aos efeitos
extraterritoriais das decisões
judiciais, a Commission Nationale
de l’lnformatique et des Libertés
estabeleceu um prazo de quinze
dias para que fossem cumpridas,
ao fundamento de que o serviço
oferecido pela empresa por meio
do motor de busca “Google search”
é processado de modo unificado
e que os diferentes nomes de
domínio nacional que a empresa
começou a disponibilizar depois
do lançamento do serviço no sítio
www.google.com são apenas
meios de acesso ao mesmo
processamento que se destinam
a facilitar o uso local do serviço.6

De todo modo, espera-se que até o
final de 2017 o Tribunal de Justiça
da União Europeia novamente
venha a se manifestar quanto ao
direito ao esquecimento, no caso
C-136/17. Trata-se de pedido de
decisão prejudicial apresentado
pelo Conseil d’État (França) em
15 de março de 2017 no caso G. C.,
A. F., B. H., E. D contra Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL), que se destina a
responder questões atinentes ao
contéudo e ao alcance da norma
europeia.
A propósito, como se viu, na
União Europeia, o Regulamento
UE 2016/679 revogou a Diretiva
95/46/CE.
A nova norma
disciplina
especificamente,
em seu art. 17, o direito ao
apagamento de dados ou o direito
a ser esquecido.
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de interesse público, para fins de
investigação científica ou histórica
ou para fins estatísticos, ou para
Os titulares dos dados deverão efeitos de declaração, exercício ou
ter direito a que os dados que defesa de um direito num processo
lhes digam respeito sejam judicial (item 65).
retificados e o ‘direito a serem
esquecidos’ quando a conservação E continua:
desses dados violar o presente
regulamento ou o direito da União Para reforçar o direito a ser
ou dos Estados-Membros aplicável esquecido no ambiente por via
ao responsável pelo tratamento. eletrónica, o âmbito do direito
Em especial, os titulares de ao apagamento deverá ser
dados deverão ter direito a que alargado através da imposição ao
os seus dados pessoais sejam responsável pelo tratamento que
apagados e deixem de ser objeto tenha tornado públicos os dados
de tratamento se deixarem de pessoais da adoção de medidas
ser necessários para a finalidade razoáveis, incluindo a aplicação de
para a qual foram recolhidos ou medidas técnicas, para informar
tratados, se os titulares dos dados os responsáveis que estejam a
retirarem o seu consentimento tratar esses dados pessoais de que
ou se opuserem ao tratamento os titulares dos dados solicitaram
de dados pessoais que lhes digam a supressão de quaisquer ligações
respeito ou se o tratamento para esses dados pessoais ou de
dos seus dados pessoais não cópias ou reproduções dos mesmos.
respeitar o disposto no presente Ao fazê-lo, esse responsável
regulamento. Esse direito assume pelo tratamento deverá adotar
particular importância quando o as medidas que se afigurarem
titular dos dados tiver dado o seu razoáveis, tendo em conta a
consentimento quando era criança tecnologia disponível e os meios
e não estava totalmente ciente dos ao seu dispor, incluindo medidas
riscos inerentes ao tratamento, e técnicas, para informar do pedido
mais tarde deseje suprimir esses do titular dos dados pessoais os
dados pessoais, especialmente na responsáveis que estejam a tratar
Internet. O titular dos dados deverá os dados (item 66).
ter a possibilidade de exercer esse
direito independentemente do Desse modo, o novo regulamento
facto de já ser adulto. No entanto, europeu ao mesmo tempo
o prolongamento da conservação delimita e reforça o direito ao
dos dados pessoais deverá ser apagamento de dados pessoais.
efetuado de forma lícita quando As hipóteses de remoção de
tal se revele necessário para o dados pessoais da internet
exercício do direito de liberdade passam a ser fundamentalmente
de expressão e informação, para as seguintes: a) cessação da
o cumprimento de uma obrigação finalidade que motivou a coleta
jurídica, para o exercício de ou o tratamento dos dados; b)
funções de interesse público ou o retirada do consentimento, se
exercício da autoridade pública de não houver outro fundamento
que está investido o responsável para o tratamento dos dados
pelo tratamento, por razões de pessoais;
c)
oposição
ao
interesse público no domínio da tratamento de dados, ressalvada
saúde pública, para fins de arquivo a existência de interesses
Veja-se
o
preâmbulo
regulamento:

do
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legítimos prevalecentes; e d)
que os dados sejam tratados
ilicitamente. Tais hipóteses não
são aplicadas se o tratamento
dos dados for necessário: i)
ao exercício da liberdade de
expressão e informação; ii) ao
cumprimento de obrigação legal;
iii) por motivos de interesse
público na área da saúde pública;
iv) a arquivo de interesse público,
a investigação científica ou
histórica ou para fins estatísticos
e v) para efeitos de declaração,
exercício ou defesa num processo
judicial.
4. Brasil: a remoção da internet
de conteúdo ofensivo inserido
por terceiros
No Brasil, no que tange à remoção
de dados pessoais, o chamado
Marco Civil da Internet (Lei nº
12.965/2014) estabelece, como
regra geral, que o provedor de
conexão à internet não pode ser
civilmente
responsabilizado
por conteúdo gerado por
terceiros (art. 18). Para garantir
a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor
de aplicações na internet só pode
ser responsabilizado civilmente
por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros
se, em descumprimento a ordem
judicial específica, deixe de
tornar indisponível o conteúdo
apontado como ofensivo (art.
19). Em se tratando de cenas
de nudez ou de atos sexuais
de caráter privado, o provedor
pode
ser
responsabilizado
subsidiariamente pela violação
da intimidade se deixar de
atender a notificação que
contenha indicação precisa do
conteúdo a ser removido (art. 21).
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Quanto à possibilidade de
remoção do conteúdo da
internet, o STJ já havia decidido
que os provedores de pesquisa
não respondem pelo conteúdo
inserido por terceiros e não
podem ser obrigados a exercer
controle prévio das buscas
efetuadas por usuários. No REsp
1.407.271, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ficou assentado
que “não se pode, sob o pretexto
de dificultar a propagação de
conteúdo ilícito ou ofensivo
na web, reprimir o direito da
coletividade
à
informação.
Sopesados os direitos envolvidos
e o risco potencial de violação de
cada um deles, o fiel da balança
deve pender para a garantia
da liberdade de informação
assegurada pelo art. 220, § 1º, da
CF/88, sobretudo considerando
que a Internet representa,
hoje, importante veículo de
comunicação social de massa”.

Mais recentemente, no REsp
1.342.640/SP,
também
de
relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, julgado em 7/2/2017, a
Terceira Turma assentou que “(i)
não respondem objetivamente
pela
inserção no site, por
terceiros, de informações ilegais;
(ii) não podem ser obrigados
a exercer um controle prévio
do conteúdo das informações
postadas
no site por seus
usuários; (iii) devem, assim
que
tiverem
conhecimento
inequívoco da existência de
dados ilegais no site, removêlos imediatamente, sob pena
de responderem pelos danos
respectivos; (iv) devem manter
um
sistema
minimamente

eficaz de identificação de seus
usuários, cuja efetividade será
avaliada caso a caso”.
5. O direito ao esquecimento
na esfera civil
No direito comparado, doutrina
e jurisprudência reconhecem
o direito ao esquecimento em
situações excepcionais. François
Ost, por exemplo, acentua que
o direito ao esquecimento é
uma das formas de proteção
da vida privada, ao desligar
o passado e permitir que em
certas circunstâncias o perdão
se sobreponha ao dever de
memória, citando a propósito
decisão do tribunal de última
instância de Paris, de 20 de
abril de 1983, no sentido de que
“qualquer pessoa que se tenha
envolvido em acontecimentos
públicos pode, com o passar
do tempo, reivindicar o direito
ao esquecimento; a lembrança
destes acontecimentos e o papel
que ela possa ter desempenhado
é ilegítima se não for fundada
nas necessidades da história
ou se for de natureza a ferir sua
sensibilidade; visto que o direito
ao esquecimento que se impõe
atodos, inclusive aos jornalistas,
deve igualmente beneficiar a
todos, inclusive aos condenados
que pagaram sua dívida para com
a sociedade e tentam reinserir-se
nela”.7

Sempre lembrados são também
os casos Irniger e Lebach,
julgados por volta da mesma
época na Suíça e na Alemanha,

respectivamente. No primeiro,
“o filho do famoso criminoso
suíço Paul Irniger ajuizou ação
perante a Corte Federal contra
a Rádio Suíça e SRG Corporação
de Televisões, na qual se discutiu
a divulgação jornalística, em
1980, de fatos envolvendo a sua
vida de crimes (havia cometido
homicídios e outro delitos na
década de 1930) que culminou na
sua execução, por guilhotina. Ele
teria sido o penúltimo homem a
ser executado naquele país”. Em
1981, a Corte Distrital proibiu
a divulgação do documentário,
tendo a decisão sido mantida pelo
Supremo Tribunal do Cantão de
Zurique, em 1982, e, em seguida,
pelo Tribunal Federal.8

Já o caso Lebach diz respeito ao
latrocínio de quatro soldados
alemães que guardavam arsenal
na cidadezinha homônima, em
1969. Dois dos participantes
foram apenados com prisão
perpétua, enquanto o terceiro,
às vésperas de sua soltura, soube
que uma emissora de televisão,
ZDF, transmitiria documentário
sobre o crime, e propôs ação
inibitória, ao argumento de que
o programa violaria direitos
de personalidade e dificultaria
sua ressocialização. O Tribunal
Constitucional
alemão,
revertendo decisões de tribunais
locais, proibiu a transmissão
do programa se a pessoa do
requerente fosse mostrada ou
nominalmente mencionada.9

Como todos esses casos, de
um modo ou outro, remetem
aos efeitos civis de processos
penais, é preciso deixar claro

7

Ost, François, O tempo do direito, Bauru, Edusc, 2005, p. 161, que remete à decisão TGI Paris, 20 de abril de 1983.

9

Consalter, Zilda Maria, Direito ao esquecimento: proteção da intimidade e ambiente virtual, Curitiba, Juruá, 2017, p. 194. V. também BVerfGE 35,202

8

Consalter, Zilda Maria, Direito ao esquecimento: proteção da intimidade e ambiente virtual, Curitiba, Juruá, 2017, p. 196.

no sítio http://www.bundesverfassungsgericht.de.
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que o direito ao esquecimento é
reconhecido na área penal. Assim
é que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece
o direito ao esquecimento
relativamente àqueles que foram
absolvidos ou àqueles que já
cumpriram pena, nos termos dos
artigos 93 do Código Penal e 748
do Código de Processo Penal. No
mesmo sentido tem decidido o
Supremo Tribunal Federal. No
HC 128.080/SP, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Edson
Fachin, decidiu a Primeira Turma
que não há falar “em direito
ao esquecimento para fins de
avaliação do pleito de progressão
de regime quando em análise a
ocorrência de faltas disciplinares
praticadas há mais de cinco
anos”, pois tal demandaria
revolvimento do quadro fáticoprobatório, inadmissível em
sede de habeas corpus. Já no
HC 126.315/SP, de relatoria
do Ministro Gilmar Mendes,
entendeu a Segunda Turma
que o direito ao esquecimento
“também encontra respaldo
na seara penal, enquadrandose como direito fundamental
implícito, corolário da vedação
à adoção de pena de caráter
perpétuo e dos princípios da
dignidade da pessoa humana, da
igualdade, da proporcionalidade
e
da
razoabilidade”.
Anteriormente, no RHC 118.977/
SP, de relatoria do Ministro
Dias Toffolli, a Primeira Turma
já havia reconhecido o direito
ao esquecimento, diante da
impossibilidade de perdurarem
“indefinidamente os efeitos
nefastos de uma condenação
anterior, já extinta”.
Na área civil, a discussão acerca
do direito ao esquecimento
tampouco é estranha entre nós.

Da VI Jornada de Direito Civil,
realizada em 2013 no Conselho
da Justiça Federal, resultou o
enunciado 531: “A tutela da
dignidade da pessoa humana na
sociedade da informação inclui
o direito ao esquecimento”. A
justificativa então apresentada
ressalta que o direito ao
esquecimento “não atribui a
ninguém o direito de apagar
fatos ou reescrever a própria
história, mas apenas assegura a
possibilidade de discutir o uso
que é dado aos fatos pretéritos,
mais especificamente o modo
e a finalidade com que são
lembrados”.

No STJ, o direito ao esquecimento
foi objeto de dois importantes
julgados, ambos relatados pelo
Ministro Luis Felipe Salomão,
na Quarta Turma, em 2013.
No REsp 1.334.097/RJ, cuidouse da sequência de homicídios
ocorridos no Rio de Janeiro, em
1993, conhecidos com Chacina
da Candelária, bem como do
direito de um dos acusados de
ter sua privacidade respeitada.
O acusado, apesar de absolvido,
foi apontado, muitos anos depois,
como um dos envolvidos na
chacina em programa de televisão
que expôs sua imagem e seu nome.
Entendendo ilícita tal divulgação,
requereu à emissora indenização
pelo abalo moral sofrido. A
demanda foi inicialmente julgada
improcedente, mas a apelação
foi provida para condenar a ré
ao pagamento de R$ 50 mil a
título de indenização. O tribunal
de origem entendeu constituir
“abuso do direito de informar e
violação da imagem do cidadão a
edição de programa jornalístico
contra a vontade expressamente
manifestada de quem deseja
prosseguir no esquecimento”. O
recurso especial não foi provido,
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pois “permitir nova veiculação
do fato, com a indicação precisa
do nome e imagem do autor,
significaria a permissão de uma
segunda ofensa à sua dignidade,
só porque a primeira já ocorrera
no passado,uma vez que, como
bem reconheceu o acórdão
recorrido, além do crime em si, o
inquérito policial consubstanciou
uma reconhecida ‘vergonha’
nacional à parte”.

Já o REsp 1.335.153/RJ focou o
célebre caso Aída Curi, vítima de
homicídio em 1958, cujos irmãos
sentiram-se
ofendidos
por
programa televisivo veiculado
muitos anos depois do crime,
que teria feito reviverem a dor
do passado. A ação indenizatória
foi jugada improcedente, tendo
sido a sentença mantida em
segundo grau. Como se lê na
ementa do acórdão recorrido,
“os fatos expostos no programa
eram do conhecimento público e,
no passado, foram amplamente
divulgados
pela
imprensa.
A matéria foi, é discutida e
noticiada ao longo dos últimos
cinquenta anos, inclusive, nos
meios acadêmicos. A ré cumpriu
com sua função social de
informar, alertar e abrir o debate
sobre o controvertido caso. Os
meios de comunicação também
têm este dever, que se sobrepõe
ao interesse individual de alguns
que querem e desejam esquecer
o passado. O esquecimento
não é o caminho salvador para
tudo. Muitas vezes é necessário
reviver o passado para que as
novas gerações fiquem alertas e
repensem alguns procedimentos
da conduta do presente”. Ao negar
provimento ao recurso especial,
o relator concluiu que, tendo
sido a reportagem veiculada
cinquenta anos após a morte da
vítima, não houve abalo moral
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apto a gerar responsabilidade
civil, tendo em vista que, em juízo
de ponderação, “o acolhimento do
direito ao esquecimento, no caso,
com a consequente indenização,
consubstancia desproporcional
corte à liberdade de imprensa,
se comparado ao desconforto
gerado pela lembrança”.

Nos dois recursos especiais,
julgados
em
conjunto,
reconheceu-se, em tese, o direito
ao esquecimento, aplicado com
as nuances necessárias aos
casos concretos. De um lado,
reconheceu-se o direito a manter
no esquecimento acusação de
que o interessado fora absolvido,
como proteção à sua dignidade. De
outro, não se entendeu por ilícita
a divulgação de fato histórico,
ainda que isso possa ter causado
algum sofrimento aos irmãos
da vítima de crime, levados a
reviver a dor do passado, já que
a liberdade de imprensa revelouse o valor preponderante, face
à clara prevalência, no caso,
do interesse público sobre o
particular. Para isso, em ambos os
recursos, foi de início analisada
a possibilidade de jurisdição
constitucional no âmbito do
STJ, sobretudo em questões que
reclamam “soluções apoiadas
transversalmente em diversos
setores do direito”. O relator foi
muito claro quanto ao objeto
dos dois recursos, centrado na
análise da “possíve ladequação
(ou inadequação) do mencionado
direito
ao
esquecimento
ao
ordenamento
jurídico
brasileiro, especificamente pra
o caso de publicações na mídia
televisiva, porquanto o mesmo

debate ganha contornos bem
diferenciados quando transposto
para a internet, que desafia
soluções de índole técnica”. Do
mesmo modo, foi transparente
ao reconhecer a existência de
ponderáveis objeções ao direito
ao esquecimento.

Para Cíntia Rosa Pereira Lima,
o direito ao esquecimento
pressupõe que: a) o fato tenha
ocorrido em tempo remoto; b)
tal fato não tenha mais utilidade
pública ou social; c) não se
pretenda alterar a verdade
factual; e d) não sejam produzidos
efeitos em relação às instituições
de cunho jornalístico, literário ou
científico. Assim, um jornal não
pode ser condenado a suprimir
notícia veiculada no passado, mas
um provedor de busca na internet
pode ser levado a remover
conteúdo ofensivo, desde que
presentes os pressupostos acima
elencados.10

O direito ao esquecimento não
pode ser entendido como um
direito absoluto. Algumas das
limitações à sua aplicação são
o interesse público, o direito e a
liberdade de informação, o direito
à memória e a vedação da censura
e a liberdade de expressão. Tais
limites foram discutidos na
audiência pública realizada pelo
Supremo Tribunal Federal no dia
12/7/2017, que teve por objeto o
direito ao esquecimento na esfera
civil, tema versado no Recurso
Extraordinário
1.010.606/RJ,
de relatoria do Ministro Dias
Toffoli, com repercussão geral
reconhecida, que impugna o

acórdão do TJ/RJ no caso Aída
Curi e já foi debatido pelo STJ no
REsp 1.335.153/RJ.

O interesse público deve
preponderar sempre que se trate
de fato genuinamente histórico,
ou seja, que tenha preservado sua
atualidade a despeito do decurso
do tempo. Como ressaltado no
voto condutor do aludido REsp
1.334.097/RJ, a historicidade
deve ser analisada em concreto e
o interesse público e social dever
ter sobrevivido à passagem do
tempo. Em outras palavras,
“se não houver atualidade no
interesse pela notícia, fato ou
ato pretérito, o interessado
poderá exercer o seu direito
ao esquecimento, pleiteando
que seja impedida veiculação
de notícias sobre aqueles, que
deverá ser mantidos no passado
e não serem retomados sem uma
justificativa plausível. Parte-se
da premissa que o decurso do
tempo dilui, ou pode diluir, o
interesse público”.11

Na
audiência
pública,
a
professora Cíntia Rosa Pereira de
Lima, da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, alertou para o
risco de uma decisão vaga
com repercussão geral, pois o
direito ao esquecimento deve
ser apreciado caso a caso, não
podendo ser trivializado, sob
pena de se “reescrever a história
ou alterar a verdade dos fatos”. O
direito ao esquecimento deve ser
reconhecido apenas para “não ter
a identidade de um determinado
indivíduo estigmatizada por

10

Lima, Cíntia Rosa Pereira de, “Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito italiano e no direito

11

Consalter, Zilda Maria, Direito ao esquecimento: proteção da intimidade e ambiente virtual, Curitiba, Juruá, 2017, p. 297.
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fatos ocorridos no passado
e que deixaram de ter uma
relevância pública”.12De igual
modo, o representante do
Instituto Brasileiro de Direito
Civil
(IBDCivil),
Anderson
Schreiber, lembrou que o
direito ao esquecimento é um
desdobramento
do
direito
fundamental
à
privacidade
e corresponde ao direito de
não ser atormentado por fatos
pretéritos que não mais refletem
a identidade atual da pessoa,
impedindo-a de ser reconhecida
pelo que é. Para que não se
confunda com um inadmissível
direito a apagar os fatos e
reescrever a história, o direito ao
esquecimento deve ser aplicado
de forma criteriosa, tendo em
vista não a vontade do sujeito
retratado, mas sua situação
objetiva.13

Interesse público, por outro lado,
não se confunde com interesse do
público. Este pode ser entendido
como a soma de preferências
subjetivas dos destinatários da
informação, ao passo que aquele
reflete valores que transcendem
interesses individuais. A alegação
de existência de interesse do
público pode muitas vezes
mascarar interesses meramente
econômicos na divulgação de
fatos desprovidos de atualidade
ou
relevância.
Assim,
é
importante averiguar em cada
caso se o direito à privacidade
se contrapõe efetivamente a
interesse público.14
12
13

O direito de informação contém
vários elementos incindíveis,
abarcando os atos de buscar,
receber e difundir informações,
que correspondem aos direitos
de se informar, de ser informado
e de informar. Tais direitos são
assegurados na Constituição
Federal (art. 5º, IV, IX e XIV, e art.
220) na forma das liberdades
públicas de pensamento, de
expressão e de informação. Daí
porque o ônus argumentativo
para sua relativização é muito
alto, impondo a verificação,
no caso concreto, de várias
circunstâncias, tais como “a
ausência de contemporaneidade/
atualidade e exatidão da
informação, a sua veracidade,
a manutenção presente do
interesse público na divulgação
da mesma, a pertinência na
divulgação e a completa ausência
de abuso no seu uso”.15
Para o representante da Google
Brasil, Marcel Leonardi, ouvido
na mencionada audiência pública,
o direito ao esquecimento é
desnecessário, uma vez que
o ordenamento já contém
os parâmetros para que o
Judiciário proceda, caso a caso,
ao sopesamento dos direitos
à privacidade e à informação
sempre que a colisão entre eles
o imponha. Não se pode aceitar
uma preponderância presumida
do direito à privacidade, de
modo genérico. Segundo ele, a
decisão do Tribunal de Justiça
da União Europeia em 2014, no

V. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346385

V. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346401

14

Consalter, cit., p. 301.

16

V. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346410

15
17

Consalter, cit., p. 303.

Consalter, cit. p. 310.
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contexto da internet, alargou
indevidamente a interpretação
do direito europeu de proteção
de dados pessoais e não pode
servir de paradigma ao direito
brasileiro.16

Vê-se que o direito à memória é
difuso e envolve a preservação da
identidade cultural de um povo,
nação ou Estado. Tal identidade
é plasmada pela tradição, que
permite a transmissão de
um quadro de referências a
interligar fatos que de outro
modo seriam desconexos e não
permitiriam o reconhecimento
de traços comuns de união de
coletividades expressivas.17 É
preciso muito cuidado ao sopesar
o direito à privacidade e o direito
à memória, pois nem sempre é
fácil distinguir o essencial do
acessório.
Na
audiência
pública,
a
representante da Associação
Brasileira
de
Jornalismo
Investigativo
(Abraji),
Taís
Gasparian, sustentou inexistir
conceito preciso de direito
ao esquecimento, que pode
se referir tanto à remoção de
conteúdo da internet como à
proibição de veiculação futura,
como no caso. Isto poderia ser
comparado à censura e violaria
a liberdade de informação, em
prejuízo da memória coletiva.
Ressaltou, ainda, que “os acervos
servem para estabelecer uma
identidade coletiva e de prova
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de fatos que muitas vezes são 6. Considerações finais
deliberadamente esquecidos pela
versão oficial da história”.18
O direito a ser esquecido ou
ao apagamento de dados
Do mesmo modo, o representante pessoais da internet tem tido
da Associação Nacional de Jornais significativa evolução legislativa,
(ANJ) e da Associação Nacional doutrinária e jurisprudencial,
de Editores de Revistas (Aner), a
despeito
de
algumas
Daniel Sarmento, afirmou que dificuldades, como a pretensão
“o reconhecimento do direito de extraterritorialidade das
ao esquecimento é um limite legislações de proteção de
à liberdade de expressão, de dados
pessoais,
problema
informação e de imprensa”, que agudamente verificado na União
não se justifica, pois “o direito Europeia em relação a países
ao esquecimento é antônimo que não reconhecem o direito
da história” e não poderia a ser esquecido. Além disso, a
ser “invocado para impedir imposição às provedoras de
divulgação e discussão de serviço de busca na internet de
fatos verídicos, apenas porque que mantenham ferramenta
acontecidos no passado”.19
própria para a remoção de
conteúdo pode ser questionada
A proibição da censura é em casos difíceis, notadamente
outra importante limitação ao quando se trate de dados
reconhecimento indiscriminado sensíveis. A ponderação de
do direito ao esquecimento. valores ou princípios colidentes
A pretexto de se proteger a é quase sempre melhor exercida
vida privada, não se admite pelo Judiciário, e não pelo ente
restrição indevida à liberdade de privado, que justificadamente
expressão. O Supremo Tribunal teme confundir sua atividade com
Federal, na ADI 4815/DF, de a censura. Nesse sentido, nossa
relatoria da Ministra Carmen legislação – o artigo 19 da Lei
Lúcia, em interpretação conforme 12.965/2014 – é mais adequada à
à Constituição aos artigos 20 tutela do direito à privacidade, ao
e 21 do Código Civil, declarou assegurar, em prol da liberdade
“inexigível o consentimento de de expressão, a primazia do
pessoa biografada relativamente Judiciário, inclusive dos juizados
a obras biográficas literárias ou especiais, para determinar a
audiovisuais, sendo por igual remoção do conteúdo apontado
desnecessária
autorização como ofensivo.
de pessoas retratadas como
coadjuvantes (ou de seus Por outro lado, o direito ao
familiares, em caso de pessoas esquecimento, tal como postulado
falecidas)”.
no recurso extraordinário que foi
objeto de audiência pública e será
decidido pelo Supremo Trinunal
Federal, tem um contorno mais
indefinido, já que se funda em
noções vagas, como atualidade e
relevância da notícia, e apresenta
18

V. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346377

19 V. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346380
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riscos maiores de lesão a direitos
e liberdades individuais. Em
nenhuma circunstância pode
o direito ao esquecimento ser
entendido como direito absoluto,
pois ele deve necessariamente
ser limitado pela liberdade de
expressão e informação, pela
proibição à censura e pelo
interesse público que, quase
sempre, deve preponderar sobre
a tutela da privacidade.

DireitoAdministrativo
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O Alcance do Ato Administrativo de Autorização
Constitucional
no Ordenamento Jurídico Brasileiro: Impacto
das Alterações Efetivadas pela Lei nº12.996/14
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O Alcance do Ato Administrativo de
Autorização no Ordenamento Jurídico
Brasileiro: Impacto das Alterações
Efetivadas pela Lei nº12.996/14 na
Prestação de Transporte Terrestre
Rita Tourinho
Coordenadora do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público do MP/BA, Professora de Direito
Administrativo da UFBA, Mestre em Direito Público pela UFPE.

1. Introdução: Delimitação não causará perturbação para
do Ato Administrativo de a ordem pública.¹
Autorização
Uma segunda construção salienta
Ao tratar da autorização, a preexistência do direito
enquanto ato administrativo, titularizado pelo autorizatário,
a primeira observação a ser cujo ato de autorização apenas
feita reporta-se à variedade remove os limites ao exercício de
terminológica com que normas tal direito. Na mesma linha,
positivadas manejam distintos Vignocchi² afirma que a
não
possui
termos
para
classificar autorização
situações semelhantes. Assim, função constitutiva de um
há ordenamentos jurídicos que novo direito, mas a remoção
utilizam o termo “autorização” de limites ao exercício de um
para
situações
tratadas direito preexistente. Enterría
por outros como “licença” e Fernandez³ afirmam que
diante da intensidade dos
ou “permissão”.
poderes discricionários que a
Inicialmente a autorização foi Administração se reserva, com
concebida por Otto Mayer como a consequente liberdade de
ato administrativo que retira outorgar ou negar as autorizações,
a proibição preventivamente torna-se cada vez mais ilusória
estabelecida pela norma de a imagem de um direito
polícia. Assim, a autorização preexistente à autorização.
reestabelece a liberdade inicial do No entanto, reportam-se os
sujeito, garantindo que a atividade autores à ideia tradicional de

um direito preexistente, o
que leva a afirmar o caráter
vinculado das autorizações,
muitas vezes denominadas de
“licenças” pelos mesmos.

Percebe-se, então, a utilização do
termo “autorização” em sentido
amplo consistindo na retirada
de um obstáculo ao exercício de
um direito que, a princípio, pode
não ser próprio do beneficiário.
Ugo Forti⁴ afirma que as
autorizações
podem
ser
vinculadas ou discricionárias,
considerando
as
licenças
subespécie de autorização.
Abordando a matéria, Roberto
Dromi⁵ afirma que a autorização
tem um duplo alcance jurídico.
Pode ser ato de habilitação ou
permissão no sentido restrito ou
ato de fiscalização e controle. Na
primeira hipótese a autorização
se traduz nas licenças que a

1 ENTERRÍA, Eduardo Garcia, FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo II. Madri: Civitas, 2000. p. 134.
2 VIGNOCCHI, Gustavo. La Natura GiuridicaDell’autorizzazioneAmministrativa. Pádua: Cedam 1944. p. 13.
3 ENTERRÍA, Eduardo Garcia, FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo II. Madri: Civitas, 2000. p. 135.
4 FORTI, Ugo. Il ControlliDell’amministrazioneComunaleInPrimo Trattato Completo diDirittoAmministrativo Italiano. Milano: SocietáEditriceLibreria,
1915. p. 757.
5 DROMI, Roberto. Acto Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008. p. 226..
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autoridade administrativa defere
aos administrados no exercício
de poder de polícia, como, por
exemplo, a autorização para
construção de um edifício. Na
segunda acepção seria um ato
de controle através do qual um
órgão faculta a outro emitir um
determinado ato. Pela autorização
um
órgão
administrativo
inferior pode deflagrar certa
atividade ou comportamento.

No
ordenamento
jurídico
brasileiro prevalece a autorização
como
ato
administrativo
discricionário, através do qual a
Administração faculta o exercício
de atividade material, de caráter
precário⁶. Logo, distancia-se de
algumas das noções expostas
pelos autores antes elencados,
uma vez que não reconhece
um “direito preexistente” ao
deferimento da autorização, pois,
se assim fosse, caberia à
autoridade competente para
outorgar a autorização apenas
verificar o preenchimento dos
requisitos legais exigidos, ficando
afastada a possibilidade da
análise da conveniência e
oportunidade para a prática do
ato. Cretella Júnior⁷ esclarece
que a autorização derroga uma
proibição legal, possibilitando
ao particular o desempenho, em
concreto, de uma potencialidade.

particular o desempenho de
atividade material ou a prática de
ato que, sem tal consentimento,
seriam legalmente proibidos⁸.
No entanto, verifica-se que o
legislador, por vezes, adota a
autorização administrativa como
ato vinculado.

Assim, a Lei nº 9.472/97, Lei de
Telecomunicações,
estabelece
a autorização de serviço de
telecomunicações como “ato
administrativo vinculado que
faculta a exploração, no regime
privado, de modalidade de serviço
de telecomunicações, quando
preenchidas as condições objetivas
e subjetivas necessárias”⁹. Por
certo que a tratativa conferida ao
instituto da autorização pela LGT
afasta-se da noção que prevalece
na doutrina brasileira, no
entanto, conforme já abordado,
não existe um modelo único de
autorização, nem tampouco uma
rígida disciplina conceitual em
torno do instituto.

A Constituição Federal de 1988
utiliza o termo “autorização” no
sentido tradicional ao atribuir
à União competência para
autorizar a comercialização de
material bélico (art. 21, VI), bem
como para autorizar a pesquisa e
lavra de recursos minerais (art.
176, parágrafos 1º, 3º e 4º). Ainda,
no art. 21, trata da autorização
Assim, a autorização é concebida para exploração de determinados
pela doutrina tradicional como serviços, a exemplo dos de
ato administrativo discricionário telecomunicações e de energia
através do qual faculta-se ao elétrica (incisos XI e XII). O

parágrafo único, do art. 170, por
sua vez, assegura a todos o livre
exercício de atividade econômica,
independente de autorização de
órgãos públicos.
2. Autorização para Uso Privativo
de Bem Público
O nosso ordenamento jurídico
reporta-se também à autorização
para o uso privativo de bem
público, a título precário.

No direito estrangeiro a
autorização não costuma ser
elencada entre os títulos jurídicos
voltados ao deferimento da
utilização com exclusividade de
bens públicos por particulares.
Já no direito positivo, a doutrina
costuma elencar como formas
de uso privativo de bens
públicos a autorização, a
permissão e a concessão.
De acordo com Maria Sylvia
Zanella Di Pietro a autorização
de uso “é o ato administrativo
unilateral e discricionário pelo
qual a Administração Pública
consente, a título precário, que
o particular se utilize de bem
público com exclusividade”¹⁰.
Segundo a autora, a utilização
pode ser gratuita ou onerosa
e visa atender a um interesse
privado do autorizatário, que
não poderá utilizar o bem
para fim diverso daquele que
motivou a outorga, além de gerar
apenas uma faculdade de uso e
não uma obrigação, diante da

6 Neste sentido manifesta-se Celso Antônio Bandeira de Mello (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,
2015. p.448), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2016..p. 270), dentre tantos
outros.
7 CRETELLA JÚNIOR, José. Definição da Autorização Administrativa. In RPGE. Revista Forense 256/81. RT 486/11. p. 25.
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012..p. 226.
9 Art. 131, § 1º.
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Uso Privativo de Bem Público por Particular. Atlas: São Paulo, 2010. p. 89.
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ausência de interesse público na
utilização do bem. A ausência de
interesse público, no entanto, não
permite que o bem seja utilizado
para finalidade contrária ao
interesse geral ou de maneira
incompatível com o uso para
o qual o bem está consagrado,
conforme salienta Floriano de
Azevedo Marques Neto¹¹.
Fala-se, ainda, da autorização
para uso comum extraordinário,
quando
será
um
típico
instrumento de poder de polícia,
voltado a remover obstáculo
legal proibitivo de determinada
atividade ou ato.

1. A concessão ou revogação
da autorização de uso de
bempúblico, embora seja um
ato unilateral, discricionário e
precário, não pode ser realizado
de forma arbitrária ou imotivada.
2. Pelo que se infere dos autos,
quando da audiência, o Município
foi instado a se manifestar
acerca da motivação que o
levou a interditar a banca 297
junto ao Pop Center de Pelotas,
porém este se manteve inerte.
3. Em cognição sumária, diante
da ausência de motivação
plausível e levando-se em conta
que o objeto da controvérsia diz
com o exercício do labor da parte
autora, merece manutenção a
decisão que deferiu a antecipação
de tutela para determinar o
imediato desbloqueio da banca
297 junto ao Pop Center de Pelotas,
possibilitando que a autora
retome as atividades. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento Nº
70065786691, Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sergio Luiz Grassi Beck,
Julgado em 23/07/2015). (TJRS. AI 70065786691. Data de
publicação 29/07/2015).

No que se refere à precariedade
do ato nada impede que seja
outorgada autorização de uso
com prazo de vigência. Neste
caso, fala-se em autorização
qualificada.
Ademais,
a
precariedade não faz pressupor
a possibilidade de revogação do
ato, a qualquer tempo, desprovida
de motivação. O princípio da
segurança jurídica requer que
havendo revogação do ato, a
mesma seja acompanhada de
fundamentação, demonstrando
os prejuízos decorrentes da
sua manutenção. Nesse sentido A autorização de uso também
caminha
a
jurisprudência, prescinde
de
licitação
e
senão vejamos:
autorização legislativa, desde
quando, inexistindo interesse
AGRAVO DE INSTRUMENTO. público na utilização do bem,
DIREITO
PÚBLICO
NÃO a iniciativa do uso deve partir
ESPECIFICADO. AUTORIZAÇÃO do particular interessado e
DE USO DE BEMPÚBLICO. não da Administração Pública,
INTERDIÇÃO
DE
BANCA. pressupondo a inexistência
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. de outros interessados. No
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. entanto, caso se esteja diante de
REQUISITOS CONFIGURADOS. situação na qual haja mais de um

pretendente à utilização do bem,
a Administração deverá garantir
a existência de critérios objetivos
de escolha.

Destaque-se a Medida Provisória
nº 2.220/01¹² , expedida em
consonância com o parágrafo
1º, do art. 183, da CF, que, no
seu art.9º aborda a autorização
de uso a ser expedida, de forma
gratuita, pelo poder público
“àquele que, até 22 de dezembro
de 2016, possuiu como seu, por
cinco anos, ininterruptamente
e sem oposição, até duzentos e
cinquenta metros quadrados de
imóvel público situado em área
com características e finalidade
urbanas para fins comerciais”.

Nos municípios são vastas as
autorizações conferidas para
a utilização de bens públicos.
Assim, tem-se a autorização para
realização de eventos em parques
públicos,
autorização
para
colocação de mesas e cadeiras
nas calçadas em frente a bares,
autorização para utilização de
bens dominiais para instalação
provisória de equipamentos
privados (circos, por exemplo) ou
mesmo para utilização da
área como estacionamento.
No município de São Paulo,
a autorização de uso será
deferida para atividades ou usos
específicos e transitórios, pelo
prazo máximo de 90 (noventa)
dias, exceto quando se tratar de
canteiro de obra pública, caso
em que o prazo corresponderá
à duração da obra (art. 114,
parágrafo 5º, da Lei Orgânica).

11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica – O Regime Jurídico das Utilidades Públicas.Belo Horizonte:
Forum, 2009. p. 337.
12 Alterada pela Lei nº 13.465/17.
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3. Autorização de Serviços

delegação de serviço público,
o que levaria a uma indevida
Apesar da construção doutrinária e forçada aproximação com a
desenvolvida diante do instituto técnica concessional, pois na
da
autorização,
inexistem concessão (e na permissão)
características
previamente temos uma atividade reservada
delimitadoras no âmbito da com exclusividade ao Poder
Constituição Federal de 1988, Público delegante, ao passo
apesar do texto reportar-se a tal que, mediante autorização não
instituto em algumas passagens, há transpasso de atividade
como já abordado.
pública aos particulares, mas
sim o condicionamento de uma
Assim, fala-se na autorização atividade privada¹⁴.
de serviço, conforme consta
dos incisos XI e XII, do art. Cabe razão ao mencionado
21, da Constituição Federal. autor quando afirma que o
Tais
dispositivos
referem- texto constitucional conferiu
se à possibilidade de a União margem de discricionariedade
explorar diretamente alguns ao legislador com o propósito, de
dos serviços neles enumerados, dentre as atividades constantes
mediante concessão, permissão do art. 21, estabelecer quais
ou autorização.
devem ser enquadradas como
serviços públicos ou como
A doutrina tradicional costuma atividade privada de relevância
confrontar referidos incisos do pública. Assim, no primeiro
art. 21 com o disposto no art. caso, submeter-se-á à exploração
175¹³, também da Constituição direta da Administração Pública
Federal, para afirmar que a ou a transferência da sua
utilização do termo “autorização” execução através da concessão ou
no art. 21 não se reporta à permissão. Na segunda situação,
delegação de execução de a atividade estará submetida à
serviço público, uma vez que autorização operacional.
este somente pode ser delegado
pelo regime de concessão ou Por certo que atualmente
permissão, conforme expresso no Brasil, como em diversos
no art. 175.
outros países, há uma tendência
à redução da abrangência
De acordo com Alexandre Santos conceitual do serviço público,
de Aragão:
refletindo-se na sua aplicação
prática. A crise do Estado Social
De fato, malgrado a letra da revela-se cada dia mais intensa.
Constituição afirmar que a União Estado gigantesco, acumulando
prestará o serviço mediante inúmeras
dívidas,
incapaz
autorização, não se trata de de
cumprir
compromissos

ideológicos assumidos perante
a sociedade, alimenta uma
forte reação chamada de
corrente neoliberal. Inicia-se,
assim, debate mundial sobre o
tamanho do Estado e as medidas
necessárias
para
reduzi-lo.
Com efeito, a privatização, a
desregulamentação, a quebra
de monopólios estatais de
serviços públicos e a abertura da
concorrência entre particulares,
que
passam
a
prestar
serviço público pelo regime
da concessão, são algumas
das medidas adotadas.
Nesse contexto, cabe ao Estado
fixar de modo mais razoável,
alinhado com a Constituição
Federal, quais as atividades que
efetivamente são qualificadas
como serviços públicos, que
somente poderão ser prestadas
diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão.
Desta forma, pode-se afirmar,
que dentre os serviços de
telecomunicações
constantes
do inciso XI, do artigo 21, da
Constituição,
por
exemplo,
existem aqueles qualificados
como serviços públicos e outros
serviços cujo substrato consiste
em atividade econômica de
interesse coletivo, sujeito apenas
à autorização do Poder Público.

Por outro lado, ao tratar do
transporte coletivo, no art. 30,
inciso V, a Carta Constitucional,
o
classifica
expressamente
como serviço público, prestado
diretamente ou sob o regime de

13 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
14 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Autorizações Administtrativas. In Doutrinas Essencias: Direito Administrativo. Org: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella,
SUNDFELD, Carlos Ari. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. II, 2012. p. 1333.
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concessão ou permissão. O mesmo
ocorre com o serviço público
de gás canalizado, abordado no
art. 25, parágrafo 2º.

Retornando às autorizações
constantes do art. 21, da
Constituição Federal, conforme
já afirmado, caberá à União
definir legalmente as atividades
Segundo afirma René Chapus que serão submetidas ao regime
serviço público é “une activité jurídico de serviço público
d’intérêt general assurée ou e aquelas a serem tratadas
assumée par l’administration”¹⁵. como atividade econômica de
Tal ideia sustenta-se na posição interesse
público,
portanto
de Gaston Jéze, para quem o sujeitas à autorização.
serviço público seria mero
processo técnico de satisfazer 4. Autorização para o Exercício
interesses gerais e que existiria de Atividades Privadas de
sempre que a lei permitisse Interesse Público
a aplicação de um regime de
subordinação dos interesses Celso Antônio Bandeira de
privados ao interesse geral¹⁶. Mello¹⁸ reporta-se às atividades
Logo, a caracterização de certa privadas, dentre os serviços
atividade como serviço público elencados no art. 21, que
pressupõe a vontade estatal estariam sujeitas a manifestação
neste sentido. O Poder Público administrativa no exercício
elege quais as necessidades de poder de polícia, através
coletivas que serão atendidas de autorizações, no sentido de
na qualidade de serviço público, verificar se com elas não haverá
submetendo-as a um regime gravame ao interesse público.
jurídico diferenciado.
Seria o caso da atividade de radio
amador, hipótese de serviço
É importante ressaltar, no de telecomunicação.
entanto, que a insuficiência
ou inadequação dos serviços Nesta mesma situação, estaria
prestados sob regime de o art. 7º, da Lei nº 9.074/95,
serviço público, tem levado segundo o qual:
a
despublicização
parcial
da
atividade
com
essa Art.7º São objeto de autorização:
característica, conforme aponta I- a implantação de usina
Marçal Justen Filho¹⁷. Como termelétrica,
de
potência
exemplo de tal situação tem- superior a 5.000 KW, destinada
se o transporte coletivo, em a uso exclusivo do autoprodutor;
muitos locais admitidos a sua II- o aproveitamento de potenciais
prestação sob regime de direito hidráulicos, de potência superior
privado, em condições limitadas, a 1.000 KW e igual ou inferior
mediante
observância
de a 10.000KW, destinados a uso
requisitos de segurança.
exclusivo do autoprodutor.

Excepcionalmente o autoprodutor

pode comercializar o excedente
de energia por ele produzida,
conforme consta do art. 26, IV, da
Lei nº 9.074/95:
Art. 26. Cabe ao Poder
Concedente, diretamente ou
mediante delegação à ANEEL,
autorizar: (...)
IV
a
comercialização,
eventual e temporária, pelos
autoprodutores,
de
seus
excedentes de energia elétrica.

Entende-se que, neste caso,
a comercialização eventual e
temporária de energia elétrica
não se perfaz como serviço
público, pois desprovida da
obrigação de “continuidade”,
imposta pelo princípio da
continuidade do serviço púbico.
Seria, assim, atividade econômica
de interesse público.
Nesta oportunidade convém
distinguir
as
autorizações
conferidas para o atendimento
de interesses privados, daquelas
que visam atender a interesses
públicos. As primeiras visam
remover obstáculos ao exercício
de certas atividades, no sentido
de garantir a organização
social.
Já
as
segundas
comportam
atendimento
da
coletividade,
porém
desprovida das características
básicas dos serviços públicos,
quais
sejam,
continuidade,
universalidade e modicidade.
A

Lei

de

Telecomunicações

15 CHAPUS, RENÉ. Service Publique et lapuissance publique. RDP 1968.239 apud FRIER, Pierre -Laurent.DroitAdministratif. Paris: LGDJ, 2017.p. 238
16 CAETANO, Marcelo. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 2003. p. 221.
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Serviços de Interesse Econômico Geral no Brasil: Os Invasores In O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em Homenagem
ao Centenário de Hely Lopes Meirelles. Org. Arnoldo Wald e outros. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 802.
18 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 714.
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(Lei nº 9.472/97), por exemplo,
estabelece
serviços
de
telecomunicações em regime
público e em regime privado.
Da leitura dos dispositivos
legais (arts. 62 a 68) observase que será serviço público, na
concepção tradicional, aquele
prestado sobre regime público,
de interesse coletivo, quando,
então, sujeita-se às obrigações
de universalidade e continuidade
(art. 63, parágrafo único),
delegado mediante concessão
ou permissão. Por outro lado,
não comportará prestação no
regime público os serviços de
telecomunicações de interesse
restrito (art. 67).

Recentemente a Lei n. 10.233/01,
alterada pela Lei n. 12.996/14,
estabeleceu a outorga sob
a
forma
de
autorização,
independentemente de licitação,
quando se tratar de serviços
de
transporte
terrestre
coletivo regular interestadual
e internacional de passageiros
desvinculados da exploração
de infraestrutura. Assim, a lei
alterou as formas de delegação do
serviço de transporte rodoviário
coletivo
de
passageiros
interestadual e internacional,
admitindo a autorização, quando,
então, não será precedida de
processo licitatório. Percebese, então, que houve a opção
de prestação conjugada da
atividade como serviço público
e como atividade econômica.
Como serviço público, a atividade
estará sujeita a regime menos
flexível, em razão das exigências
de universalidade e de isonomia,
generalizando o atendimento
equivalente para todos os

potenciais interessados. Como à emergência transitória ou
atividade econômica, permitirá interesses coletivos instáveis,
a prestação seletiva da atividade. conforme
preconiza
Hely
Lopes Meirelles¹⁹. Neste caso,
Argumenta-se
a a Administração autorizante
inconstitucionalidade do art. poderá a qualquer momento
3º da Lei nº 12.996/2014, por determinar a suspensão da
violação aos artigos 37, caput, prestação do serviço. Apesar
e inciso XXI e 175, caput, da da não exigência de licitação,
Constituição
Federal.
Tal havendo mais de um interessado,
alegação parte do pressuposto deverá ser efetivado processo
que é serviço público o serviço de seletivo, capaz de garantir a
transporte terrestre coletivo observância do princípio da
interestadual e internacional de impessoalidade.
Assim,
no
passageiros desvinculados da Município
de
Salvador,por
exploração de infraestrutura. exemplo, após a expiração do
Logo, na qualidade de serviço prazo de todos os termos de
público, segundo estabelece o permissão para a prestação do
referido dispositivo, somente serviço público de transporte
deveria ser outorgado através coletivo, estabelecidos antes
do regime da concessão ou da Constituição de 1988, no
permissão, precedida de licitação. ano de 2013, foram deferidas
autorizações de serviço público,
A controvérsia quanto à para a manutenção da atividade,
constitucionalidade do referido até a conclusão do processo
dispositivo foi submetida ao licitatório,
quando,
então,
Supremo
Tribunal
Federal, adotou-se a forma contratual da
através
da
ADI
5.549, concessão de serviço público.
proposta pelo Procurador-Geral
da República.
Por certo que ao atribuir à União
a exploração de certas atividades,
Conforme já se estabeleceu a Constituição Federal, no art. 21,
neste trabalho, a interpretação não especificou se tal exploração
sistemática da Constituição ocorrerá sob regime de serviço
Federal direciona
a não público. No entanto, caso assim
considerar o instituto da decida o ente federado, o art. 175
autorização, estabelecido no seu deixa claro que a delegação da
artigo 21, como instrumento exploração a terceiro, ocorrerá
ordinário
de
delegação sob regime de concessão ou
serviço público, e sim como permissão, precedida de licitação.
consentimento administrativo Nesse contexto, o Supremo
à exploração de atividade Tribunal Federal admitiu, no
econômica de interesse público. setor
de
telecomunicações,
Excepcionalmente,
admite- a existência de atividades
se a utilização do referido desempenhadas sob regime de
instrumento para a delegação da serviço público - telefonia fixa, e
prestação de serviço público em outras sob regime de atividade
caráter precário, para atender privada de interesse público –

19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 411.
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serviço de telefonia móvel²⁰. Com
efeito, reconheceu constitucional
a submissão legal ao regime de
direito privado de certos serviços
atribuídos à União no art. 21.

Voltando à abordagem do art. 3º,
da Lei nº 12.996/2014, entendese que ao estabelecer o regime
de autorização para a prestação
do
serviço
de
transporte
terrestre coletivo interestadual
e internacional de passageiros
desvinculados da exploração de
infraestrutura, optou-se por
estabelecer a possibilidade de a
atividade ser prestada em regime
de direito privado, mantendo-se,
em certas situações, o regime
de serviço público. Assim,
será serviço público, delegado
através de concessão, caso
haja a prestação do serviço
de transporte associado à
exploração de infraestrutura
(art. 13, I, da Lei nº 10.233/01).
Ora, quais as implicações
dessa decisão?

Por outro lado, sendo uma
atividade econômica de interesse
público, poderão ser impostos
requisitos ao deferimento da
autorização, bem como à sua
manutenção, com a efetiva
fiscalização.

No que concerne à ausência
de licitação precedendo a
autorização para a prestação
do
serviço
de
transporte
terrestre coletivo interestadual
e internacional de passageiros
desvinculados da exploração de
infraestrutura, deve-se também
conferir interpretação conforme
a Constituição Federal.

Ora, sabe-se que o art. 37, caput,
submete a Administração Direta
e Indireta de todos os poderes
à observância dos princípios
administrativos, dentre os quais
o da impessoalidade. Caio
Tácito afirma que “o princípio
da impessoalidade repele atos
discriminatórios que importam
favorecimento ou desprezo
Por certo que, não se tratando a membros da sociedade em
de serviço público, desvincula-se detrimento
da
finalidade
dos princípios a este aplicados, objetiva da norma de direito
tais como: continuidade do a ser aplicada”²¹. Tal princípio
serviço, modicidade tarifária, se traduz no tratamento dos
universalidade, dentre outros. administrados sem favoritismos
Nesse sentido, a atividade ou perseguições.
será prestada em ambiente de
competição, com todos os riscos No caso das autorizações
suportados pela autorizatária, deferidas para a prestação
sem possibilidade de imposição do serviço citado, deverá ser
das
chamadas
“linhas estabelecido critérios impessoais
deficitárias”, não ocorrendo para escolha dos beneficiários.
limitação à paralisação, em caso Em outras palavras, o fato
de greve.
da lei ter estabelecido a
ausência de processo licitatório
precedendo as autorizações,

não exclui a necessidade de
formalização
de
processo
impessoal para tal deferimento,
com utilização de critérios
objetivos, sob pena de macular o
princípio da impessoalidade.
Por certo que não ocorrerá
processo seletivo, caso a
Administração
decida
por
deferir autorizações a todos que
preencham os requisitos legais
estabelecidos para o deferimento
do ato administrativo em
questão. A princípio, parece ser
essa a intenção do legislador,
quando no art. 47-B, da Lei nº
12.996/14, determina que “não
haverá limite para o número
de autorizações para o serviço
regular de transporte rodoviário
interestadual e internacional
de passageiros, salvo no caso de
inviabilidade operacional”.
Percebe-se que em certos
casos a prestação da atividade
de transporte como serviço
público é a mais satisfatória
para assegurar a universalidade,
em situação de isonomia, com
modicidade tarifária, atendendo
as populações mais carentes,
estabelecidas em locais mais
distantes. Por outro lado, em
certas situações, a exploração
do transporte coletivo por
particulares, em regime de
direito privado, com ampla
competitividade, apresenta-se
como alternativa mais eficiente.
Desta forma, pertence ao
Estado conceber a solução mais
vantajosa e eficiente dentro do
cenário existente.

20 STF, Tribunal Pleno, ADI/MC 1.668, rel. Min Marco Aurélio, DJU 16.04.2004.
21 TÁCITO, Caio. Princípio da Legalidade e Poder de Polícia. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar e Fundação Getúlio Vargas, jan./
mar./2002. p. 45.
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modificações sociais. Possui o
5. Conclusão
papel de viabilizar, organizar
e
condicionar
a
atuação
Conforme
demonstrado
a administrativa. Os conceitos, em
autorização,
como
espécie consequência, são aplicados de
de ato administrativo, não é modo incremental, amoldados às
passível de rotulação estanque, práticas
jurídicas.
Uma
existindo posições díspares, sociedade
plural,
cujo
inclusive quanto à liberdade de progresso gera necessidades
sua expedição, se vinculada ou acompanhadas, muitas vezes,
discricionária.
de alta complexidade, requer
soluções heterodoxas. TemPara doutrina italiana, por se que conciliar o modelo à
exemplo, a autorização consiste experiência, construção de teses
na remoção de obstáculo, às opções programáticas, enfim
imposto por lei, para o exercício deve-se abandonar pretensões
de um poder individual²² . No de unificações conceituais em
direito administrativo brasileiro, prol da busca de acomodação do
consolidou-se
como
ato jurídico ao fático.
administrativo
discricionário,
ou
seja,
sua
expedição
perpassa pela análise da
conveniência e oportunidade.
Por certo que o conceito atribuído
a um instituto jurídico, antes de
ser privativo do mundo jurídico,
ele é de fato do mundo, surgindo
aos olhos do observador a partir
das transformações ocorridas no
ambiente social.
Assim, ocorreu com o instituto
da autorização que se adaptou
a sua previsão constitucional e
a modificação do cenário social
que levou à adoção do conceito
mais atrofiado do serviço público,
expandindo a autorização para
abranger o deferimento do
exercício de atividade econômica
de interesse público.

Desta
forma,
o
Direito
Administrativo e seus conceitos
não sobrevivem a ambiente
fechado,
impermeável
às
22 ZANOBINI, Guido, CorsodiDirittoAmministrativo. 1950. Vol I. p. 212.
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Palavras-chave:Separação de
poderes. Executivounitário.
A França adotou o modelo Agências.
de
governança
executiva
de
forma
hierárquica
e ABSTRACT:
piramidal (Executivo Unitário),
influenciando
o
sistema France adopted the model
tripartite brasileiro e a atuação of executive governance in a
do Chefe do Poder Executivo. hierarchical and pyramidal way
Os Estados Unidos da América (Unitary Executive), influencing
estruturaram-se sob a forma the Brazilian separation of powers
de federação presidencialista, system and the performance of
inspirando o Brasil republicano the President. The United States
(1891).
A
burocracia of America was structured in the
estadunidense foi estruturada form of a federation, inspiring
por meio de agências externas Brazilian republican (1891). The
ao Poder Executivo, formando o US bureaucracy was structured
Estado Administrativo. Pretende- through independent agencies
se neste artigo investigar o external to the Executive Branch,
surgimento e evolução do modelo forming the Administrative State.
de Estado Administrativo norte- This article intends to investigate
americano e se houve influência the emergence and evolution
desse modelo na burocracia of the US Administrative State
model and whether this model
brasileira.
RESUMO:

had influence or not in the
Brazilian bureaucracy.
Keywords: Separation of
powers. Unitary executive.
Agencies.

O
estudo
do
direito
administrativo, no Brasil, foi
formalmente autorizado pelo
Imperador Dom Pedro II em 1851
e, em 1857, foi editado o primeiro
livro de direito administrativo
nacional por Vicente Pereira do
Rego.¹ Compoucas obras sobre
o tema² , o livro de Antônio
Joaquim Ribas³, de 1866, foi
o escolhido e formalmente
aprovado pelo Imperador para
uso nas Faculdades de Direito de
São Paulo e Recife.
Pela

leitura

daquelas

obras

2 REGO, Vicente Pereira do. Elementos de direito administrativo brasileiro. Recife: Tipografia Universal, 1857.
2 É o caso da obra publicada em 1859, sob a influência gaulesa, de autoria de Veiga Cabral (VEIGA CABRAL, Prudêncio Giraldes Tavares. Direito administrativo
brasileiro. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1859) e do livro de VISCONDE DO URUGUAY. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de
Janeiro, Typ. Nacional, 1862.
3 RIBAS,Antonio Joaquim. Direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: F.L. Pinto &amp; C., Livreiros-Editores, 1866, p. 2
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constata-se que a doutrina
nacional daquele século foi
amplamente influenciada pelo
direito administrativo francês,
definindo-o como sendo um
conjunto de condições necessárias
à conformação da estrutura
burocrática
governamental
para a execução das regras (via
regulamento) criadas pelo Poder
Legislativo (lei).

A organização da máquina
administrativa do Estado tinha
características
de
unidade,
centralização e uniformidade,
sob um viés direcionado à
manutenção do funcionamento
dos serviços prestados pelo
Estado e posição privilegiada
em relação ao cidadão, então
denominado súdito⁴ e, depois,
administrado.

Como ponto central daquela
estrutura
destacava-se
a
superioridade
do
interesse
público – e da Administração
Pública – sobre o interesse
privado, o princípio da legalidade,
os serviços públicos (cuja teoria se
desenvolveu, no início do século
XX, pela Escola de Bordeaux) e
o poder discricionário. Dessa
premissa adveio o regime
administrativo
diferenciado,
compreendendo as prerrogativas
da
Administração
Pública
em relação ao setor privado:
poder de polícia, espécies de
propriedade,
de
contratos
(cláusulas exorbitantes do direito
civil) e de responsabilidade.

Mas a influência francesa
não atingiu apenas o Direito
Administrativo sob a ótica
científica.
A
estruturação
da
máquina
burocrática
também se deu, como naquele
país
europeu,
de
forma
piramidal, napoleônica; isto é,
centralizada na figura do
Chefe do Poder Executivo
(Executivo Unitário) sob a
teoria tripartite da separação de
poderes (Legislativo, Executivo
e Judiciário).

branch), que interpreta e faz
cumprir as leis.

Nesse quadro, o modelo de
governança
executiva
dos
Estados Unidos da América
trilhou em sentido diverso ao
francês. Quando os Framers,
que desenharam o modelo
constitucional estadunidense no
final do século XVIII, foram decidir
quais seriam os poderes e as
responsabilidades que caberiam
ao Executivo houve influência
(negativa) do relacionamento das
antigas colônias com o governo
britânico, então sob o poder do
Rei George William Frederick
(George III).

Tanto aqui quanto lá adotou-se o
princípio do Executivo Unitário,
de modo a prevalecer o regime
hierárquico entre os órgãos
executivos, concentrando-se o
poder no vértice da pirâmide.
Considerando
os
abusos
perpetrados pelo monarca inglês,
De
outro
lado,
o que governou por quase sessenta
constitucionalismo
brasileiro anos, os Founding fathers
inspirou-se
no
sistema da
Constituição
americana
estadunidense. Na estrutura decidiram que os poderes detidos
pensada pelos Framers, quanto pelo presidente da nova república
ao poder e aos mecanismos de deveriam ser restritos.⁵ Seria
seu exercício, a pedra angular o “governo das leis”, e não o
do
sistema
de
garantias “governo dos homens”.
constitucionaistambém
foi
ancorado no princípio da De outro lado, os Framers
separação tripartite de poderes também tinham a compreensão
(separation of powers).
de que esses poderes deveriam
ser suficientes para que o Chefe
A Constituição estadunidense, do Poder Executivo pudesse
como a francesa, também conduzir a política externa,
definiuo poder estatal entre três governar de forma eficiente,
estruturas: o Poder Legislativo visando a conter as disputas
(Legislative branch), que cria as entre os estados da nova
leis, o Poder Executivo (Executive federação. O desafio envolvia ter
branch), que executa as leis, e um Poder Executivo dotado de
o Poder Judiciário (Judiciary ferramentas que favorecessem a

4 Preâmbulo da Constituição do Império (1824): “Dom Pedro Primeiro, por graça de Deus, e unânime aclamação do povo, Imperador Constitucional e
Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos que, tendo- nos requerido os povos deste Império, juntos em câmaras, que nós quanto
antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembléia
Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se ob-servasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação,
e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política: Nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição,
que de ora em diante fica sendo deste Império, a qual é do teor seguinte: [...]
5 MOSHER. Frederick C. Basic documents of American public administration: 1776 – 1950. New York: Holmes &amp; Meier Publishers, Inc. 1976. p. 5.
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governabilidade, e, de outro lado,
que não permitisse o arbítrio e a
tirania tão repudiados pelos
colonizados. Assim é que os
pais fundadores da ordem
constitucional norte-americana
estruturam o poder executivo no
artigo II da Constituição, onde
pode-se constatar que os poderes
são específicos, relativamente
limitados, e descritos sob uma
linguagem extremamente vaga.

de suas funções, essa questão
foi desenvolvendo-se ao longo
do tempo de forma diversa ao
ocorrido na França. Construiuse, pouco a pouco, um modelo
de governança que denominouse
Estado
Administrativo
(Administrative State), também
representado na doutrina pelas
expressões: bureaucraticstate,
capitaliststate, corportatestate,
pos industrial state, regulatory
state
e
welfare
state⁶
De fato, a Constituição norte- contrapondo-se ao princípio do
americana procurou trazer Executivo Unitário.
algumas contenções das funções
detidas pelo Poder Executivo. O
Estado
Administrativo,
Basicamente, o Presidente da portanto, é uma concepção
República
norte-americano tipicamente norte-americana e
exerce a posição de comandante- estruturada por meio de agências
em-chefe (Commander in Chief ) (executivas
e
reguladoras)
das forças armadas, e detém externas ao Poder Executivo,
competência para conceder que compõem a burocracia
perdões, firmar tratados, nomear estatal estadunidense.
embaixadores, juízes da Suprema
Corte e outros oficiais do governo. Diante do exposto, pretendeEm termos gerais, e ainda que se investigar neste artigo a
não claramente definido no evolução do típico Estado
texto constitucional sobre como Administrativo, surgido nos
deveria fazer, nem, tampouco, Estados Unidos da América, e se
com que estrutura deveria contar houve influência desse modelona
para alcançar esse objetivo, burocracia brasileira ao longo
o Presidente da República do seu período republicano.
é competente para garantir Buscar-se-á respostas sobre
que as leis, criadas pelo Poder as indagações: como o Estado
Legislativo (Legislativebranch), Administrativo dos Estados
sejam fielmente executadas.
Unidos da América, que constitui
para alguns um “quarto poder”
Considerando que a Constituição (headlessfourthbranch)⁷,
se
Federal norte-americana não desenvolveu efoi admitidono
disciplinou a estrutura do Poder sistema constitucional tripartite
Executivo para o desempenho de poderes? O Brasil, no período

pré-democrático (até 1988),
para além das três funções
clássicas (Legislativa, Executiva
e Jurisdicional), implantou um
sistema próximo ao Estado
Administrativo? Após a Reforma
do Estado, na década de 90, podese afirmar que o Brasil adotou
esse sistema de governança?

Para essa pesquisa será adotado
o método dedutivo partindose de argumentos gerais para
argumentos
particulares,
trazendo
bases
históricas
sobre a administração pública
estadunidense e brasileira para
apresentar as suas conclusões.
1.
Desenvolvimento
do
Estado Administrativo NorteAmericano no Século XIX

No começo da nova república
os primeiros presidentes norteamericanos
contavam
com
poucos órgãos ou agentes para
assessorá-los, haja vista que a
Constituição não continha – nem
contém até hoje – disposição
específica quanto à estrutura de
apoio presidencial. Esse cenário
foi sendo alterado, passo a passo,
por meio de vários fatos que
marcaram a transformação dos
Estados Unidos. ⁸

A doutrina de separação de
poderes não era clara sobre
quem deveria exercer atividades
administrativas, se o legislativo
ou o executivo: “The doctrine was

6 Cf. SKOWRONEK, Stephen. Bulding a new American state: the expansion of national administrative capacities 1877 – 1920. New York: Cambridge
University Press, 1982. p. 3.
7 De acordo com a crítica desfavorável ao modelo, as agências acabaram por constituir um quarto poder, congregando, em uma única entidade, as três
funções estatais que, concentradas, superam aquelas constitucionalmente atribuídas isoladamente aos três poderes tradicionais. Essa afirmação constou
do relatório produzido pelo BrownlowCommittee, criado pelo Presidente Roosevelt em 1937, que sustentou que as agências independentes deveriam ser
extintas com a transferência de suas funções para as agências executivas.
8 Uma detalhada pesquisa sobre essas transformações estão em: SKOWRONEK, Stephen. Bulding a new American state: the expansion of national
administrative capacities 1877 – 1920. New York: Cambridge University Press, 1982.
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not clear – andis still notclear – as
to the power sand responsibilities
of the executive and the legislative
branches with respect to the
administration of public programs.
During much of the nineteenth
century, and with the exceptions
to the Jackson administration and
in wartime, the balanced tended
in direction of the legislative
and away from the executive in
both the nation and the states,
thus inhibiting the development
of integrated, coordinated, and
unified administrations.”⁹
Para o exercício das atividades
administrativas foram criadas
entidades conhecidas como
“agências”.
As
primeiras
agências foram criadas a nível
estadualpara auxiliar o Poder
Legislativo, seja disponibilizando
informações
técnicas,
seja
para colaborar em algum
assunto específico.
Em 1832, o Estado de Connecticut
criou uma comissão especial,
tornando-a permanente em
1849 e RhodeIsland criou uma
modesta agência, que visava
encorajar empresas rivais a
trabalhar de forma conjunta¹⁰.
Outros estados também criaram
agências, a exemplo dos Estados
de New Hampshire e Rhode
Island, em 1844; Estado de
New York, em 1850 e Estado de
Vermont, em 1855:¹¹ “Viewed
generally, therefor, these earliest

commissions were occasional, and
created for the randling of special
or ad hoc situations. They had a
variety of functions, but mainly
they were to serve as fact-finding
agencies for the legislature and to
handle tasks which that body had
undertaken and in which it had
failed. They were looked upon as
agents of the legislature and not in
any sense as part of the executive
branch.”¹²

importante avanço na técnica
de regulação do sistema
ferroviário estadual, formando
a base da futura regulação no
âmbito nacional.

A modalidade de regulação
estatal forte (strong commission),
com seus poderes, foi muito
questionada, sendo a sua
constitucionalidade submetida
em vários casos à Suprema
Corte norte- americana. Merece
Depois dessa fase, entre 1869 destaque o caso julgado pela
e 1887, surgiram as agências Suprema Corte, em 1877,
estaduais para regular o denominado Munn v. Illinois,¹⁴
serviço ferroviário, a mais que apreciou o questionamento
importante atividade econômica sobre as tarifas que impactavam
naquele momento da história as atividades agrícolas.
estadunidense. As primeiras
agências, nesse formato, foram Esse caso é citado como o
criadas nos estados da Nova remarkable case que permitiu,
Inglaterra, com a chegada da aos estados da federação, regular
primeira agência no Estado de certos negócios dentro de suas
Massachusetts em 1869 e, depois, fronteiras, incluindo as ferrovias.
Colorado, Connecticut, Iowa, Por isso, é considerado um
Kentucky, Maine, Michigan, importante precedente após a
Nebraska, New York, Ohio, guerra civil americana a favor da
RhodeIsland, Vermont, Virginia e corrente progressista defensora
Wisconsin.¹³
da função estatal de regulação
das atividades privadas.
Em 1871, o estado de Illinois criou
uma agência dotada de vastos Nesse julgamento o Chef
poderes, de modo que a agência Justice Waite decidiu que os
poderia exercer intenso controle estados eram detentores de
sobre as atividades ferroviárias. competência para regular o uso
Esse modelo, seguido por outros da propriedade privada quando
Estados (Alabama, California, tal regulamentação tornava-se
Georgia, Kansas, Minnesota, necessária para o bem público.
Mississippi, New Hampshire e Waite buscou fundamento na
South Caroline), é considerado doutrina do direito romano
pela doutrina como sendo um ao sustentar que “quando a

9 MOSHER. Frederick C. Basic documents of American public administration: 1776 – 1950. New York: Holmes &amp; Meier Publishers, Inc. 1976. p.44.
10 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis, D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets:
Harvard, 1984. p. 17.
11 Cf. CUSHMAN, Robert E. The independent regulatory commissions. New York: Octagonn Books, 1972. p. 23.
12 Idem.
13 Os detalhes sobre essas agências estaduais podem ser conferidos em CUSHMAN, Robert E. The independentregulatorycommissions. New York: Octagonn
Books, 1972. p. 25. Em nossas pesquisas, não encontramos certa precisão na ordem cronológica de criação das agências estaduais.
14 94 US 113
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propriedade é afetada com um
interesse público, deixa de ser
apenas privati juris”. É assinalável
que Munn foi um dos seis casos,
os chamados casos Granger,¹⁵
decididos pela Suprema Corte
dos Estados Unidos a favor dos
Estados, todos ao mesmo tempo
e no mesmo sentido.
Releva destacar, ainda, o Peik
case,¹⁶ julgado pela Suprema Corte
em 1877, em que decidiu-se que
os Estados só poderiam regular o
sistema ferroviário interestadual
dentro das suas fronteiras,
prejudicando a efetividade da
regulação estadual. Assimdecidiu
a Suprema Corte: “(1) This Court
follows the Supreme Court of
Illinois in holding that the statute
of Illinois must be construed
to include a transportation of
goods under one contract and
by one voyage from the interior
of the State of Illinois to New
York.(2) This Court holds further
that such a transportation is
&quot;commerce among the
states&quot; even as to that part
of the voyage which lies within
the State of Illinois, while it is
not denied that there may be a
transportation of goods which
is begun and ended within its
limits, and disconnected with
any carriage outside of the state,

which is not commerce among
the states.(3) The latter is subject
to regulation by the state, and the
statute of Illinois is valid as applied
to it. But the former is national in
its character, and its regulation is
confided to Congress exclusively,
by that clause of the Constitution
which empowers it to regulate
commerce among the states.(4)
The cases of Munn v. Illinois, 94
U. S. 113; Chicago v. Burlington
&amp; Quincy Railroad Co. v.
Iowa, 94 U. S. 155, and Peik v.
Chicago &amp; Northwestern
Railway, 94 U. S. 164, examined
in regard to this question, and
held, in view of other cases
decided near the same time, not
to establish a contrary doctrine.
(5) Notwithstanding what is
there said, this Court holds now,
and has never consciously held
otherwise, that a statute of a
state, intended to regulate or
to tax or to impose any other
restriction upon the transmission
of persons or property or
telegraphic messages from one
state to another, is not within
that class of legislation which the
states may enact in the absence of
legislation by Congress, and that
such statutes are void even as to
that part of such transmission
which may be within the state.
(6) It follows that the statute

of Illinois, as construed by the
supreme court of the state and as
applied to the transaction under
consideration, is forbidden by
the Constitution of the United
States, and the judgment of
that court is reversed.”

Outro caso de aguda relevância
sobre a evolução tema, decidido
pela Suprema Corte em 1886,
ficou conhecido como Wabash
case.¹⁷ Também, referindo-se
aos limites da intervenção no
nível estadual, foi decido que
os estados passariam a ser
impedidos de regular o comércio
interestadual, de modo que
somente o governo federal
poderia fazê-lo: “The Wabash
decision ijected into the picture
what someone has called the
categorial imperative. Its precise
and immediate effect upon
Congressional leaders remains
in doubt; but it made federal
regulation clearly imperative,
and the Interstate Commerce
Act of 1887 was passed
within a few months.”¹⁸

Nesse contexto, e com a decisão
no caso Wabash dando suporte
ao projeto de lei em tramitação
(Cullom’sbill),¹⁹ em 1887, por
meio do Interstate Commerce
Act, o Congresso criou, no

15 Conhecido como Granger Movement, e que levou a Suprema Corte a proferir importantes decisões sobre a intervenção estatal, tratava-se de uma
associação de pecuaristas fundada em 1867 para promover métodos de agricultura, bem como para promover o desenvolvimento das necessidades sociais
e econômicas dos agricultores nos Estados Unidos. Começou em 1886 com Oliver Hudson Kelley, funcionário do Departamento de Agricultura. A princípio,
apenas o estado natal de Kelley, Minnesota, parecia sensível aos movimentos Granger, mas em 1870 nove estados aderiram. Em meados da década de 1870
quase todos os estados tinham pelo menos um Grange, e a associação nacional chegou perto de 800.000 membros. O que atraiu a maioria dos agricultores
ao movimento Granger foi a necessidade de uma ação unificada contra as ferrovias monopolistas e elevadores de grãos (muitas vezes de propriedade
das ferrovias) que cobravam taxas exorbitantes para manusear e transportar as colheitas dos agricultores e outros produtos agrícolas. Sobre o tema, ver
SKOWRONEK, Stephen. Bulding a new American state: the expansion of national administrative capacities 1877 – 1920. New York: Cambridge University
Press, 1982.
16 Peik v. Chicago &amp; Northwestern Railway Company, 94 U.S. 164 (1876).
17 Wabash, St. Louis &amp; Pacific Railway Company v. Illinois, 118 U.S. 557 (1886). p.125.
18 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 61.
19 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 61.
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âmbito federal, a primeira
agência reguladora “moderna”²⁰,
inaugurando uma nova era do
Estado Administrativo. Essa lei
foi promulgada pelo Congresso
para regular o transporte
ferroviário interestadual, de
pessoas ou bens.

que monopolizasse, ou tentasse
monopolizar, qualquer ramo da
indústria ou do comércio entre os
diversos estados ou com
nações
estrangeiras,
seria
considerada culpada.

Para a implementação dessas
disposições legais, registre-se
No século XIX, começaram a dois fatos. Em primeiro lugar,
surgir os monopólios naturais,²¹ não foi criada uma agência para
isto é, aqueles setores de utilidade a fiscalização/regulação, e, em
pública que não suportam, de segundo, ocorrido cinco anos
forma eficiente, a participação após a edição do ShermanAct,
de mais de uma indústria.²² a Suprema Corte acabou por
Registre-se, ainda, a forte enfraquecer esse novo instituto.
industrialização, os trusts,²³ os Numa decisão histórica, o tribunal
cartéis, a forte concentração de estabeleceu um novo standard
riquezas, a corrupção na máquina interpretativo denominado the
estatal e os problemas sociais rule of reason. Foi no caso United
daí decorrentes.
States v. E. C. Knight Company
(1895),²⁵ no qual o Tribunal
Em 1890 foi editada uma decidiu que a American Sugar
nova lei contra os cartéis (the Refining Company, um dos
Sherman Act), que formalizava outros réus no caso, não havia
a hostilidade da common law violado a lei apesar de controlar
contra essa prática e forçava cerca de 98% de todo o refino
o Departamento de Justiça a de açúcar nos Estados Unidos:
agir, ativamente, contra essas “The apparent clarity of the
associações.²⁴ Por meio dessa lei, statutory language be came lost
os contratos ou qualquer outra in verbal uncertainties. Courts
forma de combinação em forma struggled with the meaning of
de trust, ou conspiração para such terms as “restraint of trade’
restringir o comércio entre os and ‘monopolization’; and judge’s
diversos estados ou com nações opinions created a semantic
estrangeiras, foi declarada ilegal. confusion that persisted for
Do mesmo modo, qualquer pessoa years afterward. Soon the

obvious ineffectiveness of early
antitrust policy began to
stimulate a new movement to do
something more.”²⁶

Esses fatos da história norteamericana contribuíram para
a expansão da burocracia²⁷ e a
forma de atuação governamental
por meio do denominado Estado
Administrativo. Em seu principal
livro James Landis apresenta
comentários sobre o surgimento
do
Estado
Administrativo,
estruturado por meio de agências.
Segundo ele, a nomenclatura
(administrative state) deveuse ao direito administrativo
francês pela aproximação da
nova categoria processual das
agências com o sistema de trâmite
de litígios entre o governo e os
cidadãos: “The insistence upon
the compartmentalization of
power along triadicline gaveway
in the nineteenth century to
the exigencies of governance.
Without too much political
theory but with a keen sense of
the practicalities of the situation,
agencies were created whose
functions embraced the three
aspects of government. Rulemaking, enforcement, and the
disposition of competing claims
made by contendies parties, were
all intrusted to them. As the years

20 CASS, Ronald A. et al.Administrative law. 6a. ed. New York: Wolters Klumer Law &amp; Business, 2011, p. 3.
21 Nessesentido, BREYER, Stephen. Regulation and its reform. Cambridge: Massachusetts, 1982. p. 15.
22 Cf. PRIEST, George L. The origins of utility regulation and the &quot;theories of regulation&quot; debate. J.L. &amp;Econ, v. 36, 1993. p. 289-323.
23 Trusts eram as empresas que possuiam as seguintes caracterísiticas: larga escala e gestão centralizada. Exemplos: Standard Oil, American Tobacco
e United States Steel. Cf. Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Cf. Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E.
Kahn. Massachussets: Harvard, 1984. p. 65. Segundo o autor: “The trust movement – that is, the powerful tendency of businessmen to combine with their
competitors in association. This was the problem of periodic industrial overcapacity, tied to the boom-and-bust cycles of the late nineteenth century”. Idem.
24 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 68.
25 United States v. E. C. Knight Co., 156 U.S. 1 (1895).
26 MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 79.
27 Cf. SKOWRONEK, Stephen. Bulding a new American state: the expansion of national administrative capacities 1877 – 1920. New York: Cambridge
University Press, 1982. p. 4.
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passed, the process grew. These
agencies, tribunals, and reulemaking boards were for the sake
of convenience distinguished
from the existing governmental
bureaucracies by terming them
“administrative”. The law the
courts permitted them to make
was named “administrative
law”, so that now the process
in all its component parts can
be appropriately termed the
“administrative process”. The
terminology, like the formulation
of the doctrine of the separation
of the powers, seems to have
had a Garllic origin. […] Because
droit administrative concerned
the disposition of claims
between
the
government
and individual, and because
the major emphasis of our
newer administrative agencies
appeared to concern the same
category of claims, a superficial
similarity was present.”²⁸
Nas palavras de James Landis, um
dos seus arquitetos²⁹ , o modelo
de estado administrativo surgiu
pela inadequação da forma
tripartite clássica de exercício

do poder do Estado (Legislativo,
Executivo e Judiciário), para lidar
com os complexos problemas
modernos,³⁰ a exemplo, como
visto, do sistema de trusts.
Ademais, as cidades ficaram super
povoadas, as condições sanitárias
e de trabalho dos operários eram
péssimas, aumentando o número
de doentes.

Sob
uma
interpretação
mais literal, o fundamento
constitucional
para
a
estruturação
do
Estado
Administrativo seria o artigo
I, seção 8 (The necessary-andproperclause).³¹ Esse dispositivo
constitucional estabelece que
o Congresso é detentor de
competência para editar todas
as leis que sejam necessárias
e adequadas para executar
os poderes a ele assegurados
pela Constituição Federal, e
todos os outros poderes em
qualquer departamento.

necessary - and - properclause,
já identificavam a futura
necessidade da criação de alguma
entidade, como as agências.³²
Seria uma nova função estatal,
denominada
“administrativa”
ou “regulatória”, diferente das
demais funções previstas no
texto constitucional (legislativa,
executiva e judicial).³³
2.
Expansão
do
Estado
Administrativo Estadunidense no
Século XX

O processo de expansão do
Estado Administrativo deu-se
no período progressista, em
que o país experimentou forte
prosperidade. Destaque-se o
desenvolvimento da aviação,
indústria automobilística, rádios,
filmes, energia elétrica e telefonia,
alterando o perfil econômico nos
Estados Unidos.

A entrada dos Estados Unidos
na primeira guerra mundial
Mesmo com a linguagem ampla e provocou mudanças e marcou o
vaga da Constituição, argumenta- fim da era progressista. Grandes
se que os Framers, ao optar desafios surgiram para o Estado
por consignar a denominada com os problemas decorrentes

28 LANDIS, James. The administrative process. New Haven: Yale Univesity Press, 1938. p.2-3.
29MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984.
30 LANDIS, James. The administrative process. New Haven: Yale Univesity Press, 1938. p. 1. Nessesentido, decidiu a Suprema Corte norte-americana no
casoMistretta v. United States, 488 U.S. 361 (1989): “Applying this ‘intelligible principle’ test to congressional delegations, our jurisprudence has been
driven by a practical understanding that, in our increasingly complex society, replete with ever-changing and more technical problems, Congress simply
cannot do its job absent an ability to delegate power under broad general directives.”
31 18: To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this
Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof. Nessesentido, CUSHMAN, Robert E. The independent regulatory
commissions. New York: Octagonn Books, 1972. p. 425. Em sentidocontrário, LAWSON, Gary S. Limited government, unlimited administration: is it possible
to restore constitution? First Principles Series. The Heritage Foundation. n. 23. Jan. 27, 2009. p. 1-16.
32 CUSHMAN, Robert E. The independent regulatory commissions. New York: Octagonn Books, 1972. p. 422-426.Verposicionamentopróximo em MOSHER.
Frederick C. Basic documents of American public administration: 1776– 1950. New York: Holmes &amp; Meier Publishers, Inc. 1976. p.5.
33 Diversosfatores, portanto, levaramosEstadosUnidos da América ao implementodessa nova modalidade de atuaçãogovernamental que materializou
a teoria do Administrative State: “Public regulation of business affairs developed as a reaction to the process of industrial and economic change that
has drastically altered the shape of American society. Techonological advances increased the rate of industrialization, as well as the urbanization of the
population. While have immigration in the latter part of the nineteenth century was absorbed throughout the country, the cities and the new industrial
areas were the principal points of immigrants settlement.”BERNSTEIN, Marver H. Regulating business by independent commission. 2. tir. New Jersey:
Princeton University Press, 1955. p.16.
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da forte expansão do crédito,
inclusive o mercado de ações,
alcançando
grandes
altas
posteriormente afetadas pela
queda da Bolsa de Valores de
Nova Iorque em 1929.

comandada por Louis Brownlow.
O trabalho consistia em analisar
a organização do poder executivo
e sugerir soluções para grandes
problemas que afetavam a
governança estatal. O relatório
Brownlow, concluído em 1937,
A crise decorrente da Grande fez diversas recomendações,
Depressão (Great Depression), incluindo a criação de um
ocorrida na década de 1930, órgão (The Executive Office
acabou por levar à criação de of the President - EOP), que
mais agências governamentais. reunisse as atividades do poder
Com efeito, em que pese a executivo, tais como orçamento,
existência de entes reguladores eficiência, pessoal e planejamento.
desde o século XVIII, foi no
Governo do Presidente Franklin O Congresso rejeitou algumas
D. Roosevelt, primo de Theodore propostas contidas no relatório
Roosevelt, sob a forma de um Brownlow, mas aprovou a
programa conhecido como New criação do EOP, por meio do
Deal, em que o Poder Executivo ReorganizationAct de abril
e o Congresso estruturaram a de 1939. O principal benefício
máquina estatal para enfrentar dessa inovação, trazida pelo
os enormes e complexos relatório Brownlow, consistiu
problemas sociais e econômicos na estruturação de um órgão
que o país enfrentava.³⁴
de apoio direto da presidência
da república.
O programa resultou na
estruturação de uma burocracia Foram criadas várias agências
federal, bem diferente do antigo federais, para regular, por
modelo denominado spoil system, exemplo, valores mobiliários
em que os cargos públicos eram (1934),
energia
(1935),
preenchidos pelos partidos relações de trabalho (1935),
políticos vencedores das eleições. transporte de cargas (1935),
Roosevelt criou uma Comissão carvão (1937), aviação (1938) e
(Committeon
Administrative gás natural (1938).³⁵
Management),
que
ficou
popularmente conhecida como Quando os Estados Unidos
Brown low Committee, por ter sido ingressaram
na
Segunda

Guerra Mundial, mais agências
foram criadas ou ampliadas
para controlar a produção
de bens, inclusive preços e
racionamento. Nas
décadas
de 60 e 70 o Congresso norteamericano
enveredou
por
uma nova fase denominada
social
regulation,
visando
combater
a
discriminação,
fraudes ao consumidor, saúde,
segurança e proteção ao
meio ambiente.³⁶ A ideia era
oferecer oportunidades para as
pessoas que, historicamente,
foram
desfavorecidas
e
marginalizadas³⁷,
sob
a
justificativa de “externalidades
ou informações assimétricas”.³⁸
Essa fase é explicadapor Stephen
Breyer:³⁹ “Beginning in the mid1960s the number of federal
regulatory agencies and the
scope of regulatory activities
vastly expanded. The federal
government began to regulate oil
prices and other aspects of energy
production; to impose significant
controls upon environmental
pollution; and to regulate the
safety of the workplace, of
the highway, and of consumer
products. It increased regulatory
protection
of
investors,
including pension holders and
commodities traders.”
A partir dos anos 70, e diante da

34 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p.152.
35 “The explosion of regulatory legislation during the 1930s reflected something besides the economic crisis of that decade. It also represented a widespread
popular conviction that the free market was hopeless flawed. The same premises that underlay the Keynesian revolution in macroeconomics during the
1930s – that government should take a hand, that expert public servants were more likely than business executives to choose the wise course – also
applied to microeconomic regulation.” MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred
E. Kahn. Massachussets: Harvard, 1984. p. 210.
36 Cf. SKOWRONEK, Stephen. Bulding a new American state: the expansion of national administrative capacities 1877 – 1920. New York: Cambridge
University Press, 1982. p. 17.
37 Várias críticas contra a atuação das agências foram apresentadas nessa fase por um dos “pais” da regulação estadunidense. Ver LANDIS, James M. Report
on regulatory agencies to the president-elect: a report submitted to Sen. John F. Kennedy – December 21, 1960. New Orleans: Quid Pro Books, 2014.
38 DUDLEY, Susan E.; BRITO, Jerry. Regulation: a primer. 2. ed. Washington: The George Washington University, 2012. p. 78.
39 BREYER, Stephen. Regulation and its reform. Cambridge: Massachusetts, 1982. p. 1.
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crise econômica mundial, esse
período se destaca pelo excessivo
número de regras regulatórias,
altamente
complexas
e
detalhadas
(microregulation)
provocando
um
grande
movimento contra os custos
decorrentes da regulação.
Merecem destaque os estudos
desenvolvidos pela Escola de
Chicago, notadamente o artigo
escrito por George Stigler,
publicado em 1971, sustentando,
com evidências empíricas, que a
regulação é “conquistada” pela
empresa, visando seu próprio
benefício (controle do ingresso de
rivais no setor, subsídios, fixação
de preços etc.). Segundo Stigler,
essa forma de atuação representa
uma captura da agência pelos
regulados, além de incrementar
demasiadamente os custos para
a sociedade. ⁴⁰

nesse momento houve grande
popularidade
das
questões
ambientais, sendo criada a
Environmental
Protection
Agency - EPA, afetando as plantas
industriais com o aumento de
custos para a instalação de novos
equipamentos de controle da
poluição.

A partir de então, e diante de
muitas pressões, a regulação
perdeu importância fazendo
com que o Congresso iniciasse
um processo de redução
do nível de atividade das
agências. Esse movimento ficou
conhecido como desregulação
(deregulation), período em que
foi desmobilizado parte do
aparato calcado no modelo de
agencificação setorial. Houve,
nessa fase, grande influência dos
trabalhos publicados por Alfred
Kahn, que se baseavam na teoria
dos custos marginais (marginalReleva destacar, ainda quanto costpricing).⁴² Os setores mais
à década de 70, que houve uma atingidos com o movimento de
forte crise, com grande impacto desregulação foram a aviação, o
na economia norte-americana. transporte de cargas e rodovias
Em 1973 o preço do petróleo e, ironicamente, a ICC – primeira
disparou, houve uma queda no agência da nova era de regulação
desenvolvimento
tecnológico, estatal federal – foi desativada
constatou-se incremento das em 1996.
taxas de juros e a inflação
acelerou. As empresas, que Com esse histórico, pode-se
dependiam
de
aprovação constatar a consolidação do
regulatória para aumentar seus modelo de Estado Administrativo
preços, começaram a sentir as norte-americano no século XX.
perdas pela demora decorrente
do complexo processo regulatório
(regulatorylag).⁴¹
Também

3. Implementou-se um Estado
Administrativo no Brasil PréConstituição de 1988?
Se a máquina administrativa
nacional – e o direito
administrativo
–
sofreram
influências francesas, a República
Federativa brasileira surgiu com
a promulgação da Constituição
Federal de 1891, fortemente
influenciada
pelo
modelo
estadunidense, federalista, e que
também teve os seus poderes
de Estado estruturados em um
sistema tripartite: o Legislativo
(com duas casas), o Executivo e o
Judiciário, adotando-se, também,
o presidencialismo.
Diante da concepção de Estado
Administrativo estadunidense,
indaga-se: e no Brasil? As
influências do constitucionalismo
norte-americanas
foram
absorvidas entre nós no campo
burocrático? Adotamos, ainda
que por certo tempo, o modelo de
Estado Administrativo?

Como dito, na obra de Antonio
Joaquim Ribas o autor apresenta
a ideia chave de hierarquia e
centralização da administração
pública brasileira, sob a forma
piramidal, próxima ao modelo
francês e, portanto, diversa do
modelo de separação do Poder
Executivo do denominado “Poder
Administrativo” estadunidense:
“Não existe, pois, um poder
administrativo
distincto
e

40 STIGLER, George J. The theory of economic regulation. v. 2. The Bell Journal of Economics and Management Science. v. 3, 1971. As críticas a essa
abordagem podem ser conferidas em POSNER, Richard A. Theoriesofeconomicregulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, v. 5, n.
2. (Autumn, 1974). p. 335-358.
41Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 239.
42 Cf. MCCRAW, Thomas K., et al. Prophets of regulation: Charles Francis, Adams Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn. Massachussets: Harvard,
1984. p. 228.
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independente do executivo.
O poder administrativo, ou
a administração, é o mesmo
executivo — abstracção feita das
suas funcçõesgovernamentaes
—, diffundido pelas innumeras
ramificações
de
seus
funccionarios e empregados,
desde o Monarcha, que é
o seu Chefe, até os mais
subalternos agentes.”⁴³

A concentração de poderes
nas mãos do Chefe do Poder
Executivo também apareceu de
forma nítida três anos depois
de promulgada a Constituição
Federal de 1981, sendo editada
a Lei nº 221, de 20 de novembro,
que positivou a base para o
controle do “poder discricionário”
exercido pelo Chefe do Poder
Executivo, de acordo com
teorias francesas que definiam
os limites do controle judicial
sobre os atos administrativos
discricionários: “§ 9º b) A
medida administrativa tomada
em virtude de uma faculdade
ou poder discricionariosómente
será havida por illegal em
razão da incompetencia da
autoridade respectiva ou do
excesso de poder.”

(Decreto Nº 19.398 de 11 de
novembro de 1930), explicitou
o poder discricionário da Chefia
do Poder Executivo, levandose, inclusive, a positivar o
impedimento quanto ao controle
judicial dos atos executivos:
“Art. 1º O Governo Provisório
exercerá
discricionariamente,
em toda sua plenitude, as
funções e atribuições, não só do
Poder Executivo, como tambem
do Poder Legislativo, até que,
eleita a Assembléia Constituinte,
estabeleça esta a reorganização
constitucional do país; [...] Art. 5º
Ficam suspensas as garantias
constitucionais e excluída a
apreciação judicial dos atos
do atos do Governo Provisório
ou dos interventores federais,
praticados na conformidade
da presente lei ou de suas
modificações ulteriores.”

regular a agricultura canavieira,
controlando a produção, o
comércio, a exportação e os
preços do açúcar e do álcool de
cana. Ainda em 1933 foi criado o
Departamento Nacional do Café
(posteriormente, transformado
no IBC). Em 1938 criou-se o
Instituto Nacional do Mate –
INM, e avançou-se no controle
estatal das atividades ligadas ao
petróleo e combustíveis, por meio
da criação do Conselho Nacional
do Petróleo.Em 1941, foi criado o
Instituto Nacional do Pinho –
INP e, no ano seguinte, foram
instituídas
as
Comissões
Executivas de Frutas, do Leite, de
Produtos da Mandioca e da Pesca.

Malgrado a criação dessas
entidades autárquicas, de fato
permaneceu o modelo de forte
centralização do poder nas mãos
do Chefe do Poder Executivo.O
A organização administrativa Governo
Provisório
durou
federal foi bastante impactada quatro anos (1930-1934), sendo
sendo
criadas
algumas promulgada
a
Constituição
entidades
autárquicas
que Federal de 1934. O Governo
regulavam a produção e o Constitucional durou pouco, até
comércio de alguns produtos, o ano de 1937, quando foi editada
bem
como
estruturavam a nova Carta.
programas visando direcionar
atividades econômicas. De certa No texto original de 1937
forma, o governo de Getulio assim foi posta a competência
A
forte
centralização
se Vargas iniciou um caminho que do Chefe do Poder Executivo
confirmou com Getulio Vargas, parecia levar a Brasil ao modelo que, valendo-se de conceitos
que chegou ao poder em 1930 de Estado Administrativo.
jurídicos
indeterminados,
quando assumiu a Presidência da
lançou os mecanismos de
República. O ato que instituiu o Veja-se que em 1o de junho de 1933 limitação do controle dos seus
Governo Provisório da República Getulio Vargas criou o Instituto atos administrativos.⁴⁴
dos Estados Unidos do Brasil do Açúcar e do Álcool – IAA, para
43 Idem, p.56.
44 “Art 73 - o Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política
interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do País. Art 74 - Compete privativamente
ao Presidente da República: a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua execução; b) expedir decretos-leis,
nos termos dos arts. 12 e 13; [...] Art 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade
de lei ou de ato do Presidente da República. Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da
República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la
novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal.”
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Outras disposições constitucionais

apontam para o grande espaço
que se abriu para a atuação
administrativa com base nas
escolhas pessoais – e não
sindicáveis – do Chefe do
Poder Executivo.⁴⁵

O Estado Novo vigorou entre 1937
e 1945, sendo promulgada nova
Constituição Federal em 1946,
trazendo avanços na contenção
do Poder Executivo, até ser
completamente descaracterizada
por meio de atos decorrentes do
golpe militar de 1964. A título
exemplificativo, em 1965 foi
editado o Ato Institucional nº 2,
de 27 de outubro, em que foram
excluídos da apreciação judicial:
“I - os atos praticados pelo
Comando Supremo da Revolução
e pelo Governo federal”.
Diante
desse
quadro
de
absoluto
espaço
para
o
exercício da discricionariedade
administrativa na execução
de tarefas administrativas,
insindicável
pelo
Poder
Judiciário, adveio o marco legal
da organização administrativa
brasileira pelo Decreto-Lei nº
200/67. Contudo, a estrutura
posta
manteve
a
ampla

centralização administrativa nas
mãos do Chefe do Poder Executivo
federal. Com efeito, ainda que
nessa norma a Administração
Pública
aparecesse
como
sendo centralizada ou direta,
e descentralizada ou indireta
(autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de
economia mista),
a última
palavra competiria, sempre, ao
Chefe do Poder Executivo: “Art.
170. O Presidente da República,
por motivo relevante de interêsse
público, poderá avocar e decidir
qualquer assunto na esfera da
Administração Federal.”

Henrique Cardoso, sob a direção
de Luiz Carlos Bresser Pereira.⁴⁶

Naquela fase, a segregação
de competências entre a
Administração Pública direta e a
indireta para a regulação
autônoma de utilidades públicas
estratégicas (telefonia, energia
elétrica etc.), apresentou-se
como sendo fundamental para:
(i) criar um ambiente propício à
segurança jurídica dos contratos
com o Estado e atração de
capital privado (notadamente
estrangeiro); e (ii) descentralizar
a governança estatal sob temas
complexosepreponderantemente
4. 1995: Plano Diretor da técnicos, emprestando-lhes certa
Reforma do Estado e Busca previsibilidade e tornandopelo Estado Administrativo
as menos suscetíveis aos
embates e interesses políticos/
O quadro de forte centralização partidários típicos das rotinas do
do poder nas mãos do Chefe Congresso Nacional.
do Poder Executivo só foi
modestamente mitigado no Brasil Essas
novas
autarquias
com a implantação, parcial, do surgiram a partir da eleição do
modelo de agências reguladoras. Presidente Fernando Henrique
Esse modelo surgiu na década Cardoso, em 1995, quando
de 90 do século passado, sendo houve uma intensificação nas
implantado em um momento privatizações, sendo o programa
de reestruturação do papel do de desestatizações apontado
Estado em relação à sua atuação como sendo um dos principais
na economia. Ocorreu durante o instrumentos do Plano Diretor da
governo do Presidente Fernando Reforma do Aparelho do Estado.

45 “Art 166 - Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas ou existências de concerto, plano ou conspiração, tendente a perturbar
a paz pública ou pôr em perigo a estrutura das instituições, a segurança do Estado ou dos cidadãos, poderá o Presidente da República declarar em todo
o território do Pais, ou na porção do território particularmente ameaçado, o estado de emergência. Desde que se torne necessário o emprego das forças
armadas para a defesa do Estado, o Presidente da República declarará em todo o território nacional ou em parte dele, o estado de guerra. Parágrafo único Para nenhum desses atos será necessária a autorização do Parlamento nacional, nem este poderá suspender o estado de emergência ou o estado de guerra
declarado pelo Presidente da República.” [...] Art 169 - O Presidente da República, durante o estado de emergência, e se o exigirem as circunstâncias, pedirá à
Câmara ou ao Conselho Federal a suspensão das imunidades de qualquer dos seus membros que se haja envolvido no concerto, plano ou conspiração
contra a estrutura das instituições, e segurança do Estado ou dos cidadãos. § 1º - Caso a Câmara ou o Conselho Federal não resolva em doze horas ou recuse
a licença, o Presidente, se, a seu juízo, se tornar indispensável a medida, poderá deter os membros de uma ou de outro, implicados no concerto, plano ou
conspiração, e poderá igualmente fazê-lo, sob a sua responsabilidade, e independentemente de comunicação a qualquer das Câmaras, se a detenção for de
manifesta urgência. § 2º - Em todos esses casos o pronunciamento da Câmara dos Deputados só se fará após a terminação do estado de emergência. Art
170 - Durante o estado de emergência ou o estado de guerra, dos atos praticados em virtude deles não poderão conhecer os Juízes e Tribunais. Art 171 - Na
vigência do estado de guerra deixará de vigorar a Constituição nas partes indicadas pelo Presidente da República. [...] Art 185 - O julgamento das causas
em curso na extinta Justiça Federal e no atual Supremo Tribunal Federal será regulado por decreto especial que prescreverá, do modo mais conveniente ao
rápido andamento dos processos, o regime transitório entre a antiga e a nova organização judiciária estabelecida nesta Constituição. Art 186 - É declarado
em todo o Pais o estado de emergência.”
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Esse plano previu, dentre
outras questões, a criação de
agências autônomas, vinculadas
às atividades de Estado. Essas
agências autônomas surgiriam da
análise das missões dos órgãos e
entidades
governamentais,
identificando
superposições,
inadequação
de
funções
e
possibilidades
de
descentralização
visando,
segundo o plano, dotar o Estado
de uma estrutura organizacional
moderna, ágil e permeável à
participação popular.

Ao se referir às agências
autônomas, o Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do
Estado estabeleceu que a
responsabilização por resultados
e a consequente autonomia de
gestão inspiraram a formulação
desse projeto. O objetivo era a
transformação de autarquias
e de fundações que exerciam
atividades exclusivas do Estado,
em agências autônomas, com
foco na modernização da gestão.
O Plano previa que o projeto das
agências autônomas desenvolverse-ia em duas dimensões.
Em primeiro lugar, seriam
elaborados os instrumentos
legais necessários à viabilização
das transformações pretendidas,
e um levantamento visando
superar os obstáculos na
legislação, normas e regulações
existentes.
Em
paralelo,
seriam aplicadas as novas
abordagens
em
algumas
autarquias selecionadas, que se
transformariam em laboratórios

de experimentação.

Essa transformação de entidades
estatais em agências, no formato
apresentado pelo Plano Diretor, de
fato não ocorreu. Ao que parece,
o modelo de “Administração
Gerencial” que o Plano Diretor
apresentou, previsto para ser
aplicado em praticamente todas
as áreas da Administração
Pública federal, pretendia seguir
modelo próximo ao sistema
norte-americano de agências:
“Na
administração
pública
gerencial a estratégia volta-se
(1) para a definição precisa dos
objetivos que o administrador
público deverá atingir em sua
unidade, (2) para a garantia de
autonomia do administrador na
gestão dos recursos humanos,
materiais e financeiros que lhe
forem colocados à disposição
para que possa atingir os
objetivos contratados, e (3)
para o controle ou cobrança
a posteriori dos resultados.
[...] Em suma, afirma- se que a
administração pública deve ser
permeável à maior participação
dos agentes privados e/ou das
organizações
da
sociedade
civil e deslocar a ênfase dos
procedimentos (meios) para
os resultados (fins).”Quando o
Plano Diretor trata dos objetivos
para as denominadas “atividades
exclusivas” do Estado, propõe,
inclusive, a transformação das
autarquias e fundações em
agências, e que os seus dirigentes
sejam indicados por critérios
rigorosamente
profissionais:
“Transformar as autarquias

e fundações que possuem
poder de Estado em agências
autônomas,
administradas
segundo um contrato de gestão;
o dirigente escolhido pelo
Ministro
segundo
critérios
rigorosamente profissionais, mas
não necessariamente de dentro
do Estado, terá ampla liberdade
para administrar os recursos
humanos, materiais e financeiros
colocados à sua disposição,
desde que atinja os objetivos
qualitativos e quantitativos
(indicadores de desempenho)
previamente acordados.”

Quanto à criação das agências
autônomas, o Plano Diretor
previu que haveria obstáculos na
legislação para a criação desse
novo modelo burocrático: “A
responsabilização por resultados
e a consequente autonomia de
gestão inspiraram a formulação
deste projeto, que tem como
objetivo a transformação de
autarquias e de fundações que
exerçam atividades exclusivas do
Estado, em agências autônomas,
com foco na modernização da
gestão. O Projeto das Agências
Autônomas desenvolver-se-á em
duas dimensões. Em primeiro
lugar, serão elaborados os
instrumentos legais necessários à
viabilização das transformações
pretendidas, e um levantamento
visando superar os obstáculos na
legislação, normas e regulações
existentes. Em paralelo, serão
aplicadas as novas abordagens em
algumas autarquias selecionadas,
que se transformarão em
laboratórios de experimentação.”

46 O desenvolvimento do modelo de agências, desenvolvido pela equipe chefiada pelo então Ministro Bresser Pereira, do Governo Fernando Henrique
Cardoso, pode ser conferido em suas obras BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da Administração Pública burocrática à gerencial. In: BRESSER PEREIRA,
Luiz Carlos; SPINK, Peter Kevin (Org.). Reforma do estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998 e BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos.
Construindo o estado republicano. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
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Pelo que se pode depreender da
análise do modelo de agências
norte-americano e do Plano
Diretor da Reforma do Estado
brasileiro, de 1995, o objetivo
da administração do Presidente
Fernando Henrique Cardoso,
sob o comando do Ministro
Bresser Pereira, era transformar
as autarquias e fundações,
isto é, a administração pública
indireta em agências próximas
ao sistema estadunidense de
Estado Administrativo, de certa
forma “esvaziando” a forte
centralização de poder nas mãos
da Administração Direta.

O sistema atual, salvo poucas
situações, ainda segue e está
vinculado ao velho modelo
clientelista, em que prevalece o
interesse político ou partidário
em detrimento das decisões
planejadas, tomadas com base
técnica, ausência de suporte
empírico e transparência na
demonstração
dos
custos
e benefícios das medidas
burocráticas. O atual sistema
presidencialista
brasileiro
propicia uma forte concentração
de poderes nas mãos do Chefe
do Poder Executivo, com
atuação voltada, em grande
Cumpre destacar que o projeto parte, para as alianças políticas,
aprovado consistia em que fosse para os resultados das urnas,
firmado um contrato de gestão o que contribui fortemente
pelo qual o dirigente escolhido para a corrupção.
pelo Ministro, segundo critérios
rigorosamente
profissionais, Diante
das
características
teria ampla liberdade para dessas
novas
autarquias
administrar
os
recursos brasileiras, e se não há dúvidas
humanos, materiais e financeiros de que o modelo de agencificação
da
agência.
As
agências nacional está próximo ao Estado
teriam objetivos qualitativos Administrativo dos Estados
e quantitativos que seriam Unidos da América,⁴⁷ pode-se
medidos
por
indicadores concluir que apenas uma pequena
de desempenho.
- e modesta - fração do modelo de
agencificação norte-americano
Se
esse
projeto
fosse chegou à Administração Pública
realmente
implementado brasileira. Foram criadas dez
haveria, de fato, uma grande autarquias
especiais
que,
transformação da máquina diferenciando-se das demais
estatal brasileira, aproximando- autarquias
“comuns”,
têm
se do modelo de Estado órgão
colegiado,
recursos
Administrativo norte-americano. orçamentários decorrentes de

taxas de regulação,⁴⁸ função
quase-normativa, quase-judicial
e
independência
decisória.
Os
dirigentes
receberam
mandato fixo, que, formalmente,
os
protegem
quanto
à
demissão
imotivada
pelo
Presidente da República.
Trazendo novidade aos direitos
constitucional e administrativo
brasileiro, as agências nacionais
foram criadas sob a natureza
autárquica
especial,
comas
seguintes
características:
órgão colegiado, mandato fixo
e em prazos escalonados para
seus
dirigentes,
autonomia
administrativa
e
decisória,
congregando funções executivas,
normativas e judicantes.

A introdução dessas agências,
na
estrutura
burocrática
nacional de viés weberiano⁴⁹,
gerou – e ainda gera –polêmicas.
Há questionamento na esfera
política, notadamente, quanto à
sua legitimidade democrática.
O mesmo ocorre na seara
jurídica,
envolvendovários
questionamentossobre
a
sua juridicidade.
Em linhas gerais, discutese a constitucionalidade da
implantação do modelo quanto:
(i) à ofensa ao princípio tripartite
da separação de poderes; (ii)
à ausência de juridicidade

47 A estrutura detalhada do sistema regulatório norte-americano pode ser conferido em CASS, Ronald A. et al. Administrative law. 6a. ed. New York: Wolters
Klumer Law &amp; Business, 2011.
48 Em que pese o contingenciamento de recursos (retardamento ou inexecução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária) que
essas autarquias vêm experimentando nos últimos anos.
49 Burocracia, no sentido estruturado por Max Weber, contrapondo-se à ideia de patrimonialismo. WEBER, Max. Economiaesociedade. Tradução de Regis
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. v. 2. São Paulo: Imprensa Oficial, 2004. p. 199. Título original: WirtschaftundGesellschaft: GrundrissderverstehendenSoziologie.
Sobre o debate norteamericano acerca das características atuais da burocracia federal, ver SCHUCK, Peter. Why government fails so often: and how it can do
better. New Jersey: Princeton University Press, 2014. p. 307 ss.
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na delegação de funções
normativas,sob o argumento
de serem privativas do Poder
Legislativo, e, (iii) o malferimento
do princípio da hierarquia e
da unidade governamental,
relativamente à função do Chefe
do Poder Executivo.

complexa atividade econômica
na fase agrária. Com a proibição
da regulação do setor ferroviário
por agências estaduais surgiu
a primeira agência reguladora
federal, em 1887.
O movimento progressista ergueu
a bandeira da agencificação
contra o cenário caótico por que
Conclusão
passava o governo no final do
século XIXI e início do século
A
governança
brasileira, XX. O movimento se propagou
durante quase toda a república, pela classe média localizada em
seguiu o modelo francês: áreas urbanas chocados com a
centralização e hierarquia, com corrupção e fraudes no campo
poder concentrado nas mãos político. A solução para esses
do Chefe do Poder Executivo problemas seria a criação de
(Executivo Unitário).
agências, de modo que as decisões
sobre o controle de determinadas
Ao contrário, no modelo norte- atividades industriais fossem
americano
o
surgimento decididas por experts, de forma
do
direito
administrativo racional e livres das pressões
(administrative
law)
está partidárias no formato conhecido
relacionado às agências, sejam como spoil system.
elas executivas, regulatórias ou
empresarias, independentes ou Com
esses
antecedentes,
não configurando um Estado opositores e defensores, o
Administrativo. Levando-se em modelo de regulação estatal
conta o ambiente em que surgiu,o norte- americano vem sendo
desenvolvimento dos modelos mantido desde o século XIX até
adotados que formataram o os dias atuais com o respaldo da
sistema de agencificação, os Suprema Corte.
conflitos, questionamentos e
teses, nos Estados Unidos da O modelo estadunidense de
América e no Brasil, verifica-se agências, no estágio atual,
que os desenhos burocráticos privilegia a ocupação de cargos
são diferentes.
por experts, a participação
popular (public participation), a
As agências surgiram, nos transparência nos procedimentos
Estados Unidos da América, e nas decisões (transparency of
no século XIX e apenas em governmentaction) e com sistema
alguns estados da federação. O de
garantias
processuais,
objetivo era regular o transporte próximo ao modelo jurisdicional
ferroviário por meio de experts, (judicialized
procedures
for
então a mais importante e individual determinations).⁵⁰

As ações de uma agência
devem estar de acordo com o
detalhamento contido na lei
de criação.⁵¹ Quando há um
questionamento sobre os seus
atos, os tribunais examinam
os dados em recurso de
apelação (appeal) de acordo
com standards previstos na lei
que outorgou competência à
agência, geralmente, mantendo
a escolha regulatória (princípio
da deferência).
A maioria das leis de criação das
agências possui termos vagos
e abertos (intelligleprinciples),
permitindo à agência certa
flexibilidade e, até mesmo,
discrição⁵² para criar as suas
próprias regras e procedimentos.
O
Brasil
ensaiou
uma
aproximação com o Estado
Administrativo nas décadas de
30 e 40 com a criação de certas
autarquias reguladoras (IAA, IBC
etc.) e somente quando da edição
do Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, em 1995,
apresentou-se
um
desenho
próximo ao sistema norteamericano para reestruturar a
Administração Pública.
Na prática, o Plano não foi
adotado. Apenas, inicialmente
em nove entidades autárquicas,
as quais se juntou a Agência
Nacional de Aviação – ANAC,
em 2005, durante o Governo
do Presidente Lula, adotouse parte do esquema norteamericano (mandato, outorga de

50 MASHAW, Jerry L. Creating the administrative constitution: the lost one hundred years of American administrative law. New Haven: Yale University Press,
2012. p. 288.
51 Cf. CROLEY. Steven P. Regulation and public interest: the possibility of good regulatory government. New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 81.
52 Para conferircríticas à discrição das agências, ver EPSTEIN, Richard A. Simple rules for a complex world. Cambridge: Harvard University Press, 1995. p.
37 ss.
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competência normativa a partir BRESSER
PEREIRA,
Luiz
de expressões vagas e amplas, Carlos.
Da
Administração
além de autonomia decisória).
Pública burocrática à gerencial.
In: BRESSER PEREIRA, Luiz
Em suma, a burocracia brasileira, Carlos; SPINK, Peter Kevin
mesmo com o advento das (Org.). Reforma do estado e
agências reguladoras (autarquias administração pública gerencial.
especiais), é diferente do sistema Rio de Janeiro: FGV, 1998.
burocrático estadunidense e não
pode ser caracterizado como _____. Construindo o estado
sendo um Estado Administrativo. republicano. Rio de Janeiro: FGV,
Os dois modelos partem de 2009.
estruturas de governabilidade e
de governança completamente BREYER, Stephen. Regulation
diferentes. Apenas uma pequena and its reform. Cambridge:
parte do desenho institucional, Massachusetts, 1982. CASS,
que atribui mandato aos Ronald A. et al.Administrative
dirigentes e autonomia decisória law. 6a. ed. New York:
à agência reguladora, foi copiado Wolters Klumer Law &amp;
do modelo americano pelo Brasil. Business, 2011.

_____.
Limited
government,
unlimited administration: is it
possible to restore constitution?
First Principles Series. The
Heritage Foundation. n. 23. Jan.
27, 2009. p. 1-16.
_____. The rise and rise of the
administrative state, Harvard
Law Review, v. 107. n. 6, 1994, p.
1231-1254.

_____.
Why
the
modern
administrative
state
is
inconsistent with the rule of law.
NYU Jornal of Law &amp; Liberty,
v. 3, 2006. p. 491-515.

REGO,
Vicente
Pereira
do. Elementos de direito
administrativo brasileiro. Recife:
Tipografia Universal, 1857.

Conclusivamente, trata-se de
uma reprodução do Estado
Administrativo estadunidense,
apenas parcial, em que o
modelonacional – federativo
e presidencialista – passou a
adotar o sistema de regulação
descentralizada, com algum grau
de autonomia e independência do
governo central, emdelegações
de serviços públicos e algumas
atividades privadas de interesse
públicopróximo
ao
modelo
das publicutilities.
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Tempos em tempos o bom
intérprete deve reconstruir o
sentido da norma, de modo a que
os logaritmos contidos no texto
legal evidenciem o momento da
sociedade e a busca do verdadeiro
direito como forma de expressão
às mais densas expressões da
convivência facultas agendi: este
é o verdadeiro sentido da exegese
e da atividade do aplicador
da norma, o qual haure sua
fundamentação na aplicação da
mens legis a partir da tipicidade
encartada nos artigos 9 a 11 do
diploma que ora enfocamos,
verdadeiros
subsistemas
normatizadores do tatbestand.

acostumados a uma técnica
de manutenção do status quo
do poder em total desconforto
com o artigo 37, caput, da
Constituição
da
República
Federativa do Brasil.

Avanços? Vários, diversos, mas,
des- avanços, também diversos,
pois se vê no atual estágio da
norma o medo de vários políticos
bons que evitam sequer registrar
candidaturas dês que torna
uma vida acadêmica ou mesmo
empresarial, em uma primeira
liminar de indisponibilidade de
bens, ruir escadas abaixo, mesmo
provando-se, ao final, ser o agente
político inocente das acusações
Estamos
comemorando
25 contidas em uma petição inicial
anos da Lei de Improbidade desta natureza.
Administrativa¹ e neste tempo
de vida pode-se dizer que o Vários e notáveis avanços
alcance desta norma singrou observam-se na jurisprudência
mares nunca dantes navegados, interpretativa do guardião – mor
tirando da política e do costume das normas infraconstitucionais
arraigado atores que no em nosso país, o vetusto
passado possuíam e estavam Superior Tribunal de Justiça; ad

exemplum,recentemente, pela
dicção do proficiente Ministro
Herman Benjamim, proclamouse no julgamento do Recurso
Especial 1660398/ Pernambuco
em trecho de judiciosa ementa
que: “o entendimento do STJ é de
que, para que seja reconhecida a
tipificação da conduta do réu com
o incurso nas prescrições da Lei
de Improbidade Administrativa,
é necessária a demonstração
do
elemento
subjetivo,
consubstanciado pelo dolo para
ostipos previstos nos artigos 9º
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses do artigo 10.É pacífico
no STJ que o ato de improbidade
administrativo previsto no
art. 11 da Lei 8.429/1992 exige
a demonstração de dolo, o
qual, contudo, não precisa ser
específico, sendo suficiente
o dolo genérico; assim, para
a correta fundamentação da
condenação por improbidade
administrativa,é imprescindível,
além da subsunção do fato à

1 Lei 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que“Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”.
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norma, caracterizar a presença
do elemento subjetivo; a
razão paratanto é que a Lei de
Improbidade
Administrativa
não visa punir o inábil, mas sim
o desonesto, o corrupto, aquele
desprovido de lealdade e boa-fé”²

proporcionalidade na aplicação
da lei cada mais sobem degraus
da pirâmide normativa, sendo
parte integrante na composição
da decisão, seja ela judicial ou
mesmo normativa.

Não basta ao aplicador olhar
Em verdadeiro signo lógico, apenas para o lado frio da
este
acórdão
substancia tipicidade, adequar ao fato típico,
entendimentos daquela Corte punível e antijurídico e daí
sobre a matéria que encontram aplicar o preceito cum grano salis,
fundamentos
empíricos
há hoje, a temperança é razão de
mais de uma década acerca da existir e elemento de composição
necessidade de configuração do da sentença, do acórdão ou da
dolo quando presente a hipótese decisão administrativa.
do artigo 11 da Lei Federal
8.429/92, no precedente citato, Em verdade somos da opinio
ausente a má – fé, recalcitrância doctorum de que toda e qualquer
ou má – fé, houve por bem decisão
estatal
que
não
julgar-se pelo indeferimento da obedeça aos primados da
pretensão ministerial.
dignidade da pessoa humana
e principalmente ao primado
Hoje sabemos ergue-se forte da prevalência dos direitos
discussão se a Lei de Improbidade humanos (artigos 1.º, inciso III e
Administrativa possui sanções 4.º, inciso II) deve ser fulminada
de caráter penal e se as sanções por
inconstitucionalidade
da LIA são ou não mais densas e sistêmica, pois o estado erguefortes do que aquelas previstas no se a partir do ser humano
Estatuto Penal Repressivo ante enquanto cidadão de direitos e
o dilema de que na dosagem da obrigações e não o inverso, daí
pena ou dosimetria o intérprete toda e qualquer atuação estatal
judiciário galgará movimentos a deve ser permeada pelo bom
partir do artigo 59 ao passo que senso, pela proporcionalidade
na LIA o aplicador encontrará e
pela
razoabilidade,
substanciação no parágrafo espectros sensíveis para uma
único do artigo 12 (Parágrafo sociedade melhor.
único. Na fixação das penas
previstas nesta lei o juiz levará Neste passo o colendo Tribunal
em conta a extensão do dano de Justiça do Estado de São Paulo,
causado, assim como o proveito em primaz acórdão ementado
patrimonial obtido pelo agente); no julgamento do Agravo de
talvez esta análise encontre Instrumento
n.º2031684fundamentos
para
outro 16.2017.8.26.0000,
firmou
artigo, mas devemos sempre posicionamento no sentido da
ter em conta de que a partir da impenhorabilidade
absoluta
escola alemã,a razoabilidade e de vencimentos, pois por

determinação legal constitui-se
impedimento e impedimento
à medida de indisponibilidade
de bens o gravame sobre
esta modalidade patrimonial,
consoante dispunha o artigo
649,X, do Código de Processo
Civil anterior, atual artigo 833,
inciso IV.
E neste passo o próprio Superior
Tribunal de Justiçaem sede de
Recurso Especial, motivadamente
têm corrigido e aplicado e
proporcionalidade no julgamento
do segundo piso de jurisdição,
minorando ou aumentando a
dosagem das sanções em sede de
improbidade administrativa.

No julgamento do Agravo
Regimental em Agravo em
Recurso Especial 73968, Relator
o Benedito Gonçalves, desproveu
recurso ministerial e reduziu- se
a sanção, com a seguinte dicção:
“Em sede de revaloração do que
fora considerado pelo acórdão
a quo, atentando-se para os
princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, a multa deve
ser reduzida para 5 vezes o
valor da remuneração mensal
que percebia pelo exercício do
cargo, em razão desse valor
ser suficiente para penalizar
a recorrente pela conduta
perpetrada. Sobre a possibilidade
de readequação da pena, em sede
de recurso especial, vide, dentre
outros: REsp 980.706/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 23/02/2011; REsp
875.425/RJ,Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJe
11/02/2009”.

2 http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=improbidade+dolo&amp;&amp;b=ACOR&amp;thesaur us=JURIDICO&amp;p=true
697

DIREITO ADMINISTRATIVO

De forma oposta o STJ, no
julgamento do Recurso Especial
1302405/RR,
em
acórdão
lavrado sob a ciência do Ministro
Herman Benjamim, majorou
sanção promanada pelo segundo
grau para adequar a pena nos
seguintes termos:“ Recurso
Especial conhecido e provido
para manter a condenação de
ressarcimentointegral do dano e,
nos termos do inc. III do art. 12 da
Lei de Improbidade, acrescentar
a penalidade de multa civil, que
seráequivalenteao valor de 5
(cinco) remunerações recebidas
pelo recorrido ao tempo
dos fatos”.

Vê-se e revê-se, tempo para
cá, tendência das nossas
Cortes em aplicar ponderação,
proporcionalidade
e
razoabilidade nos julgados, de
molde a dignificar o exercício
da fundação pública, pois não
adianta aplicar o remédio ao
paciente com demasia, mas sim
de molde a extirpar a doença, que
no caso da LIA, prevê mecanismos
que, se bem dosados, acabam
por permitir o enriquecimento
dos princípios da legalidade,
moralidade e eficiência na
administração pública.
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Introdução

organizacional, de modo a
permitir que valores éticos
“A falta de controle sobre a sejam imbricados no conceito de
corrupção mina a própria boa governança.
legitimidade da democracia”¹. A
partir desta premissa proposta A integridade de uma empresa
por Bruce Ackerman, nota-se compõe um dos elementos
que a adoção de mecanismos necessários à definição do
de prevenção à corrupção são conceito de sustentabilidade
A
agenda
imperiosos para auxiliar na contemporâneo.
mudança cultural da probidade nacional por uma cultura de
probidade no ambiente público
administrativa e empresarial.
e privado urge como um dos
É preciso ter o norte de que “o grandes pilares da democracia
enfrentamento da corrupção na atualidade.³
e da impunidade produzirá
uma transformação cultural Nos Estados Unidos, a FCPA
Corrupt
Practices
importante
no
Brasil:
a (Foreign
valorização dos bons em lugar Act), de 1977, bem como a
Sarbanes-Oxley Act, de 2002,
dos espertos”².
foram editadas em resposta a
A sustentabilidade ética é diversos escândalos envolvendo
imprescindível para que os corrupção corporativa com
custos da corrupção não sejam repercussão na esfera pública.⁴
absorvidos como prejuízo ao
erário e/ou à moralidade. É A Lei 12.846/2013 trata da
objetiva,
preciso remodelar a cultura responsabilidade

administrativa e civil, das
pessoas jurídicas por atos lesivos
à Administração Pública nacional
ou estrangeira, bem como a
respeito da responsabilização
individual de dirigentes ou
administradores das pessoas
jurídicas infratoras e de qualquer
pessoa que tenha relação com o
ato ilícito praticado. Inspiraramlhe a edição compromissos
internacionais a que aderiu
o Brasil, notadamente: (i)
Convention
on
Combating
Bribery of Foreign Public Officials
in
International
Business
Transactions, da OCDE, de
1997. Aprovada pelo Congresso
Nacional, em 14 de junho de
2000, e promulgada pelo Decreto
3.678, de 30 de novembro de
2000; (ii) American Convention
Against Corruption, da OEA, de
1996. Aprovada pelo Congresso
Nacional, em 25 de junho de 2002,
e promulgada pelo Decreto 4.410,
de 7 de outubro de 2002;e (iii)

1 1 ACKERMAN, Bruce. A nova separação dos poderes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 72.
2 BARROSO, Luís Roberto. Justiça: corrupção e o legado do mensalão e da lava-jato. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI239707,71043Corrupcao+e+o+legado+do+mensalao+e+da+LavaJato+por+Luis+Roberto. Acesso em 30/8/2017.
3 MARÇAL, Thaís Boia; BARBOSA, Joaquim Simões. Distrito Federal torna obrigatório compliance nas contratações públicas. Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2018-fev-05/opiniao-df-torna-obrigatorio-compliance- contratacoes-publicas. Acesso em 16/2/2018.
4 MARÇAL, Thaís Boia; PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Evolução legislativa incentiva compliance na administração pública. Disponível em http://www.
conjur.com.br/2016-dez-03/evolucao-legislativa-incentiva-compliance- administracao-publica. Acesso em 30/8/2017.
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Convention Against Corruption,
da ONU, de 2003. Assinada pelo
Brasil, em 9 de dezembro de
2003, e promulgada pelo Decreto
5.687, de 31 de janeiro de 2006.

“O termo compliance tem origem
na locução verbal inglesa “to
comply with”, isto é, cumpir
com alguma regra, agir de
acordo com determinada regra.
Tendo em vista o pionerismo
É de nodal importância que o norte- americano no combate à
Estado desenvolva e estimule a corrupção (a primeira lei com
criação de aparato instrumental normas de combate à corrupção
de combate à corrupção. Os data de 1872, o Honest Service
programas
de
integridade Fraud, 18 U,S,C §1346), o
(compliance) mostram-se como termo acabou se consolidando
instrumento bem sucedido na como denotador de políticas
experiência estrangeira (FCPA empresariais voltadas a garantir
e Lei Sarbanes-Oxley) para o cumprimento das normas
atingir tal desiderato com foco regulatórias e combater e evitar
na eficiência e transparência práticas de corrupção.” ⁶
administrativa
com
as
devidas adaptações para o O art. 7, VIII, da Lei Anticorrupção
cenário brasileiro.
prevê que “a existência de
mecanismos e procedimentos
Odete Medauar esclarece que o internos
de
integridade⁷,
compliance é:
auditoria e incentivo à denúncia
de irregularidades e a aplicação
“termo oriundo da língua inglesa efetiva de códigos de ética e
(to comply) e noção frequente de conduta no âmbito da
na economia e na gestão pessoa jurídica”.
corporativa, compliance ingressa
no vocabulário do Direito O parágrafo único do mencionado
Administrativo em virtude dispositivo determina que os
da Lei 12.846, de 01.08.2013, parâmetros de avaliação de
denominada Lei Anticorrupção, mecanismos e procedimentos
art. 7º, VIII. Tal dispositivo pode deverão ser estabelecidos em
propiciar a atenuação de sanções regulamento do Poder Executivo
se a pessoa jurídica envolvida federal. Por esta razão, foi editado
tiver, na sua organização, o Decreto Federal nº 8.420/2015,
mecanismos e procedimentos que dispõe sobre o tema em seus
internos
de
integridade, artigos 40 e 41, verbis:
auditoria, incentivo à denúncia
de irregularidades, aplicação de Art. 41. Para fins do disposto
códigos de ética e de conduta.” ⁵
neste Decreto, programa de
integridade consiste, no âmbito
Nesse sentido, são as lições de de uma pessoa jurídica, no
Alexandre Santos de Aragão, conjunto de mecanismos e
veja-se:
procedimentos internos de

integridade, auditoria e incentivo
à denúncia de irregularidades e
na aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas
e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades
e
atos
ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional
ou estrangeira.

Parágrafo Único. O programa de
integridade deve ser estruturado,
aplicado e atualizado de acordo
com as características e riscos
atuais das atividades de cada
pessoa jurídica, a qual por sua
vez deve garantir o constante
aprimoramento e adaptação
do referido programa, visando
garantir sua efetividade.

Art. 42. Para fins do disposto
no § 4 o do art. 5 o , o programa
de integridade será avaliado,
quanto a sua existência e
aplicação, de acordo com os
seguintes parâmetros:
I - comprometimento da alta
direção da pessoa jurídica,
incluídos
os
conselhos,
evidenciado pelo apoio visível e
inequívoco ao programa;

II - padrões de conduta, código de
ética, políticas e procedimentos de
integridade, aplicáveis a todos os
empregados e administradores,
independentemente de cargo ou
função exercidos;
III padrões de conduta,
código de ética e políticas de
integridade estendidas, quando

5 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 159.
6 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas estatais. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
7 No presente estudo, utiliza-se como sinônimos as expressões “programa de integridade” e “programas de compliance”.
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necessário, a terceiros, tais como, XI - medidas disciplinares em
fornecedores, prestadores de caso de violação do programa
serviço, agentes intermediários de integridade;
e associados;
XII - procedimentos que
IV - treinamentos periódicos assegurem a pronta interrupção
sobre o programa de integridade; de irregularidades ou infrações
detectadas e a tempestiva
V - análise periódica de riscos para remediação dos danos gerados;
realizar adaptações necessárias
ao programa de integridade;
XIII - diligências apropriadas
para contratação e, conforme o
VI - registros contábeis que caso, supervisão, de terceiros,
reflitam de forma completa tais
como,
fornecedores,
e precisa as transações da prestadores de serviço, agentes
pessoa jurídica;
intermediários e associados;
VII - controles internos que
assegurem a pronta elaboração e
confiabilidade de relatórios e
demonstrações financeiros da
pessoa jurídica;
VIII - procedimentos específicos
para prevenir fraudes e ilícitos no
âmbito de processos licitatórios,
na execução de contratos
administrativos ou em qualquer
interação com o setor público,
ainda que intermediada por
terceiros, tal como pagamento de
tributos, sujeição a fiscalizações,
ou obtenção de autorizações,
licenças, permissões e certidões;

XIV - verificação, durante os
processos de fusões, aquisições e
reestruturações societárias, do
cometimento de irregularidades
ou ilícitos ou da existência de
vulnerabilidades nas pessoas
jurídicas envolvidas;

XV - monitoramento contínuo
do programa de integridade
visando seu aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate à
ocorrência dos atos lesivos
previstos no art. 5 o da Lei n
o 12.846, de 2013; e
XVI - transparência da pessoa
jurídica quanto a doações para
candidatos e partidos políticos.

IX - independência, estrutura e
autoridade da instância interna
responsável pela aplicação do § 1º Na avaliação dos parâmetros
programa de integridade e de que trata este artigo,
fiscalização de seu cumprimento; serão considerados o porte
e
especificidades da pessoa
X - canais de denúncia de jurídica, tais como:
irregularidades,
abertos
e
amplamente
divulgados
a I - a quantidade de funcionários,
funcionários e terceiros, e empregados e colaboradores;
de
mecanismos
destinados II - a complexidade da hierarquia
à proteção de denunciantes interna e a quantidade de
de boa-fé;
departamentos,
diretorias
ou setores;
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III - a utilização de agentes
intermediários como consultores
ou representantes comerciais;
IV - o setor do mercado em
que atua;
V - os países em que atua, direta
ou indiretamente;

VI - o grau de interação com o
setor público e a importância
de autorizações, licenças e
permissões governamentais em
suas operações;
VII - a quantidade e a localização
das pessoas jurídicas que
integram o grupo econômico; e

XIV - verificação, durante os
processos de fusões, aquisições e
reestruturações societárias, do
cometimento de irregularidades
ou ilícitos ou da existência de
vulnerabilidades nas pessoas
jurídicas envolvidas;

XV - monitoramento contínuo
do programa de integridade
visando seu aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate
à ocorrência dos atos lesivos
previstos no art. 5 o da Lei n
o 12.846, de 2013; e
XVI - transparência da pessoa
jurídica quanto a doações para
candidatos e partidos políticos.

§ 1º Na avaliação dos parâmetros
de que trata este artigo,
serão considerados o porte
e
especificidades da pessoa
jurídica, tais como:
I - a quantidade de funcionários,
empregados e colaboradores;

II
da
e

-

a
complexidade
hierarquia
interna
a
quantidade
de
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departamentos,
ou setores;

diretorias

III - a utilização de agentes
intermediários como consultores
ou representantes comerciais;

normas
e
procedimentos
complementares
referentes
à avaliação do programa
de integridade de que trata
este Capítulo.

§ 5 o A redução dos parâmetros de
IV - o setor do mercado em que avaliação para as microempresas
atua;
e empresas de pequeno porte
de que trata o § 3 o poderá ser
V - os países em que atua, direta objeto de regulamentação por
ou indiretamente;
ato conjunto do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria da
VI - o grau de interação com o Micro e Pequena Empresa e do
setor público e a importância Ministro de Estado Chefe da
de autorizações, licenças e Controladoria-Geral da União.
permissões governamentais em
suas operações;
Sidney Bittencourt destaca que
“o uso do código de ética, código
VII - a quantidade e a localização de conduta, canal de denúncia,
das pessoas jurídicas que desenvolvimento de controles
integram o grupo econômico; e
internos, procedimentos internos
de divulgação de questões
VIII - o fato de ser qualificada relacionadas
à
corrupção,
como microempresa ou empresa análise de procedimentos éticos
de pequeno porte.
dos profissionais e parceiros
comerciais além de crescente
§ 2º A efetividade do programa nas organizações, na incessante
de integridade em relação ao perseguição da mitigação das
ato lesivo objeto de apuração ações internas e externas, também
será considerada para fins da se tornou peça fundamental
avaliação de que trata o caput.
para a atenuação das possíveis
sanções administrativas”. ⁸
§
3º
Na
avaliação
de
microempresas e empresas de A Lei Federal nº 13.303/2016,
pequeno porte, serão reduzidas em seu art. 8, §1º, avançou na
as formalidades dos parâmetros matéria ao prever os requisitos
previstos neste artigo, não se básicos para a elaboração de
exigindo, especificamente, os programas de compliance nas
incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV empresas estatais.
do caput.
Imperioso destacar que as regras
§ 4 o Caberá ao Ministro de Estado anticorrupção, previstas na Lei
Chefe da Controladoria-Geral 12.846/2013 e pelo Decreto
da União expedir orientações, Federal nº 8420/2015, devem

ser aplicadas em conjunto com
as determinações da Lei das
Estatais, além de observar as
regras estaduais e municipais
que tratem do tema.
1. Compliance nas Contratações
Públicas

Diversas são as proposições
legislativas que versam a
respeito da obrigatoriedade
de implantação de programas
de
integridade
para
contratações estaduais.
No Rio de Janeiro, foi editada
a Lei 7753/2017, que dispõe
sobre a obrigatoriedade das
empresas contratadas pelo
poder público deverão formular
um Programa de Integridade
contra a corrupção nas novas
contratações com valores acima
de R$ 1,5 milhão para obras e
serviços de engenharia e R$ 650
mil para compras e serviços que
tenham o prazo do contrato igual
ou maior que seis meses.

Destaque-se
que,
segundo
o mencionado diploma, não
basta a existência formal de
um programa de integridade.
É preciso que haja efetiva
confecção de matriz de risco
(risk assentement), treinamento
contínuo e mecanismos de
fiscalização (por exemplo: canal
de denúncia anônima), dentre
outros requisitos previstos no
artigo 4º.⁹
Em sentido similar, o Distrito
Federal
sancionou
a
Lei

8 BITTENCOURT, Sidney. Comentários à Lei Anticorrupção. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 110.
9 MARÇAL, Thaís Boia. Rio de Janeiro torna compliance obrigatório em contratação pública. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-out-19/
thais-marcal-rj-torna- compliance-obrigatorio-contratacao-publica. Acesso em 16/2/2018.
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nº 6112/2018, que tornou
obrigatória a implantação de
programas de integridade para
as empresas que celebrem com
o Governo contratos acima de R$
80 mil com duração superior a
seis meses.
No Estado de São Paulo, tramita
o projeto de lei nº 723/2017, que
visa facultar à Administração
Pública Municipal a preferência
de contratação para empresas
que adotem programas de
integridade em sua estrutura
interna, em caso de empates em
certames públicos.

Em que pese excelente intenção
da medida, diante do escasso
número
de
empates
em
licitações, em verdade, o ideal
seria que todos aqueles que
tivessem interesse em contratar
com o poder público tenham
um programa de integridade
previamente
implementado,
conforme será tratado adiante.¹⁰

Antissuborno para empresas
que venham a participar de
contratações públicas. Segundo o
projeto, ao celebrar um contrato,
consórcio ou convênio com a
administração pública estadual,
cujo valor ultrapasse 1,5 milhão
(um milhão e meio de reais),
haja a necessidade de exigência
do programa de integridade.
Enquanto isso, os contratos que
ultrapassem o valor de 3 milhões
de reais, haveria necessidade de
certificação do sistema de gestão
Antissuborno, conforme a norma
ISSO NBR 37001 – e certificação
por organismos credenciados
pelo
INMETRO
(Instituto
Nacional
de
Metrologia,
Qualidade e Tecnologia).

No Congresso Nacional, tramita o
Projeto de Lei nº 9062/2017, que
dispõe sobre a obrigatoriedade
de programas de compliance
anticorrupção nos programas de
concessão brasileiro. Apesar
de
extremamente
positiva
a iniciativa, é interessante
No Mato Grosso, há o projeto observar que atos de corrupção e
de lei nº 823/2016, que dispõe improbidade não estão restritos
sobre a obrigatoriedade da aos contratos de concessão,
implantação do Programas de sendo de grande importância
Integridade nas empresas que atentar para a necessidade
contratem com a Administração de observância da probidade
Pública no Estado.
administrativa em obras que
envolvam valores menores.
Em Tocantins, há notícia¹¹ de que
foi apresentado, na Assembleia Neste contexto, interessante
Legislativa, projeto de lei que seria alteração na Lei 8.666/1993,
dispõe sobre a implantação de modo que a existência de
do Programa de Integridade e programa de integridade fosse
Cerificação do Sistema de Gestão estabelecida como condição para

habilitação
nas
licitações
para contratações de grande
vulto econômico.¹²
A esse respeito, tramita, no
Congresso Nacional, o projeto de
lei nº Projeto de Lei n. 7149/2017,
que determina que as pessoas
jurídicas que celebrarem contrato
com a administração pública
deverão desenvolver programas
de compliance com obediência
aos seguintes requisitos:

I
–
os
dirigentes
ou
administradores
devem
assumir a responsabilidade e
o compromisso de combater
e não tolerar a corrupção, em
quaisquer de suas formas e
contexto, inclusive a corrupção
privada, extorsão e suborno;
II - gerenciar e rever as políticas
de gestão de pessoas, juntamente
com os responsáveis pela área de
gestão de capital humano;

III - trabalhar na elaboração
de manuais de conduta ética
e
desenvolver
planos
de
disseminação do compliance na
cultura organizacional;

IV – viabilizar meios de controle
interno para o monitoramento
e
gerenciamento
de
práticas empresariais;
V – implantar linha de “Disque
denúncia”
anticorrupção,
preservando o anonimato do
denunciante;

10 MARÇAL, Thaís Boia; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Compliance nos contratos públicos irá oxigenar as relações público-privadas. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-jan-07/opiniao-compliance-ira-oxigenar-relacoes- publico-privadas. Acesso em 16/2/2018.
11 Disponível em: http://www.folhadobico.com.br/02/2018/deputada-luana-ribeiro- propoe-tornar-obrigatorio-compliance-nas-contratacoes-publicas.
php. Acesso em 16/2/2018.
12 MARÇAL, Thaís Boia; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Compliance nos contratos públicos irá oxigenar as relações público-privadas. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-jan-07/opiniao-compliance-ira-oxigenar-relacoes- publico-privadas. Acesso em 16/2/2018.
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VI - atender aos requisitos legais contratação pública, de modo
e regulatórios;
que conste como condição da
habilitação a existência de um
VII - instituir a cultura ética programa de integridade efetivo.
empresarial, desde o momento Tal medida é salutar para que se
da contratação de novos espraiem os efeitos da probidade
colaboradores;
na seara empresarial.

obrigatória
de
programas
de compliance, não para extirpar
do mercado as sociedades
empresárias que se deixaram
enredar em más práticas, mas
para destas livrá-las e habilitalas a honrar, com a seriedade
devida, os compromissos com
a sua função social, outro dos
princípios norteadores da ordem
econômica proposta pela Carta
Fundamental, sob inspiração
do máximo e essencial valor da
dignidade da pessoa humana.¹³

VIII – estabelecer mecanismos 2. Ccompliance E Acordos De
que impeçam ou ao menos coíbam Leniência
a prática de fraudes internas;
Do mesmo jeito que se mostra
IX - reforçar a mensagem adequada
exigência
de
corporativa da importância da programas de integridade para
ética, inibindo a má conduta;
novas contratações públicas,
tem-se como adequado que seja 3. Necessidade De Compliance
X – reduzir as vulnerabilidades exigida a sua implementação por Para Contratação de
que interfiram na manutenção de pessoas jurídicas que pretendam Financiamentos Públicos
um ambiente ético;
celebrara acordo de leniência.
A adoção de compliance pelos
XI
–
realizar
auditorias Neste
sentido,
a
Medida pretendentes a obter crédito
periódicas;
Provisória 703/2015, dentre público mostra-se um excelente
outras disposições, acrescentava balizador para que o dinheiro
XII - fica proibida a contratação o dever de a pessoa jurídica se público seja investido em
de
empresas
ligadas comprometer a implementar empresas que irão dar uma
direta ou indiretamente a ou a melhorar os mecanismos destinação lícita a verba.
agentes políticos;
internos
de
integridade,
auditoria, incentivo às denúncias Tal
necessidade
favorece,
XIII - comprovada a gravidade da de irregularidades e à aplicação inclusive, aos gestores públicos,
irregularidade, a denúncia deverá efetiva de código de ética e de que avaliarão a concessão, uma
ser encaminhada ao Ministério conduta. Contudo, tal MP não foi vez que estarão se cercando de
Público para promover a convertida em lei, nos termos fatores objetivos para realizar
apuração legal.
do 62, §3º, da CRFB/1988, tendo esta
escolha,
conferindo
sido publicado pelo Congresso concretude aos princípios da
Tais previsões passariam a Nacional, no Diário Oficial de impessoalidade, moralidade e
constar dos arts. 4-A e 4-B da 31.05.16, o ato declaratório da eficiência administrativa.
Lei 12846/2013. Entretanto, perda de sua validade. Projetos
mesmo se compreendendo o de lei diversos tramitam no SÍNTESE CONCLUSIVA
esforço legislativo de concentrar, Congresso Nacional, visando
em um único diploma legal, alterações na Lei 12.846/2013, 1. Da mesma forma que o direito
os instrumentos de combate como, por exemplo, o PL penal é considerado como a
à corrupção, indefere-se que 5.208/2016 e o PL 3.636/2015.
última ratio para as ciências
a boa técnica legislativa induz
jurídicas, o direito administrativo
à necessidade de se alterar, Nessa quadra, a razão de existir sancionador deve ser considerado
também, a Lei 8666/1993, que do acordo de leniência o faz como última alternativa para o
trata das normas gerais para convergente com a adoção poder público.
13 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; MARÇAL, Thaís Boia. Compliance e acordo de leniência são convergência necessária para Brasil crescer. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2017-jan-28/compliance-acordo-leniencia-sao- convergencia-necessaria. Acesso em: 16/2/2018.
705

DIREITO ADMINISTRATIVO

2. O importante é empreender
os meios necessários para que a
sociedade empresária entenda
a importância de implementar
em sua cultura de governança
que o custo do cumprimento
das normas apresenta maior
valia, do que apenas contabilizar
eventuais multas pecuniárias em
seu orçamento de gestão.¹⁴

destinação lícita a verba.

7. É preciso compelir que a sua
estrutura organizacional interna
seja realinhada, a fim de atender
a princípios éticos e com respeito
à legislação pátria, de modo a que
a função social da empresa seja
efetivamente cumprida.¹⁵

3.
É
preciso
conceber
o compliance como necessidade a
ser incorporada no orçamento de
investimento, pois viabilizará o
ganho de confiabilidade daqueles
que contratam com a instituição,
além de credibilidade com a
sociedade civil.
4.
A
obrigatoriedade
da
implantação de programas de
compliance para aqueles que
pretendam contratar com o
poder público mostra-se salutar
para a concretização de princípios
constitucionais, tais como da
moralidade
administrativa
e eficiência.

5. Igualmente, em casos de
sociedade empresárias que
pretendam celebrar acordo de
leniência, é imperioso incluir
cláusula que torne imperioso que
a empresa tenha um programa
de integridade, a fim de se
iniciar uma alteração da cultura
ética da organização.

6. A adoção de compliance pelos
pretendentes a obter crédito
público mostra- se um excelente
balizador para que o dinheiro
público seja investido em
empresas que irão dar uma
14 MARÇAL, Thaís Boia. Direito Administrativo: Sancionador vs. Dialógico. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direitoadministrativo- sancionador-vs-dialogico-05032017. Acesso em 16/2/2018.
15 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; MARÇAL, Thaís Boia. Compliance é uma nova modelagem para erradicar a cultura de tolerância. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2017-jan-14/compliance-modelagem-cultura-tolerancia. Acesso em 16/2/2018.
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Resumo
O objetivo deste estudo é
apresentar uma teoria sobre
quais as características e qual a
forma de exercício do controle
interno
da
Administração,
tendo-se em conta o atual
estágio de desenvolvimento do
Estado contemporâneo e do
próprio Direito Administrativo,
bem como a forma pela qual
esse controle se aplica às
contratações públicas.
Palavras-chave: controle
interno, organização
administrativa, legalidade,
democracia, autonomia e
independência, contratação
pública.
Abstract

public
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public contracts.
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Keywords: internal control,
administrative organization,
legality, democracy, autonomy,
independence, public
procurement.
1. Colocação do Tema

Nos dias atuais, cada vez com
maior intensidade pululam
escândalos
de
corrupção
que expõem o mau uso de
recursos públicos e a ação
de administradores públicos
desonestos. Ao mesmo tempo,
o
emprego
dos
escassos
recursos públicos vem deixando
de alcançar as finalidades
esperadas. É dizer, mesmo sem
o cometimento de qualquer
ato ilícito (utilizando-se aqui
o conceito tradicional de
ilegalidade na Administração
Pública), não se logra assegurar
que os recursos públicos tragam
os benefícios esperados pela
população.

The scope of this essay is to
present an idea of general
theory of the internal control
of the Public Administration,
having in mind the current
status of development of
State and the Administrative
Law and how such form Nesse contexto, com frequência
of control is applicable upon cada vez maior o tema
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do controle emerge. Como
consequência, as legislações
locais e os estudiosos do Direito
Administrativo vêm procurando
criar soluções para garantir
a lisura da Administração
Pública e o bom uso dos
recursos públicos, de forma a
criar
um
ambiente
que
proporcione
a
realização
das
finalidades
coletivas
justificadoras da arrecadação
de recursos pelo Estado.
Ao que nos parece, todavia,
as soluções em matéria de
controle que vêm sendo e que
venham a ser apresentadas
não podem considerar um
cenário inexistente no Direito
Administrativo, baseado em
estruturas há tempos extintas.
Considerando-se ser o controle
uma ferramenta destinada a
resolver um problema, parecenos fundamental que essa
ferramenta esteja de acordo
com o seu campo de aplicação.
De nada adiantaria formular um
instrumento de reparo que seja
inútil para as características do
bem danificado.
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Exatamente nesse contexto
se colocam as discussões
acerca do controle interno
da
Administração
Pública.
Entendido como o sistema de
controle realizado pela própria
Administração e não por
órgãos fora de sua estrutura
orgânica¹, o controle interno
vem passando por modificações
e discussões doutrinárias que
têm como objetivo atualizálo, embora muitas vezes em
desconsideração do conceito, das
estruturas e do modus operandi
da Administração atual.

Tendo em vista as mudanças
ocorridas na sociedade ao
longo das últimas décadas e as
delas consequentes mudanças
implantadas na estrutura e na
função do Estado (e da própria
Administração Pública), parecenos evidente que as novas
formulações do controle interno da
Administração Pública deveriam
serapresentadas em compasso
com tais mudanças. Todavia,
nem sempre é isso queocorre.
São formuladas teorias sobre o
controle interno da Administração
levando-se em conta uma
estrutura
de
Administração
Pública que não mais existe e são
criados mecanismos materiais de
controle que não se coadunam
com a estrutura administrativa
que os aplicará.

No delineamento do controle
interno
da
Administração
Pública são comuns dois grandes
equívocos: de um lado, ainda se
entende a Administração como
uma organização piramidal
construída a partir das ideias
de hierarquia e subordinação;
de outro lado, entende-se o
controle incidente sobre uma
relação de legalidade estrita,
de forma que ao controlador
caiba apenas e tão somente
verificar se o ato controlado
encontra seu fundamento de
validade na lei parlamentar
que o antecede. Assim é que,
como se demonstrará, ainda
há
vastas
manifestações
doutrinárias que entendem
que o controle interno da
Administração Pública é aquele
manifestado por uma autoridade
hierarquicamente superior acerca
da compatibilidade material
entre o ato de uma autoridade
inferior e a lei em aplicação,
seja exofficio, seja por meio de
provocação de terceiros por
meio do recurso hierárquico.

Ocorre que, como pretendemos
demonstrar neste estudo, o
entendimento
de
controle
interno descrito no parágrafo
precedente não se adequa
à realidade e é, pois, inútil.
Fazemos essa afirmação com
base em três fundamentos, que

serão longamente discutidos:
(i) a efetividade do controle
interno
da
Administração
Pública está, em grande medida,
associada à independência do
órgão controlador; (ii) o objeto
do controle não é mais apenas
uma conformidade direta entre
ato e lei em aplicação, mas,
sim, é muito mais ampla, dada
a função atual da lei em sua
relação com a Administração
Pública; e (iii) o caráter
atual de uma Administração
Pública democrática demanda
um controle funcionalizado e
politicamente isento.
Nesse sentido, nosso objetivo
no presente estudo será
apresentar
uma
espécie
deteoria geral do controle
interno
da
Administração
Pública – mesmo reconhecendo
a possibilidade de imprecisão no
uso do termo²– que possa ser
capaz de apresentar a estrutura
orgânica
da
Administração
Pública
necessária
para
implantar um controle eficiente
e, principalmente, eficaz, bem
como demonstrarcomo essa
teoria geral se aplica ao controle
dos contratos públicos.

Não constitui nosso objetivo,
no presente estudo, analisar
quais são os mecanismos de
exercício do controle interno

1 Como corretamente adverte ODETE MEDAUAR, o controle interno da Administração Pública é conhecido por diversas denominações, como
controle interno, controle administrativo, controle intra-administrativo, autocontrole etc. Cf. Controle da Administração Pública, 3ª ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 51 e ss.
2 Mencionamos que a apresentação de uma teoria geral é de elevada dificuldade com base nas colocações de FERNANDO MENEZES DIAS DE
ALMEIDA. Segundo bem menciona o autor, uma teoria seria sempre base de uma coleção de posicionamentos individuais que criam um outro
posicionamento mais geral, supraindividual (cf. Formação da Teoria do Direito Administrativo no Brasil, São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 55 e
ss.). Sendo assim, as proposições contidas nesse estudo, por serem fruto de uma visão individual, não poderiam ser consideradas propriamente
uma teoria, mas, sim, manifestação de doutrina. Não obstante, mencionamos a ideia de construção de uma teoria geral pelo fato de que, com
base em inúmeras concepções individuais do Direito Administrativo, buscaremos demonstrar uma ideia supraindividual que conforme o controle
interno da Administração Pública nos dias atuais. É bem verdade que poderá deixar de ser uma teoria no sentido mais correto e adequado do
termo (como empregado pelo autor em debate), mas pretendemos que seja uma colação de posicionamentos individuais para a construção de
uma visão generalizante que seja capaz de identificar o controle interno da Administração Pública com maior precisão.
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da
Administração
Pública.
Tal objetivo já realizamos em
estudo anterior³. Exatamente
por não ter como foco
perpassar cada uma das formas
de manejo do controle interno
da Administração Pública é
que cingiremos o conteúdo
de nossa pesquisa ao controle
interno de índole repressiva, ou
seja, o controle interno exercido
ex post ou concomitantemente,
sempre por órgão de controle
especializado
incluído
dentro
da
estrutura
da
Administração Pública. ⁴
Para chegar ao resultado
pretendido,
seguiremos
o
seguinte caminho: em primeiro
lugar, será apresentado o
conceito de controle interno
da Administração Pública que
se utilizará neste ensaio, bem
assim serão indicados seus
fundamentos
jurídicos;
em
segundo lugar, será trabalhada
a ideia de controle como ínsita
à noção de Administração
Pública
democrática,
a
partir de um conceito atual
de democracia aplicado ao
Direito
Administrativo;
em

terceiro lugar, será objeto de
investigação a relação entre os
fatos, atos e negócios jurídicos
administrativos⁵ e as normas
jurídicas que se aplicam à
Administração
Pública;
em
quarto lugar, exporemos as
concepções doutrinárias mais
comuns acerca de organização
administrativa
no
Brasil,
incluindo-se aí as estruturas
de controle; em quinto lugar,
trataremos da concepção atual
de organização administrativa e
como esta impacta diretamente
o
controle
interno
da
Administração Pública; em sexto
lugar, teceremos uma teoria de
como deve funcionar, do ponto
de vista orgânico, o controle
interno
da
Administração
Pública para que ele seja eficaz
e eficiente; e, em sétimo e
último lugar, apresentaremos
como
essa
teoria
geral
se aplica ao controle das
contratações públicas e, por fim,
apresentaremos as conclusões
que pareçam pertinentes.

brasileiro. Como nossa ideia
é apresentar uma teoria geral
do controle interno, aplicável
ao Estado contemporâneo, não
será percorrido um caminho
dogmático vinculado apenas
ao
direito
positivo, mas,
sim,
será
feita
uma
reflexão a partir do Direito
Administrativo contemporâneo.
2. O Controle Interno
Administração Pública

da

Diversas
concepções
são
possíveis para o controle
interno
da
Administração
Pública. A partir de uma visão
orgânica, é possível mencionar
que o controle interno é aquele
desempenhado
por
órgãos
incluídos dentro da estrutura da
Administração Pública, excluindose, assim, todas as formas de
controle que emanam de órgãos
externos, como Poder Judiciário,
Poder Legislativo, Tribunais de
Contas⁶ e Ministério Público⁷.
De outra forma, a partir
de uma visão funcional, o
É,
ademais,
importante controle interno seria a função
sublinhar que este estudo não administrativa de controlar seus
estará preso ao direito positivo próprios atos com o objetivo de

3 SCHIRATO, Vitor Rhein O Controle Interno da Administração Pública e seus Mecanismos, Revista dos Tribunais vol. 956, ano 104, julho de 2015,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 25 e ss.
4 Aqui deve-se deixar assentado que o controle interno ex post permanece sendo manejado por meio do poder hierárquico. Porém, ao que nos
parece, esse é um modelo insuficiente para o controle interno da Administração Pública, que demanda novas estruturas para o integral respeito
ao determinado pelo artigo 74 da Constituição Federal. Por esta razão, embora haja um controle repressivo de índole hierárquica, enfocaremos
em nosso estudo o controle repressivo interno manejado por órgãos independentes daqueles de quem emana o ato controlado.
5 Valemo-nos aqui de noções muito abrangentes uma vez que o controle da Administração Pública será aplicável a qualquer fato, ato ou negócio
jurídico que tiver efeitos para a Administração. Portanto, tendo em conta a abrangência do controle em testa, não se pode fazer restrições apenas
ao controle dos atos administrativos ou dos contratos administrativos (entendidos como espécie do gênero negócio jurídico administrativo).
6 No Direito brasileiro, os Tribunais de Contas, por força do artigo 71 da Constituição Federal, são auxiliares do Poder Legislativo no exercício do
controle interno da Administração Pública. Assim, poder-se-ia argumentar que o controle exercido pelos Tribunais de Contas é apenas uma parcela
do controle parlamentar. Discordamos dessa visão, embora os Tribunais de Contas sejam, de fato e de direito, auxiliares do Poder Legislativo, o
controle por eles exercido é autônomo e, na maior parte das vezes, prescinde de manifestações do Poder Legislativo. Portanto, como ocorre em
outros sistemas jurídicos, os Tribunais de Contas, no Brasil, acabam sendo órgãos autônomos de controle externo que, em algumas hipóteses, têm
forte interface com o Poder Legislativo, auxiliando-o.
7 Ainda é questionável se o Ministério Público, autonomamente, exerce um controle sobre a Administração Pública. A nosso ver, concordando
com ODETE MEDAUAR, após a Constituição Federal de 1988, tal controle autônomo é evidente, eis que o Ministério Público pode atuar sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário, como faz nos casos em que celebra termos de ajustamento de conduta e outros instrumentos para
disciplinar uma conduta da Administração Pública. Sobre o tema, confira-se: MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública, p. 177 e ss.
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garantir a legalidade (tomada em da Administração Pública que
sentido amplo) da Administração tem como objetivo essencial
Pública.
realizar o controle das demais
estruturas administrativas.
Ao que nos parece, ambas as
visões estão corretas e precisam Nesse passo, estabelecendoser somadas para, efetivamente, se o controle interno como
denotar o controle interno uma função exercida por órgão
da
Administração
Pública. específico
e
especializado,
Ofundamento desta afirmação há,
obrigatoriamente,
que
decorre do fato de que o se determinar tal controle
controle interno é, de um ponto como uma forma de diálogo
de vista orgânico, realizado por interadministrativo,
por
órgãos da própria Administração, meio do qual uma parcela
sem a participação de órgãos da Administração modifica
internos. Porém, desde um ponto um ato realizado por outra.
de vista funcional, o controle Porém, não a seu capricho. A
interno também é uma função modificação há que se dar de
administrativa⁸. Assim é que, forma fundamentada e sempre
ao que nos parece, o controle dentro dos lindes impostos
interno da Administração Pública pelo ordenamento jurídico. Não
é aquela função administrativa se trata de criar hierarquia
exercidas por órgãos integrantes entre as diferentes parcelas
da estrutura administrativa que da
Administração
Pública
tem como objetivo corrigir falhas (controlador e controlados), mas,
cometidas no exercício de outras sim, demarcar seus espaços de
funções que sejam verificadas de atuação, a partir da atribuição
ofício ou a partir de provocação de funções típica dos processos
de terceiros.
de organização administrativa. ⁹
O conceito ora adotado pode
parecer um tanto óbvio,
mas não o é. Isso, pois a
apresentação de uma ideia de
controle interno que una a visão
orgânica com a visão funcional
abre o caminho necessário
para que seja constituída uma
estrutura administrativa de
controle, ou seja, uma parcela

FLORIANO
DE
AZEVEDO
MARQUES NETO, em um dos
principais estudos publicados no
Brasil sobre o controle interno
da
Administração
Pública,
critica a funcionalização de tal
controle, afirmando que esse
movimento tende a transformar
o controle em um fim em si
próprio. Segundo seu ponto de

vista, a “autonomização” do
controle faz com que haja um
déficit de responsividade no
manejo da função, permitindose que o controlador tome
decisões sem considerar análise
de seus impactos.¹⁰

Embora
concordemos
com
o diagnóstico, em vista da
realidade brasileira, discordamos
da visão do autor. Em nosso
sentir, é essencial que controle
seja funcionalizado, eis que esse
é um pressuposto da teoria
que pretendemos apresentar.
Ao que nos parece, não se
pode confundir funcionalização
do controle com descolamento
da realidade por parte do
controlador. A transformação
do controle em um fim em si
mesmo não é uma decorrência
lógica
e
necessária
da
funcionalização do controle, mas,
sim, é uma patologia decorrente
de um desvirtuamento da ideia
de função.

Como é cediço no Direito
Administrativo atual, a ideia
de função é intimamente ligada
à ideia de finalidade. Ou seja,
a função é uma obrigação
imposta
à
Administração
Pública para o alcance de uma
determinada finalidade¹¹. Nesse
sentido, a noção de uma função
de controle remete à imposição
de uma inalidade a uma parcela

8 Acerca da colocação do controle interno da Administração Pública como uma função administrativa, confira-se a lição sempre correta de
EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN, cf. Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2a ed., Heidelberg: Springer, 2006, p. 231.
9 Sobre o tema, confira-se: SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 231-232, visto que, conforme
o autor, o controle interno da Administração Pública é exercido de acordo com a estrutura funcional de organização da Administração Pública,
respeitando-se as atribuições de competência, procurando um direcionamento normativo em seu exercício.
10 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os Grandes Desafios do Controle da Administração Pública, in:MODESTO, Paulo (coord.), Nova
Organização Administrativa Brasileira, Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 221-222.
11 Em consonância com DOMENICO SORACE, os diferentes tipos de função administrativa identificam as mais diferentes parcelas da Administração
Pública, individualizando-se os tipos de Administração que existem. Cf. Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, 6ª ed., Bolonha: il Mulino, 2012, p.
91. No mesmo sentido, MARCO D’ALBERTI associa a ideia de função à ideia de fim na medida em que menciona que as funções administrativas
compreendem fins públicos que devem ser alcançados. Cf. LezionidiDirittoAmministrativo, Turim: Giappichelli, 2012, p. 131.
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da
Administração
Pública
assegurar a lisura e a correção
das atividades administrativas,
sem, de forma alguma, querer
implicar qualquer forma de
substituição do administrador
pelo controlador.

Considerando-se ser o controle
uma função manejada de forma
dialogada entre controlador
e controlado, sem a existência
de
qualquer
prevalência, a
substituição de um pelo outro,
transformando-se o controle
um fim em si mesmo, somente
pode
ser,
portanto,
uma
patologia do mau exercício da
função e não um defeito conato
da caracterização do controle
como função administrativa.
Mais ainda: a funcionalização
do controle e sua atribuição a
uma autoridade administrativa
devidamente
dotada
de
competência para o exercício
de dita função predica o
confinamento da atividade do
controle à finalidade para a
qual existe, dado que, como
é cediço, função nada mais
é do que uma finalidade a
ser alcançada. Com isso, fica
prejudicada a afirmação de uma
verticalidade entre controlador
e controlado que permita
a substituição do segundo
pelo
primeiro.
Novamente
concordando com EBERHARD
SCHMIDT-ASSMANN, controlado
e controlador encontram-se
horizontalmente
dispostos¹²,
cabendo ao segundo, dentro dos
limites de sua função, corrigir
falhas eventualmente verificadas

na conduta do primeiro.
Qualquer desbordamento dos
limites da função configurará
um
desvio
por
parte
do controlador, justificando
nosso posicionamento acerca
da autonomização da função
de controle.
3.
Controle
Interno
e
Administração Democrática

Nos dias atuais, a noção
de democracia vem tendo
importância
crescente
no
contexto
do
Direito
Administrativo.
Na
origem
deste ramo do Direito, a ideia
de democracia era meramente
acessória
e
pertencente,
essencialmente,
ao
Direito
Constitucional, eis que a
definição,
nos
quadrantes
da Constituição, de um sistema
democrático
em
que
os
governantes fossem escolhidos
pela população era bastante
ao
Direito
Administrativo.
Contudo,
em
função
de
diversas alterações verificadas
no Direito Constitucional, no
Direito Administrativo e, em
essência, na própria ideia de
Estado,
a
interpenetração
de
Administração
Pública
e Democracia houve que
ser revista.
Segundo a formulação mais
tradicional da doutrina do Direito
Administrativo, a legitimação
democrática da Administração
Pública advém de sua submissão
à lei. É dizer, na medida em
que cabe à Administração
aplicar a lei elaborada pelo

Parlamento segundo ditames
democráticos, estaria a atuação
da
Administração
Pública
devidamente legitimada pela
democracia.¹³

Ocorre,
contudo,
que
a
visão em comento encontrase ultrapassada. De acordo
com raciocínio ora criticado,
não caberia à Administração
a realização de escolhas,
eis que tudo estaria prédeterminado no bojo da lei –
esta, sim, plena manifestante
da democracia. Com isso, as
ações administrativas seriam
apenas um reflexo automático e
necessário de uma determinação
democraticamente
imposta.
Nega-se que a Administração
Pública tenha a capacidade
de agir para além da lei, de
forma que não há como haver
o desrespeito dos cânones
democráticos.
Essa situação é, evidentemente,
descompassada com a realidade.
Concordando uma vez mais
com as sempre pertinentes
lições de EBERHARD SCHMIDTASSMANN,
a
legitimação
democrática decorrente da
aplicação da lei permanece
existindo, porém é mais
complexa do que comumente
se pugna e, principalmente,
é complementada por outras
formas
de
atuação
da
Administração Pública.¹⁴
Em primeiro lugar, a legitimação
democrática
oriunda
da
aplicação de uma lei parlamentar
pela Administração Pública

12 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 231.
13 Por todos, confira-se: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativos, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 103-104.
14 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 88 e ss.
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não advém apenas de uma
compatibilidade material entre
o ato administrativo e a lei
em aplicação. Advém também
daí nos casos em que a lei
parlamentar fixe qual a decisão
a ser tomada em um caso
concreto na regulação de uma
competência
essencialmente
vinculada (em franca minoria,
nos dias atuais). Entretanto,
advirá de outras formas de
vinculação da Administração
Pública ao Poder Legislativo,
como no caso da execução da
lei orçamentária.¹⁵

essencialmente aberta, visto que
a lei, via de regra, não contém
um comando fechado que apenas
determina à Administração
Pública a tomada de uma
decisão possível diante do caso
concreto. Bem ao contrário, a
lei, em parcela muito significativa
dos casos, valer-se-á de múltiplas
possibilidades
e
conceitos
abertos e plurissignificativos,
atribuindo à Administração
Pública
a
competência
para agir dentro de certos
quadrantes, mas com relevante
capacidade
cognitiva
para
determinar a melhor solução à
Ademais,
a
legitimação situação fática subjacentes (i.e.,
democrática decorrente da lei competências discricionárias).¹⁶
parlamentar advirá também de
uma estrutura organizacional Como consequência do processo
da
Administração
Pública descrito, não há como se
legitimada
pelo
sistema pressupor que a legitimidade
democrático
que
conceda democrática da Administração
aos agentes administrativos Pública possa advir apenas da
capacidade para atuação no caso aplicação da lei parlamentar.
concreto por meio da criação É dizer, a partir do momento
de funções e competências. Isso em que a Administração
significa que é essencial para Pública é legitimada a agir sem
que a Administração Pública vinculação direta e exaustiva na
ostente
uma
legitimação lei parlamentar, há o advento
democrática que sua construção de um alargamento da ideia
haja sido chancelada pelo Poder de democracia que demandará,
Legislativo, com as necessárias portanto, uma revisão da ideia
atribuições e delimitações de de Administração democrática.
funções e competência.
Dizemos que há um alargamento
Inobstante as considerações na ideia de democracia porque a
precedentes, a atual relação democracia indireta decorrente
existente entre Administração da lei parlamentar deixa de
Pública e lei parlamentar – que ser única e suficiente para o
será objeto de estudo mais atual contexto da sociedade. Na
detido no próximo tópico deste esteira das lições precisas de
estudo – apresenta uma textura ODETE MEDAUAR, passa a ser

demandada uma democracia
no exercício do poder, além da
democracia para a assunção do
poder¹⁷, ou seja, é exigido que
a Administração Pública, no
manejo de suas competências,
seja permeável às demandas
da sociedade, que deverão ser
consideradas e sopesadas no
processo decisório estatal.
Exatamente
pelanecessidade
de um exercício democrático
do poder que EBERHARD
S C H M I D T-A S S M A N N
afirma que:

“[o conteúdo da democracia para
as decisões administrativas]
inclui,
portanto,
regras
muito
gerais
de
decisão
administrativa, estilo de ação
da Administração e organização
administrativa: extrai-se daí,
que a ação administrativa além
da legalidade deve preencher
outros critérios.”¹⁸

Ainda de acordo com o autor,
a
legitimação
democrática
da
Administração
Pública
demandará, ainda, para além
do respeito à lei parlamentar,
aceitação e participação. A
aceitação é referente ao conteúdo
da decisão administrativa que
deverá levar em consideração,
de maneira neutra, a situação
subjacente, de forma a encontrar
um equilíbrio ponderado nos
efeitos alcançados. Trata-se,
para além da legalidade estrita,
da correção da decisão visà-vis seu objeto na situação

15 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 90-91.
16 Sobre o processo de transformação da lei parlamentar no Estado contemporâneo, confira-se: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação
Estatal e Interesse Público, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 124 e ss.
17 Cf. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em Evolução, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 99-100.
18 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 101 (tradução nossa).
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concreta.¹⁹ Já a participação é
relacionada à permeabilidade
da decisão administrativa ao
diálogo com os interessados em
seus efeitos, de forma que a ação
administrativa não seja fruto de
concepções auto-referenciadas,
mas, sim, fruto de processo
aberto de discussão.

administrativa, ao fim e ao de acordo com os quadrantes
cabo, atingiu aquilo que dela do
exercício
democrático
se esperava.
do poder.²⁰
No que se refere à primeira
razão, tem-se um aumento
considerável da complexidade
da atividade de controlar a
Administração
Pública
em
decorrência da falta de um
critério uniforme e claro.
No contexto tradicional de
uma legalidade estrita, o
controle é simples: dá-se pela
verificação do cumprimento ou
não da norma em aplicação.
Contudo, no cenário descrito,
a lei não antevê uma exclusiva
consequência a ser verificada
no caso concreto. Prevê uma
finalidade a ser alcançada e a
consagração de instrumentos
para tanto, de maneira que
é imposta ao controlador a
obrigação de verificar se o
manejo dos instrumentos foi
adequado para a finalidade
imposta pela norma.

Diante desses quadrantes, temse que a ideia de democracia
para o Direito Administrativo
é muito mais complexa do que
as concepções corriqueiras dão
conta. A ideia de Administração
Democrática
diz
respeito,
essencialmente, à permeabilidade
da Administração Pública aos
interesses, às demandas e às
necessidades da sociedade que
constituirá o objeto da ação
administrativa.
Não
basta
simplesmente aplicar a lei
parlamentar. É necessário, ao
realizar tal aplicação, considerar
as demandas que se colocam e
sopesar os efeitos da decisão,
em constante processo de
diálogo com os interessados.
Já no que concerne à segunda
razão, há a obrigação de o
Ao lume dessas considerações, controladorgarantir
que
a
vê-se que a missão de controlar decisão administrativa não se
a ação administrativa é muito dará em desconsideração da
mais complexa do que se situação fática subjacente. Ou
imagina a partir da tradicional seja, a ideia de Administração
concepção
de
legalidade democrática impõe ao agente
estrita
da
Administração público controlador que verifique
Pública. Isso ocorre por duas e assegure a compatibilidade
razões: a falta de um catálogo da decisão administrativa com
fechado de resultados da ação a situação fática subjacente,
administrativa e a necessidade de forma que garantir que
de verificação se a decisão o exercício da função se deu

Nesse trilhar, vê-se que a função
de controle da Administração
Pública ganha considerável
relevo no contexto atual, eis que
o aumento da discricionariedade
da administrativa deve vir
acompanhado de um aumento
da amplitude e da capacidade
do
controlador.
Permitir
maior capacidade decisória
à
Administração
Pública
é essencial, bem como é
necessário haver meios aptos
para garantir que as decisões
tomadas respeitarão os limites
impostos pelo ordenamento
jurídico, especialmente no que
concerne à obrigatoriedade
de legitimação democrática
de tais decisões.
4. Legalidade e Administração
Pública

Como dito, segundo concepções
antigas e ultrapassadas do Direito
Administrativo, é aplicável à
Administração Pública uma
relação de legalidade estrita
em relação à lei parlamentar.
Segundo essas concepções, cabe
à Administração Pública apenas
realizar o que é determinado
pela lei, de forma que se
coloca a ação administrativa
como
uma
consequência
automática da ocorrência de
uma hipótese de incidência
perfeita e determinante contida

19 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 105-106.
20 Importante mencionar aqui que a necessidade de verificação de compatibilidade entre a ação administrativa e a situação fática subjacente não
legitima o controlador a, diretamente, determinar qual a melhor decisão a ser tomada diante da situação concreta. Ao controlador cabe apenas
apontar a correção ou incorreção do processo decisório no que concerne à identificação dos interesses, das demandas e das necessidades a serem
satisfeitos com a ação administrativa, impondo, se for o caso, a obrigatoriedade de refazimento da decisão com a permeabilidade necessária à
complexidade da situação subjacente. Esse tênue elemento demarca a divisão de um controle colocado como um “fim em si mesmo” em que há
a substituição do controlado pelo controlador do controle autonomizado corretamente manejado.
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na lei parlamentar.²¹

A refutação dessas concepções
de
maneira
detalhada
certamente desbordaria os
lindes do objeto do presente
estudo.
Todavia,
parecenosimprescindível assentar que
a ideia de legalidade estrita
não mais se aplica (se é que
algum dia se aplicou) ao Direito
Administrativo, de forma que,
como consignamos em estudo
anterior²², a lei parlamentar
constitui uma das fontes do
Direito Administrativo e não a
única fonte.
A emergência de normas
constitucionais com eficácia
plena e direta sobre a
ação
administrativa
(como
ocorre
em
relação
aos
direitos
fundamentais),
bem como a transferência
de matérias do bojo da lei
parlamentar para regulamentos
administrativos, em processo
de deslegalização²³, fazem com
que a lei parlamentar seja uma
fonte de parametrização da
ação administrativa, na medida
em que cria os meios de ação
administrativa²⁴ e determina

seus limites e finalidades²⁵.
Como
muito
precisamente
afirma PAULO OTERO:

“Hoje, paralelamente à lei, a
Administração Pública pode
também executar diretamente
a Constituição, aos de Direito
Internacional
Público,
de
Direito da União Europeia, do
poder judicial e do próprio
poder
político,
envolvendo
cada uma destas situações
variados graus de autonomia
ou vinculação administrativa”.²⁶
Como consequência, repisando
uma noção já apresentada, a
lei parlamentar não determina
qual ação deve ser tomada no
caso concreto, mas, sim, qual
o resultado a ser alcançado
pela Administração Pública,
facultando-lhe um leque de
opções de ação. E, mais ainda, a
lei parlamentar não se encerra
em si própria. Dependerá
sempre de uma harmonização
com as normas constitucionais
que disponham sobre o tema,
bem assim terá sua aplicação
sempre
condicionada
à
compatibilidade com a situação
fática a que se destina.

Se na generalidade das ações
administrativas essa realidade
é
claramente
perceptível,
na aplicação de recursos
públicos orçamentários torna-se
flagrante. A razão para tanto
decorre do fato de que as normas
jurídicas (notadamente as leis
parlamentares) determinantes
da aplicação de recursos públicos
consubstanciam
políticas
públicas a serem implantadas
pela Administração Pública,
apresentando, assim, programas
a serem cumpridos e objetivos
a serem alcançados, mas não
ações a serem empreendidas.
É
dizer,
no
campo
da
realização de gastos públicos
comumente materializados por
meio de contratos públicos,
as normas jurídicas a serem
aplicadas não pré-determinarão
qual o conteúdo dos fatos,
atos e negócios jurídicos
administrativos. Tais normas
preverão as finalidades a
serem alcançadas (por exemplo,
universalização de um dado
serviço público, erradicação da
pobreza, combate aos efeitos da
seca, qualificação profissional,

21 Por todos, uma vez mais, confira-se: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, p. 104.
22 SCHIRATO, Vitor Rhein. Legalidade e Tipicidade no Exercício da Função Sancionadora pela Administração Pública, in: ASOCIACIÓN PERUANA
DE DERECHO ADMINISTRATIVO (org.). Derecho Administrativo: hacia un Estado más confiable, Lima: Thomson Reuters, 2016, p. 719.
23 A deslegalização consiste em um movimento a partir do qual a lei parlamentar limita-se a traçar os elementos essenciais da disciplina de uma
determinada matéria, expressamente transferindo para regulamentos editados no âmbito da Administração Pública a disciplina pormenorizada.
Assim, opera-se uma transferência da lei para o ato normativo infra legal a disciplina de um determinado tema, dentro dos lindes e no contexto
previstos na lei parlamentar. Sobre o tema, entre outros, confira-se: FALCON,Giandomenico.Lineamenti di Diritto Pubblico, 13ª ed., Pádua: CEDAM,
2014, p. 294-295.
24 Importante aqui fazer a conexão com as ideias expostas no tópico precedente, haja vista que a criação, pela lei parlamentar, de meios de
ação administrativa, decorrentes da criação de funções e delimitações de competências, constitui um dos mais importantes meios de legitimação
democrática da Administração Pública em face do modelo de democracia representativa parlamentar, pois vem, em boa medida, a substituir a ideia
de que tal legitimação decorre apenas da aplicação de um comando legislativo vinculante e de conteúdo fechado e pré-determinado.
25 Cf. FRACCHIA, Fabrizio. I Principi Costituzionali, in: _ (org.). Manuale di Diritto Pubblico, Nápoles: Editoriale Scientifica, 2014, p. 133.
26 Cf. OTERO, Paulo. Manual de Direito Adminsitrativo, vol. I, Coimbra: Almedina, 2013, p. 180. Na mesma senda, SIMONE TORRICELLI menciona
a necessidade de mudança de paradigma, no âmbito europeu, acerca da ideia de suporte de legalidade do ato administrativo entre o direito
nacional e o direito europeu, confirmando a necessidade de revisão dos mecanismos tradicionais de configuração da legalidade administrativa.
Cf. Libertà Economiche Europee e Regime del Provvedimento Amministrativo Nazionale, Santarcangelo di Campagna: Maggioli, 2013, p. 149-152.
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aprimoramento do sistema
educacional etc.), bem como
criarão os instrumentos para
tanto, cabendo à Administração
Pública, segundo suas concepções,
empregar um instrumento ou
outro para chegar ao resultado
determinado.²⁷
Exatamente nesse contexto que
o controle da Administração
Pública terá um papel de
extremo relevo, eis que deixará
de ser um controle típico de
legalidade (i.e., verificador da
correção da realização dos
textos normativos aplicáveis) e
passará a ser um controle de
resultados²⁸. Via de consequência,
o que se espera dos órgãos
administrativos
incumbidos
de realizar o controle interno
da
Administração
Pública
não é uma verificação formal
da ação administrativa, mas,
sim, o controle de resultados
alcançados, testando a relação
de custo e benefício do manejo
dos instrumentos criados pelo
sistema normativo.
Essas
considerações
são
essenciais no delineamento de
uma “teoria geral” do controle
interno
da
Administração
Pública
porque
permitirão
determinar
dois
elementos
essenciais dessa espécie de
controle (sobretudo no que

concerne à aplicação de recursos
públicos²⁹): a necessidade de
manifestação concomitante com
a ação administrativa e ex-posta
ela e a objetividade de sua
realização.

No que se refere ao primeiro
elemento, tem-se que o controle
interno não deve ser apenas
repressivo,
exercitado
de
maneira ex-post. Há que ser
também manifestado de maneira
concomitante com a ação
administrativa. Sendo assim,
cabe ao controlador verificar,
de
maneira
concomitante,
se a aplicação de recursos
públicos se dá de acordo com
as finalidades previstas em
lei, por meio de instrumentos
legalmente previstos e se a
escolha administrativa foi feita
com respeito aos imperativos
de
uma
Administração
Democrática.
Da
mesma
forma,caberá ao controlador,
em momento posterior (expost) à aplicação dos recursos,
verificar se os meios adotados
foram eficazes para o alcance
dos resultados pretendidos.
Do
elemento
mencionado
decorrerá uma consequência
muito relevante do controle
interno
da
Administração
Pública, qual seja, a sua natureza
não apenas repressiva, como

também indicativa. É dizer, ao
se constatar que o controle
interno há que ser verificado
tanto de forma concomitante,
quanto de forma posterior, temse que não caberá ao controlador
apenas reprimir a má aplicação
de recursos públicos. Caberlhe-á também dialogar com
a Administração controlada
na aplicação adequada de
tais recursos.³⁰
Já no que se refere ao
segundo
elemento,
tem-se
que o controle exercido não
se dá pelas convicções do
controlador, mas, sim, a partir
de parâmetrosessencialmente
objetivos.
Não
cabe
ao
controlador
determinar
correções ao controlado em
função do que lhe parece
mais
adequado.
Cabe-lhe,
estribado
em
parâmetros
essencialmente
objetivos,
determinar a aceitabilidade
ou
inaceitabilidade
da
ação do controlador.
Como corretamente menciona
EBERHARD
SCHMIDTASSMANN, no campo do controle
financeiro-orçamentário devem
ser levados em consideração a
economicidade e a legalidade
(em
sentido
amplo)
dos
gastos públicos³¹. O primeiro
representa uma análise de

27 Sobre o tema, confira-se: COUTINHO, Diogo R. O Direito nas Políticas Públicas, in: SUNDFELD, Carlos Ari / JURKSAITIS, Guilherme Jardim (org.).
Contratos Públicos e Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2015, p. 453 e ss., assim como GARCIA, Maria da Glória F.P. Direito das Políticas
Públicas, Coimbra: Almedina, 2009, p. 157-158.
28 Sobre o tema, confira-se: CONTI, José Maurício / CARVALHO, André Castro.Controle Interno na Administração Pública Brasileira: qualidade de
gasto público e responsabilidade fiscal, Direito Público, nº. 37, Porto Alegre, janeiro-fevereiro de 2011, p. 206 e ss.
29 Ressaltamos aqui o campo de aplicação de recursos públicos porque se trata daquele em que as considerações apresentadas se manifestam de
maneira mais aguda, pois, como bem observa EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN, “os controles financeiros detêm relação direta com o Princípio do
Estado de Direito” (cf. Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 234, tradução nossa), merecendo, assim, uma posição de destaque
no presente estudo. Todavia, tudo o quanto afirmado aplica-se também aos demais campos de incidência do controle da Administração Pública.
30 Aqui pode ser mencionada, por exemplo, a hipótese em que a Administração Pública haja escolhido meio claramente indevido para a realização
de uma determinada política pública, atribuindo ao controlador, anteriormente à produção do resultado, o dever de intervir e impor o refazimento
da decisão quanto ao meio, de forma a encontrar a solução mais eficaz e mais eficiente.
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custo e benefício, na qual deve
ser buscado o menor dispêndio
possível para o alcance do
melhor resultado possível. Já
o segundo significa que os
gastos devem respeitar as
normas jurídicas aplicáveis³².
Com isso, vê-se que os
parâmetros do controle são
essencialmente objetivos.

A partir do quanto exposto, é
fundamental entender que a
forma de realização da função
de controle não apresenta mais
os contornos originalmente
descritos.
Não
cabe
ao
controlador uma verificação
formal de legalidade, mas,
sim, um controle material de
alcance de resultados, a partir
de parâmetros fixados na lei e
nas demais fontes regimento do
Direito Administrativo.

Nesse diapasão, vê-se que
a
função
administrativa
de controle é de grande
complexidade,
demandando
do controlador uma postura
deferente de um lado,dado que
não lhe é permitido se sobrepor
ao controlado por força de
concepções subjetivas, mas
apenas com fundamento em
dados estritamente objetivos,
e proativa de outro, dado que
mais do que reprimir equívocos,

cabe ao controlador acompanhar
e assegurar a obtenção dos
melhores resultados.

países ocidentais. Tais pontos
concernem,
essencialmente,
a
três
questões:
(i)
a
existência de uma estrutura
piramidal,baseada na hierarquia
5.
A
Organização da Administração Pública³⁵; (ii)
Administrativa
e
suas a divisão da Administração
Transformações
Pública
entre
direta
e
indireta³⁶; e (iii) a bipartição
O estudo da organização da de critérios para definição da
Administração, sob a perspectiva Administração Pública entre
do DireitoAdministrativo, não funcional e estrutural.³⁷
é uniforme entre as diversas
jurisdições. Há casos, como Com isso, afirmamos que,
a Alemanha³³, em que é um com diferentes graus de
dos temas que faz parte da profundidade de investigação
dogmática clássica do Direito acadêmica
e
discussão
Administrativo e, portanto, jurisprudencial, a maior parte
encontra
fértil
debate dos países ocidentais reconhece
doutrinário. Há, em contraste, a Administração Pública como
casos nos quais a organização uma
estrutura
piramidal
da Administração Pública não baseada na hierarquia, que se
encontra lugar de destaque divide entre direta e indireta,
nas discussões teóricas de conforme a relação mantida
referido ramo do Direito, entre o Poder central e o poder
muito embora seja fundamental periférico que o circunda, e que
para a compreensão da forma por vezes se encontra conectada
de agir do Estado³⁴. O Brasil por um vínculo estrutural
encontra-se no segundo grupo. e por vezes se encontra
Embora haja manifestações conectada pelo exercício de
pontuais da doutrina, não é uma função tida como típica da
tema da agenda prioritária Administração Pública.
dos administrativistas.
Ocorre,
contudo,
que
a
Não obstante, há pontos de diferença de aprofundamento
convergência
nos
debates na discussão da organização
(mais ou menos evoluídos) administrativa leva a uma
existentes nos mais diversos cristalização maior ou menor

31 O artigo 70 da Constituição Federal traz regra semelhante, segundo a qual o controle financeiro-orçamentário da Administração Pública deve
se dar com base na legalidade, na economicidade e na legitimidade da aplicação dos recursos públicos.
32 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 225.
33 Entre muitos outros, veja o caso da obra coletiva: DÖHLER, Marian / FRANZKE, Jochen / WEGRICH, Kai (org.). Der gutorganisierteStaat, BadenBaden: Nomos, 2015.
34 Como corretamente afirma EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN, “a sistemática do Direito Administrativo tem que colocar o direito de organização
da Administração Pública em uma posição central, pois é ele que permitirá as regras de atuação e o regime de ação das estruturas públicas”. Cf.
Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 240.
35 Sobre o tema, entre outros, confira-se: CASSAGNE, Juan Carlos. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 10ª ed., Buenos Aires: La Ley, 2011,
p. 204 e ss.
36 Sobre o tema, entre outros, confira-se: MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht, 18ª ed., Munique: C.H. Beck, 2011, p. 532 e ss.
37 Sobre o tema, entre outros, confira-se: ORTIZ, Gaspar Ariño.Sobre el concepto de Adminsitración Pública y el Derecho Administrativo, in
Lecciones de Administración (y Políticas Públicas), Madrid: Iustel, 2011, p. 61 e ss.
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de conceitos históricos, muitas
vezes ultrapassados. É dizer,
quanto menor é o grau de
aprofundamento do estudo da
organização
administrativa,
mais se consolidam conceitos
formados historicamente e
maior se afigura a resistência
a mudanças, o que pode
levar a equívocos quanto às
características e ao regime
jurídico de determinada parcela
da estrutura administrativa.

piramidal,
hierarquizada
e
especializada, dividida entre
Administração direta e indireta
e por vezes acoplada a outras
estruturas por uma unidade
funcional deve permanecer
como regra geral, mas deve ser
vista cum grano salispara ser
generalizada, pois há inúmeros
casos em que não se coadunam
com as funções desempenhadas
pela Administração Pública. É
dizer, o estudo da organização
administrativa é muito mais
Mais uma vez concordando complexo do que parece
com EBERHARD SCHMIDT- porque não pode partir de
ASSMANN, as teorias mais conceitos gerais aplicáveis a
tradicionais de uma teoria de todos os casos.³⁹
organização da Administração
Pública são criticáveis, pois não Esta afirmação decorre da
conseguem oferecer soluções constatação bem demarcada
para as questões cotidianas por
EBERHARD
SCHMIDTque afetam a ação da ASSMANN segundo a qual
Administração Pública. Ainda a realidade dos fatos e as
segundo o autor, as regras de ações a serem empreendidas
organização da Administração pela Administração Pública
Pública
estão
diretamente muitas
vezes
demandarão
conectadas com as funções por novos
modelos,
a
serem
ela desempenhadas, de forma criados para a solução de
que evoluções e modificações situações específicas⁴⁰. Nesse
em tais funções devem ser passo, parece-nos óbvio que
refletidas em referidas regras³⁸. os
esquemas
tradicionais
Assim é que, arrematamos encontrados na teoria não
nós, é impossível pensar na passam de um referencial,
organização da Administração que poderá ou não ser
Pública como uma questão confirmado na prática, a partir
estática. É – e, mais ainda, tem da situação concreta a que se
que ser – dinâmica, eis que vise concretizar.
devem corresponder ao plexo
de atribuições administrativas. Muito embora a constatação
Com isso, as ideias mais precedente possa levar a
tradicionais de uma estrutura um sem número de arranjos

que podem ser encetados
nos casos concretos de ação
administrativa – como, por
exemplo, a criação de novos
tipos de órgãos e entidades, a
criação de entidades híbridas
entre público e privado etc.
–, nossa preocupação aqui
concerne
especialmente
à
forma de relacionamento entre
certos órgãos e entidades
administrativas
com
o
poder central.
Como já dito, segundo as
mais tradicionais concepções
doutrinárias, as relações entre
os órgãos e entidades da
Administração Pública com
o poder central poderão ser
determinadas por subordinação
hierárquica
(no
caso
de
órgãos situados dentro da
Administração direta) ou por
tutela (no caso de entidades
situadas
na
Administração
indireta).⁴¹
Todavia, há hipóteses em que
nem a subordinação hierárquica,
tampouco a tutela (como
concebida
tradicionalmente)
são efetivos para a realização
das funções públicas que se
colocam
à
Administração
Pública. A fragmentação do
interesse público, formado, na
sociedade atual, por inúmeros
interesses públicos que, não
raro, se contrapõem, somada
à necessidade de apartação
entre Administração Pública

38 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 240-245.
39 Valendo-nos das precisas lições de MATHIAS JESTAEDT, a Administração Pública deve ser concebida como uma unidade de ação e de decisão
coerente, mesmo que formada por órgãos e entidades variados, multiplicados e diferentes. Cf. GrundbegriffedesVerwaltungsorganisationsrechts, in:
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang / SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard / VOßKUHLE, Andreas (org.). Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, Munique:
C.H. Beck, 2008, p. 934-935.
40 Cf. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 240-245.
41 Sobre o tema no Direito brasileiro, confira-se, por todos: DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Adminsitrativo, 29ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 517 e ss.
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e política, com valorização
de critérios técnicos isentos
no processo de tomada de
decisão administrativa levam
à necessidade de formatação
de
novas
estruturas
de
Administração Pública.

ações
empreendidas
pela
Administração
Pública
no
Estado contemporâneo passa
a demandar novas formas
organizativas, que vão muito
além das estruturas concebidas
tradicionalmente.
Passa
a
ser necessário que parcela
Como resultado, há uma certa das funções administrativas
ruptura com o modelo piramidal sejam empreendidas de forma
tradicional, fazendo com que autônoma,
sem
qualquer
em seu lugar advenha um sujeição ao poder central,
modelo de rizoma, no preciso eis que este é vincado pela
dizer de JACQUES CHEVALLIER, política e o objetivo perseguido
eis que “não apresenta mais em certos casos demanda
uma estrutura estável, mas se uma completa blindagem do
desenvolve a partir de conexões ambiente político.⁴⁴
livres estabelecidas entre os seus
elementos constitutivos”⁴². Isto Naorganização administrativa
acontece, pois a Administração piramidal e hierarquizada, o
Pública deixa de ser fundada topo da pirâmide é ocupado
na estrutura hierarquizada pelo chefe do Poder Executivo,
típica da pirâmide e passa nomeado de acordo com
a conviver com estruturas sistema político. A partir de
autônomas, que escapam de sua nomeação, há a designação
um controle (utilizado aqui na de
inúmeros
cargos
nas
acepção de comando) decorrente faixas inferiores da pirâmide,
de relações de subordinação o quais, não raro, também
e obediência.
seguem uma inclinação política,
haja vista que, como bem
Consoante a preciosa lição de menciona DOMENICO SORACE,
SABINO CASSESE:
“a administração pública se
identifica como tal enquanto
“As administrações públicas são, consiste em uma atividade
portanto, ora fragmentadas, instrumental relativa a objetivos
oradiferenciadas.
Por
este políticos.”⁴⁵
motivo, é preferível dizer
que
a
administração
é Em função da relação tradicional
multiorganizativa, bem como de legitimação da Administração
pluralística ou policêntrica.”⁴³
Pública a partir do cumprimento
da lei parlamentar não haveria
Nesse
passo,
verifica- como ser diferente. O exercício
se que a diversidade de da democracia escolhe um

determinado
Governo,
que
passa a formar e/ou influenciar
um aparato administrativo
destinado
a
transformar
em
realidade
as
ideias
sufragadas pela população no
sistema democrático.
Ocorre,
contudo,
que
determinadas atividades devem
ficar infensas à estruturação
e/ou à influência tipicamente
decorrentes
do
processo
democrático-eleitoral, eis que
tutelam interesses públicos
independentes
de
escolhas
políticas, pois que conectados
diretamente
a
segmentos
específicos da sociedade e/ou
perenes em relação ao natural
câmbio político do sistema
democrático. Tais interesses,
nesse passo, são postos sob a
tutela e a curatela de parcelas
autônomas da Administração
Pública, que não são se
sujeitam, sob qualquer forma, ao
poder político.
Adaptando-se
as
lições
desenvolvidas
por
VITAL
MOREIRA
acerca
de
administrações
autônomas⁴⁶,
parece-nos possível entender
que a autonomia de parcelas
da
Administração
Pública
terá lugar quando houver: (i)
interesses específicos a serem
tutelados, independentes de
escolhas políticas e (ii) conexão
direta entre a entidade e
interesses públicos identificados
no âmbito da sociedade. Ou seja,

42 Cf. CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, Belo Horizonte: Fórum, 2009, trad. Marçal Justen Filho, p. 99.
43 Cf. CASSESE, Sabino. Le Basi del Diritto Amministrativo, 9ª ed., Garzanti: Milão, 2000, p. 190 (tradução nossa).
44 THOMAS GROß esclarece que “uma independência fática no sentido de uma liberação da hierarquia será garantida quanto uma atividade deve
ser realizada de forma independente de influências políticas”. Cf. Die VerwaltungsorganisationalsTeilorganisierterStaatlichkeit, in: HOFFMANN-RIEM,
Wolfgang / SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard / VOßKUHLE, Andreas (org.). Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, p. 869 (tradução nossa).
45 Cf. SORACE, Domenico. Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, p. 36 (tradução nossa).
46 Cf. MOREIRA, Vital. Administração Autónoma e Associações Públicas, Coimbra: Coimbra, 1ª reimpressão da obra de 2003, p. 79 e ss.
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a autonomização de parcela
da
Administração
Pública
com
isolamento
docampo
de influência política terá
lugar na hipótese em que o
interesse público a ser tutelado
for independente de escolhas
políticas e quando a entidade
que tutela esse interesse
possuir conexão direta com
a sociedade, independente de
legitimação democrática direta.

Essa construção não é de
aceitação simples se for levado
em conta que a legitimação da
Administração Pública decorre
da submissão às decisões
democrá icas emanadas do
Poder Legislativo. Contudo, é
mais fácil de ser compreendida
a partir do momento em que se
tem clareza que a democracia
representativa contempla os
interesses apenas da maioria
da população e não de sua
totalidade, devendo haver meios
para preservar aquilo que é
comum a toda a população.
Seguindo as sempre pertinentes
lições de SABINO CASSESE,
as entidades autônomas da
Administração
Pública
são
entidades estatais, mas não são
entidades de Governo⁴⁷. Assim
é que a elas cabe a tutela de
interesses típicos do Estado e
não do Governo em exercício
em um dado momento histórico,
o que traz como consequência
o fato de que essas entidades
não têm compromisso com a
realização de uma determinada
política governamental, mas com

a preservação de um elemento do Estado e os interesses
que constitui interesse público que são comuns a toda a
atinente a toda a coletividade. sociedade, independentemente
de fazer parte ou não da
Diante dessas considerações, maioria
sufragada
pelo
vê-se que a necessidade de sistema
político-democrático.
autonomização e atribuição Como perfeitamente aponta
de independência a parcelas JACQUELINE
MORANDda
Administração
Pública DEVILLER, a independência de
dependerá de um exame autoridades administrativas tem
realizado no caso concreto o propósito de evitar conflitos
que coteje a função pública de interesse.⁴⁸
a ser exercida, sua natureza,
suas finalidades e seu modo Portanto, a organização da
de
exercício,
inferindo-se Administração Pública tornouhaver uma função destinada a se muito mais complexa do
dar concreção a uma política que pressupõem as concepções
pública sufragada pelos meios mais tradicionais do Direito
democráticos, ou uma função Administrativo. Não se pode
destinada a garantir o adequado mais pensar em organização
funcionamento de atividade levando-se
apenas
em
estatal não dependente e não consideração uma estrutura
vinculada a uma tal política piramidal que encontra em
pública,inclusive
com
a seu cume um agente público
capacidade de sopesar, mitigar escolhido
por
meio
de
e controlar sua realização.
processos político-eleitorais. A
organização administrativa deve
Via de consequência, há que levar em conta a necessidade
ser autônoma e independente de constante arbitramento e
a parcela da Administração harmonização entre os mais
Pública destinada a garantir diferentes interesses públicos
o adequado funcionamento que se colocam no casoconcreto,
do Estado e a implantação a inclusive um arbitramento entre
contento de políticas públicas os interesses políticos de uma
formuladas por meio da maioria em certo momento
articulação das instituições com aqueles comuns a todos
políticas do Estado e das parcelas os
cidadãos,
consolidados
da
Administração
Pública e garantidos pelo sistema
destinadas a ser instrumento jurídico,
notadamente
pelo
de realização de tais políticas. texto constitucional.
Em última análise, deve ser
independente
e
autônoma
a parcela da Administração
que
realiza
arbitramento
entre os interesses políticos

47 47Cf. CASSESE, Sabino. Le Basi del Diritto Amministrativo, p. 195.
48 MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Droit Administratif, 12ª ed., Paris: Montchrestien, 2011, p. 111.
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6. Por Uma Teoria Geral Administração Pública deve ser
do Controle Interno da uma função capaz de, a um só
Administração Pública
tempo, ser exercida de forma
autonômica e sistêmica, com
Nos
tópicos
precedentes, a finalidade de assegurar os
assentamos aqueles que nos pressupostos democráticos da
pareciam
os
pressupostos Administração nos dias atuais,
fundamentais para a construção avaliando adequadamente os
de uma teoria geral do controle critérios adotados na aplicação
interno
da
Administração dos
comandos
normativos
Pública. Em brevíssima síntese, pertinentes e sem a influência
relembremo-los: (i) a ideia de estruturas políticas que
do controle como função causam a determinação e/ou
administrativa; (ii) o atual a influência sobre parcela do
impacto da democracia sobre aparato administrativo.
a Administração Pública, que
torna insuficiente a mera ideia de A partir dessas finalidades a
que a legitimidade democrática serem cumpridas pelo controle
advém apenas do cumprimento interno, é possível traçarde leis formuladas por meios se o que se poderia conceber
democráticos e faz com que a como uma teoria geral. Para
Administração deva, ademais, tanto, será necessário conceber
ser permeável às demandas tal controle, a partir dos
concretas da coletividade na aspectos funcional, finalístico,
execução de referidas leis material
e
estrutural.
A
(democracia no exercício do análise pormenorizada de cada
poder); (iii) a legalidade é hoje um encontra-se nas linhas
muito mais ampla do que fora que seguem.
outrora, fazendo com que não
haja uma relação de dependência Sob o aspecto funcional, o controle
de tipicidade entre lei e ato interno
da
Administração
administrativo, sobretudo no Pública há que ser visto como
campo de atos que impliquem uma
função
administrativa
gastos públicos na realização própria e autônoma. É dizer,
de políticas públicas; (iv) a há que existir uma função de
organização
administrativa, controlar, exercida de maneira
no contexto atual, é muito exclusiva e típica por certos
mais complexa do que foi agentes
administrativos,
em outros momentos, eis que incumbidos, assim, de verificar
deve ser capaz de encontrar a
correção
da
atividade
mecanismos de administração de outros agentes públicos
infensos a interesses públicos incumbidos de algo realizar em
e, pois, fugidios da estrutura favor dos cidadãos.
piramidal
e
hierarquizada
tradicionalmente
denotada Novamente concordando com
pela doutrina.
as lições de SABINO CASSESE,
uma função administrativa
Nesses quadrantes, parece- pode
ser
individualizada
nos que o controle interno da e definida a partir de
49 Cf. CASSESE, Sabino. Le Basi del Diritto Amministrativo, p. 130-131.
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quatro elementos: matéria,
atribuições, fins e destinatários⁴⁹.
Portanto, haverá uma função
administrativa individualizada
quando for possível identificar
em relação a ela uma matéria
que lhe seja própria (o que deve
fazer o agente administrativo),
um plexo de atribuições que
lhe seja atinente (quais são as
atividades desempenhadas), uma
finalidade a ser alcançada (o
que se pretende com a função) e
destinatários específicos (quem
recebe os efeitos do exercício
da função).

Nesse passo, a ideia do
controle interno como função
administrativa autônoma faz
com que haja: (i) uma matéria
específica a ser explorada,
consistente na verificação da
lisura e da correção da atuação
de outros agentes públicos; (ii)
um conjunto de atribuições
(i.e., competências) a serem
desempenhadas pelos agentes
encarregados
do
exercício
da função consistentes na
realização
de
auditorias,
inspeções, verificações etc.,
bem assim no recebimento e
julgamento de pedidos feitos por
particulares; (iii) uma finalidade
a ser alcançada, qual seja, a
garantia de bom funcionamento
das atividades atribuídas à
Administração Pública, com o
bom uso de recursos públicos
e o cumprimento dos atos
normativos aplicáveis; e (iv)
destinatários específicos que
são os próprios agentes públicos
controlados, de forma imediata,
e a sociedade como um todo,
de forma mediata.
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Como já tivemos a oportunidade
de delinear no estudo anterior
mencionado acima, há diversas
atividades desenvolvidas pelos
agentes
da
Administração
Pública
que
podem
ser
considerados formas de controle
(p.ex., o controle exercido pelo
superior no âmbito do poder
hierárquico). Todavia, essas
diversas atividades de controle
não podem ser consideradas
como o controle interno da
Administração Pública porque
são atividades desempenhadas
de forma acessória no exercício
de outras funções.⁵⁰
É dizer, em que pese haver
atividades que ensejam uma
capacidade de controle, não
contemplam essas uma função
de controle, eis que somente
se confere qualquer capacidade
de controlar terceiro de forma
acessória e lateral a outra
função pública predominante
(p.ex., não é função exclusiva
do
superior
hierárquico
controlar seu inferior; fá-lo de
maneira acessória ao exercício
de outra função).
Assim é que o controle interno
deve ser aquele funcionalizado,
individualizado, especializado e
exercido com exclusividade por
órgão ou entidade integrante
da Administração Pública, o
qual, inclusive, se sobrepõe a

outros mecanismos de controle
existentes de forma acessória
em outras funções públicas
(por exemplo, a função de
controle interno especializada
é exercida mesmo que haja
manifestações
de
controle
hierárquico ou controle prévio
por meio de consultorias da
Administração Pública).

de considerável margem de
discricionariedade, uma tal
cisão pode trazer mais dúvidas
do que certezas. Em última
análise, todas as questões são
atinentes à legalidade, eis que
houve considerável alargamento
dessa ideia. Pretender segregar
legalidade de dispêndio de
recursos públicos ainda reflete,
em certa medida, a ultrapassada
Na definição de uma função segregação entre legalidade e
pública de controle interno da mérito dos atos administrativos.
Administração Pública, é possível
cindir a matéria entre controle Considerando-se a atividade
da legalidade e controle do bom da
Administração
Pública
emprego de recursos públicos. como aquela que realiza
Na primeira, haveria o foco na funções
públicas
previstas
verificação do cumprimento, no ordenamento jurídico de
pela Administração Pública, dos forma a alcançar finalidades
atos normativos que lhe são previamente postas⁵¹, pareceaplicáveis e, principalmente, o nos ser indiferente a análise
respeito ao plexo de direitos da legalidade
de
gastos
assegurados aos cidadãos. Na públicos ou a legalidade de
segunda, haveria o foco em outras ações administrativas,
controlar a atividade financeira de forma que função pública
da
Administração
Pública, de controle interno poderá
enquanto aplicadora de recursos englobar a análise da legalidade
públicos para a consecução (em
sentido
amplo)
de fins públicos.
de
todas
as
atividades
administrativas desempenhadas.
Como será descrito mais
adiante, essa segregação é Sob o aspecto finalístico, a
verificada em diversos países. função pública de controle
Porém, no atual estágio de interno
da
Administração
desenvolvimento do Direito Pública
concentra-se
em
Administrativo e diante da assegurar que as atividades
construção das normas a serem administrativas serão realizadas
aplicadas pela Administração com a devida observância
Pública, cada vez mais prenhes das normas jurídicas que lhe

50 Como pudemos relacionar no estudo mencionado, em breve síntese, a ideia de controle remete a diversas relações jurídicas mantidas entre
os agentes da Administração Pública, podendo haver mecanismos de controle prévio (consultorias jurídicas que se manifestam previamente aos
atos da Administração Pública), mecanismos de controle concomitante, por meio de mecanismos de acompanhamento típicos da tutela existente
entre a Administração direta e a Administração indireta e mecanismos de controle a posteriori, como aqueles manifestados no âmbito do poder
hierárquico. Todavia, em todos esses casos, a função de controle é manejada de maneira acessória a outras funções, sem qualquer forma de
individualização e especialização, o que as diferencia, portanto, do que aqui se toma por controle interno da Administração Pública. Sobre o tema,
confira-se: SCHIRATO, Vitor Rhein. O Controle Interno da Administração Pública e seus Mecanismos, p. 33 e ss.
51 Faz-se, aqui, novamente, referência do pensamento de DOMENICO SORACE, na medida em que se concorda com a ideia de que o tipo de função
a ser exercida determinará as características específicas da Administração Pública, cf. DirittodelleAmministrazioniPubbliche, p. 91 e ss.
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delimitam. Como muito bem
pondera MATHIAS JESTAEDT,
a ideia de controle conecta-se
às ideias de objetivo e alcance
de metas, ou seja, cabe ao
controlador
verificar
quais
objetivos (ou finalidades) são
impostos ao agente público
e se, dentro desse plexo de
objetivos, houve o alcance das
metas impostas.⁵²

No
atual
contexto
de
Administração
Pública
democrática,
o
prisma
finalístico do controle interno
tem sua importância avultada.
A razão para tanto é óbvia: as
finalidades que são impostas
à
Administração
Pública
não decorrem apenas da lei
parlamentar, mas, também, de
mecanismos de permeabilidade
às demandas da sociedade
no caso concreto. Assim,
torna-se
fundamental
que
sejam controladas as escolhas
administrativas
impositivas
de
finalidades
a
serem
alcançadas, dentro de um
enorme leque possível posto
pela lei parlamentar.

parlamentar, na medida em que
o conteúdo dessa lei torna-se
mais fluido, aberto e, portanto,
estabelecedor de um conjunto
vasto de escolhas possíveis para
o caso concreto. É fundamental
que haja mecanismos de conexão
direta entre a Administração e
a sociedade para que a decisão
administrativa logre realizar
os interesses da coletividade
que a demandam.⁵³

Como consequência, é essencial
que haja controle das decisões
tomadas, com o objetivo de
verificar se essas, efetivamente,
refletem a situação fática
subjacente
verificada
na
sociedade, ou se são fruto
de uma decisão unilateral e
irrefletida do agente público. Em
última análise, é fundamental
que seja realizado um controle
sobre a efetiva existência de
democracia no exercício do
poder, para além da tradicional
democracia no acesso ao poder.

Sob o aspecto material, a
função
administrativa
de
controle consiste na verificação,
concomitante ou a posteriori,
No atual contexto, imaginar de conformidade da aplicação
que a legitimação democrática de atos normativos pela
decorre apenas do sistema Administração Pública. Todavia,
político-eleitoral
permitiria não se resume a atividade
que fossem criados regimes em comento ao controle
absolutistas
com
prazo de
legalidade
comumente
determinado, eis que não há considerado
pela
doutrina
mais uma vinculação direta do Direito
Administrativo,
da Administração Pública à lei eis que engloba mais do que

simplesmente
verificar
a
subsunção do ato ou contrato
administrativo ao comando
normativo que o prevê.

As
atividades
a
serem
desempenhadas
no
âmbito
do
controle
interno
da
Administração
Pública,
na
atualidade,
englobam,
essencialmente, dois exames
distintos. O primeiro é de uma
compatibilidade material entre
o ato produzido e a regra de
competência que permite sua
realização, ou seja, a verificação
de que o agente administrativo
pratica atos compatíveis com os
limites materiais de sua atuação,
bem assim para o alcance das
finalidades públicas que lhe são
impostas. O segundo é de uma
compatibilidade formal entre o
ato produzido e as normas que
determinam o procedimento
necessário para sua produção;
trata-se de uma análise de
cumprimento das normas de
direito administrativo processual
que determinam como deve ser
produzido um determinado ato
da Administração Pública.

Importante destacar que o
prisma material do controle
interno
da
Administração
Pública deve consistir na
verificação do efetivo alcance
dos resultados que se impõem
à Administração Pública, a
partir da regra de competência
aplicável, bem como do respeito

52 Cf. JESTAEDT, Mathias. GrundbegriffedesVerwaltungsorganisationsrechts, in: HOFFMANN-RIEM, Wolfgang / SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard /
VOßKUHLE, Andreas (org.). Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, p. 937-938.
53 Como muito corretamente afirma EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN, a abertura da Administração Pública ao diálogo com a sociedade cria
uma forma especial de relacionamento social e ganha grande relevo na melhoria da qualidade das decisões administrativas. Cf. Das Allgemeine
Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 109.
54 Não pode passar sem menção aqui a clássica lição de FELICIANO BENVENUTI segundo a qual o processo administrativo nada mais é do que
o regramento que disciplina o caminho da transformação da função em ato. Cf. Funzione Amministrativa, Procedimento, Processo, in: Rivista
Trimestrale de Diritto Pubblico,jan./mar. 1952, tomo I, p. 118-144. No mesmo sentido, CASSESE, Sabino. Le Basi del Diritto Amministrativo, p. 310.
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às normas processuais que de competências aos seus
determinam comoa competência quadrantes normativos.
deve ser manejada.⁵⁴
Por fim, sob o aspecto
estrutural, tem-se que a função
Nesse passo, deve-se sublinhar administrativa
de
controle
que não cabe ao controlador, interno deve ser exercida de
no exercício de sua atribuição, forma independente, por meio
substituir-se ao administrativo de órgãos ou entidades dotados
e determinar qual o resultado de reforçada autonomia e
que será alcançado. Isto é, não sem vínculos de hierarquia e
implica o controle o poder de subordinação em relação ao
o controlador determinar qual poder central de índole política.
deveria ser a decisão correta do
controlado. Cabe ao controlador Retomando-se discussão trazida
simplesmente
apontar
o no tópico precedente, há casos
alcance ou não dos resultados em que deve ser assegurada
pretendidos, ou, conforme o a parcela da Administração
caso, o descumprimento de Pública reforçada autonomia,
normas processuais, impondo com independência em relação
ao controlado o dever de refazer ao poder central. As hipóteses
o ato controlado, escoimando-se em que tal situação se verifica
os vícios apontados.
concernem àquelas nas quais há
a necessidade de preservação de
O exame de compatibilidade – certas decisões administrativas
tanto formal quanto material do ambiente político que
– empreendido pela função constrói ou influencia parcelas
de controle interno poderá da Administração Pública. A
ocorrer de forma concomitante complexidade de que é dotada a
com a prática do ato, como Administração Pública nos dias
nas hipóteses em que cabe atuais faz com que lhe sejam
ao controlador acompanhar a atribuídos inúmeros interesses
realização de uma determinada públicos a serem tutelados
política pública de longo prazo e, por conseguinte, torna-se
(controle preventivo), bem como necessário que certos desses
de forma posterior, quando a interesses
sejam
tutelados
ação de controle se dá após sem influências políticas, para
a prática do ato (controle se evitar conflitos de interesses
repressivo)⁵⁵.
O
controle e para que haja tratamento
concomitante é muito comum no imparcial
pelo
aparato
que tange ao controle financeiro- público competente.
orçamentário da Administração
Pública. Já o controle posterior No caso da função de controle,
ocorre em todas as hipóteses, a necessidade de independência
já que sempre será necessária a é flagrante. Na esteira das
aferição de respeito do manejo considerações precedentes, a

função de controle implica
a capacidade de parcela da
Administração
Pública
de
verificar a compatibilidade da
ação administrativa com os atos
normativos que a disciplinam,
o efetivo alcance de resultados
impostos à administração e,
enfim, o correto funcionamento
da máquina administrativa. Ou
seja, por meio do controle interno
há uma constante avaliação
da efetividade e respeito às
regras de Direito por parte da
Administração Pública.

Trata-se, portanto, de atividade
que suscita notáveis conflitos
de interesse. Muitas vezes, não
é interesse do corpo político
da
Administração
Pública
um escrutínio acerca de sua
efetividade (ou, mais ainda,
das políticas públicas por ele
desenvolvidas), muito menos do
efetivo respeito às normas que
coatam a ação administrativa⁵⁶.
Destarte, é evidente que o
controle há que ser exercido de
forma independente e imparcial.
Não pode haver, em relação ao
controle, ingerênciasque limitem,
direcionem ou distorçam as
ações de controle, sob pena
de torná-las completamente
inócuas. O controle há que
ser
garantidor
de
uma
Administração Pública técnica,
imparcial, impessoal e voltada
à coletividade, de forma que
não pode estar comprometido,
a priori, com qualquer interesse
tendencioso para qualquer lado.

55 Cf. JESTAEDT, Mathias. Grundbegriffe des Verwaltungsorganisationsrechts, in: HOFFMANN-RIEM, Wolfgang / SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard /
VOßKUHLE, Andreas (org.). Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, p. 939.
56 Desde há muito, é comum – não apenas no Brasil – que sejam utilizados meios da Administração Pública para o desvio de recursos a serem
utilizados no processo político, bem como diversas são as experiências em que se utiliza o aparato administrativo, com desvio, para o alcance de
fins apenas políticos, o que ilustra de maneira evidente o conflito decorrente da atividade de controle da Administração Pública.
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O quadro atual de evolução do
Direito Administrativo, narrado
nos
tópicos
precedentes,
demonstra, de forma clara, a
necessidade de independência
dos órgãos incumbidos de
realizar o controle interno da
Administração Pública. Vejamos.
Originalmente, a ideia de
vinculação da Administração
Pública à lei parlamentar
prestava à solução de dois
conflitos inerentes à constituição
do Estado: a legitimação
democrática da Administração
Pública e a demarcação precisa
de seus campos de atuação.
Nesse cenário, os mecanismos de
controleexistentes na estrutura
convencional de Administração
Pública – principalmente, o
controle hierárquico – eram
suficientes. A razão para
tanto é muito simples: o agir
da
Administração
Pública
era prévia e exaustivamente
previsto em lei e, aorealizar as
ações dentro desse espaço legal,
havia legitimidade. Com isso, a
transgressão à lei implicava,
exclusiva e automaticamente,
violação à legitimidade e
poderia ser corrigido apenas
pelos
próprios
meios
da
Administração Pública.
No atual cenário, como já gizado
neste estudo, a legitimidade
democrática
transcende
o
simples cumprimento da lei
parlamentar, bem como a
relação entre Administração
Pública e lei torna-se muito mais
aberta. Reconhece-se, portanto,
um campo de vontade própria
da
Administração
Pública,
consistente na capacidade de

tomar decisões discricionárias
resultantes da ponderação e
do sopesamento de diversos
interesses públicos que se
colocam no caso concreto e
que encontram guarida no
ordenamento jurídico.

Como contrabalanceamento ao
aumento do campo de liberdade
da Administração Pública, há
que existir intensificação do
controle. Todavia, não apenas
uma intensificação no sentido
de aumento do campo de
incidência, mas, também, uma
intensificação relacionada às
características de quem exerce
o controle. Se fossem utilizados,
hoje, os instrumentos de controle
presentes nas concepções mais
convencionais de organização
administrativa
(baseados
em relações de hierarquia e
subordinação), haveria clara
insuficiência, eis que emergiriam
enormes conflitos de interesse
dado o caráter muitas vezes
politizado das decisões tomadas,
sobretudo considerando-se que
quanto mais alta hierarquia de
um agente público maior será
a influência política que ele
sofrerá, afetando a isenção de
sua decisão.
Nesse cenário, é imperioso
reconhecer-se que o controle
interno há que ser exercido
de
forma
independente.
A
Administração
Pública
contemporânea é impregnada
por
um
grande
número
de
(saudáveis)
conflitos
de interesses, cabendo ao
controlador, de forma isenta e
imparcial, identificar se foram
utilizados os meios corretos

57 Cf. CASSESE, Sabino. Le Basi del Diritto Amministrativo, p. 195.

725

para arbitrar tais conflitos.
O interesse público tutelado
pelos órgãos de controle não
deve prestar contas ao poder
político, mas, sim, à sociedade (o
controlador, em última análise,
é um defensor da sociedade),
o que determina a necessidade
de
sua
independência
do poder central.
A forma pela qual a independência
dos órgãos de controle deve
ser garantida variará. Poderá
haver a constituição de um
órgão administrativo especial,
com autonomia e independência
asseguradas por lei, mas sem
a constituição personalidade
jurídica própria. Ou poderá
haver a criação de nova pessoa
jurídica, dotada de autonomia
e independência asseguradas
por lei. ⁵⁷
A forma, em si, não importa.
Relevante é que os órgãos de
controle sejam formados por
agentes independentes, sob a
liderança de chefias nomeadas
por mandatos e impassíveis de
destituição ad nutum pelo Chefe
do Poder Executivo ou qualquer
outro agente político relevante.
Bem assim, é necessário
que os agentes de controle
tenham asseguradas verbas
orçamentárias próprias, não
sujeitas a contingenciamentos
discricionários
pelo
poder
central, suficientes para o
desenvolvimento das ações de
controle que lhes são atribuídas.
Diante
das
considerações
precedentes, vê-se que o Estado
policêntrico
hojeexistente
predica a constituição de um
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centro de competência autônomo
e independente para o exercício
da atividade de controle, pois
apenas desta forma serão
excluídos do controle os
conflitos de interesse típicos
da influência política existente
sobre a Administração Pública.

Ao fim e ao cabo, portanto, temse que o controle independente
é uma das formas de se
garantir que não haja apenas
democracia na regulação do
acesso ao poder, mas, também,
democracia no exercício do
poder. A atual forma de
exercício do poder permite
considerável
influência
de
concepções políticas como forma
de se assegurar a democracia.
Contudo, é necessário que haja
uma instância independente
de influências políticas para
verificar se a Administração
Pública
é
efetivamente
permeável às demandas da
sociedade
(democrática
no
exercício dopoder) ou se é
voltada apenas a interesses
políticos que, quando muito,
atingem
apenas
parcelas
da população (democrática
apenas no acesso ao poder,
mas nada democrática no
exercício do poder).

ser empreendido em relação
às
contratações
públicas,
visto que, ao que nos parece,
esse somente poderá ser,
efetivamente, eficiente se for
realizado de forma autônoma e
independente. As razões desta
afirmação serão apresentadas
neste tópico.
Como ficou evidente ao longo
do presente trabalho, há
constante intençãode propor
uma releitura de atualização
dos institutos clássicos do
Direito Administrativo e os
contratos públicos não poderão
fugir deste movimento, eis que
soa inútil analisar como se dá o
controle da atividade contratual
do Estado sem que, ainda que
muito brevemente, se delineie
seu conteúdo.

administrativos baseada na
autoridade
das
cláusulas
exorbitantes⁵⁹; e, de outro lado,
multiplica as finalidades do
contrato na ação administrativa,
criando-se verdadeira fonte
autônoma de normatividade, em
complemento às demais fontes
do Direito Administrativo.

No que se refere à primeira
consequência apresentada, temse uma aproximação muito
maior dos contratos públicos
aos contratos privados, na
medida em que se reduz
consideravelmente o conteúdo
impositivo
das
cláusulas
regulamentares.
As
partes
do contrato – Administração
e particular – ganham mais
espaço de movimentação para
encetar uma relação jurídica
regida, primordialmente, pelo
Em conformidade com o quanto contrato, em contraste à teoria
apresentado nos tópicos III e clássica segundo a qual apenas
IV deste estudo, é uma tônica a disciplina da remuneração
do
Direito
Administrativo do particular seria, de fato,
contemporâneo a redução da contratual, na medida em que
verticalidade
das
relações o restante das disposições teria
entre Estado e cidadão. Com caráter regulamentar e, pois,
frequência cada vez maior são refletiriam o poder exorbitante
adotados modelos paritários, da Administração Pública.
colocando-se Estado e cidadão
em situações paritárias. ⁵⁸
Já no que se refere à segunda
consequência
apresentada,
E esse
processo
de tem-se a utilização da figura
7. O Controle Interno e os desverticalização
das contratual para muito além
Contratos Públicos
relações jurídicas de Direito da contratação de bens e
Administrativo traz, no campo serviços. O contrato passa a ser
A teoria geral do controle das
contratações
públicas, instrumento efetivo de exercício
interno
da
Administração duas consequências de grande de
funções
públicas,
em
Pública
apresentado
nas relevo: de um lado, relativiza substituição parcial a modelos
linhas precedentes amolda-se em considerável intensidade a unilaterais autoritários, como o
perfeitamente ao controle a teoria clássica dos contratos ato administrativo⁶⁰. Com isso,
58 Sobre o tema, confira-se: MACHETE, Pedro. Estado de Direito Democrático e Administração Paritária, Coimbra: Almedina, 2007, p. 484 e ss.,
bem como SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, p. 240-245.
59 Sobre o tema, confira-se: ALMEIDA. Fernando Dias Menezes de. Contrato Administrativo, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 318 e ss.
60 Sobre o tema, confira-se, entre outros, o magistral: TORRICELLI, Simone. I contrati tra privati com funzioni di amministrazione pubblica, in
SORACE, Domenico (org.). Amministrazione Pubblica dei Contratti, Nápoles: Editoriale Scientifica, 2013, p. 253 e ss.
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a locução contratações públicas
vai muito além do conteúdo
normalmente apresentado ao
termo contrato administrativo.
Para resumir o tema e não
fugir do objeto principal deste
estudo, parece-nos ser possível
afirmar que as contratações
públicas abrangem: (i) a
contratação de bens e serviços
pela Administração Pública;
(ii) a delegação de atividades
ou bens de interesse coletivo,
postos sob a cúria da
Administração Pública; (iii) o
exercício de funções públicas, em
substituição ou complementação
de
atos
administrativos
unilaterais; e (iv) o fomento
e a formação de parcerias
por meio de instrumentos de
direito privado, notadamente
sociedades e consórcios. ⁶¹

pública mencionadas acima,
visto que sempre o contrato
trará
normas
concretas,
adicionais e complementares ao
quadro emoldurado pela lei.

Assim é que o controle das
contratações públicas implicará
uma análise que se desdobra
em, no mínimo, duas análises
completamente distintas: a
primeira de legalidade, na qual
deverá o controlador verificar
se a contratação se deu em
respeito às normas que regem
a formação dos contratos
públicos; e uma segunda
que se destinará a avaliar a
efetividade e os resultados da
contratação realizada, avaliando
se o contrato foi o instrumento
eficaz para a realização de um
dada política pública ou para o
exercício de uma determinada
função pública, substituindoNesse diapasão, não há como se meios unilaterais. Trata-se
se chegar a qualquer conclusão de materialização clara dos
a não ser aquela já exposta fenômenos tratados nos tópicos
neste trabalho: o controle dos 1 e 2 deste estudo.
contratos públicos não poderá
se dar segundo os contornos Por conseguinte, o controle a
tradicionais
da
simples ser realizado em relação às
verificação de sua legalidade contratações públicas deve ser
estrita. Os efeitos dos contratos construído de acordo com a
celebrados pela Administração teoria geral proposta no tópico
Pública vão muito além daqueles IV deste estudo. As razões para
preconizados de forma estanque tanto são muito as mesmas
na lei parlamentar, na medida utilizadas para fundamentar
em que a Administração passa os delineamentos da teoria
a poder criar normas jurídicas geral do controle interno da
Pública
no
autônomas em conjunto com Administração
os particulares por meio de Estado contemporâneo.
contratos. E isso acontece em
todas as vertentes de contratação

O alargamento da ideia de
contratação pública ora descrito
faz com que os contratos
sejam importante instrumento
de implantação de políticas
públicas, na medida em que
se prestarão a concretizar
ações constantes de diretrizes
descritas em lei. Dizendose com outras palavras, o
contrato é meio para manejo da
discricionariedade alargada de
que hoje goza a Administração
Pública. E, como resultado,
o contrato passa a ser
instrumento de grande valia
para a implantação de diretrizes
de natureza essencialmente
política,
decorrentes
dos
câmbios
tradicionais
e
necessários
ínsitos
aos
regimes democráticos.⁶²

Portanto, o controle interno
a ser empreendido deverá,
necessariamente, ser autônomo,
funcionalizado e, sobretudo,
independente
de
qualquer
influência política. Não há
como se pensar em efetividade
de controle da implantação
de certa política pública se
o controlador for vinculado
e sujeito ao criador de tal
política. Tornar-se-ia o controle
um grande jogo de cena em
que o controlador simplesmente
atestaria a eficácia e a
propriedade das contratações
empreendidas para a realização
de determinada política pública.
A função de controle interno
das contratações públicas há

61 Sobre o tema, confira-se o nosso: A Interação entre Administração Pública e Particulares nos Contratos Administrativos,in: CASSAGNE, Juan
Carlos (Org.). Tratado General de los Contractos Públicos, vol. III, Buenos Aires: La Ley, 2013, p. 677-720.
62 Exemplo perfeitamente caracterizador dessa situação é a atividade de fomento. Materializada por meio de contratos, costuma refletir políticas
públicas decorrentes de visões de como governar tipicamente enquadradas em concepções políticas sufragadas em processos eleitorais, como
ocorre com o fomento a certo segmento industrial ou certas regiões de um país.
727

DIREITO ADMINISTRATIVO

de implicar um juízo autônomo
e independente não apenas
quanto
ao
cumprimento
formal dos procedimentos de
formação do contrato, mas
também – e principalmente
– quanto à efetividade, à
razoabilidade e aos resultados
alcançados, o que, obviamente
não pode ser realizado por
alguém politicamente vinculado
à autoridade que houver
autorizado a celebração do
respectivo contrato, eis que
flagrante o conflito de interesse.

Destarte, parece indubitável
que o campo das contratações
públicas é de grande valia para
demonstrar a pertinência do
quanto exposto neste estudo.
Em primeiro lugar, porque
encontra-se no epicentro das
transformações
do
Direito
Administrativo
em
relação
aos imperativos de legalidade
e democracia. E, em segundo
lugar, porque demanda uma
estrutura de controle interno
aderente
às
características
descritas na teoria geral ora
proposta. Imaginar o contrário
pode transformar o controle
administrativo
em
simples
formalismo,
sem
qualquer
eficácia prática.
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1. A economia do desequilíbrio

passagens, o afastamento dos
remédios terminativos mediante
Em uma economia cada vez “oferta” de reequilíbrio por
mais dinâmica, torna-se patente parte do contratante favorecido,
a importância de que o direito quer se trate de desequilíbrio
desenvolva remédios aptos a lidar or ig inár io (ar t . 157, §2º), 1
com o problema do desequilíbrio quer se trate de desequilíbrio
contratual. Também parece superveniente (art. 479).2
evidente, diante da utilidade
social dos negócios legitimamente A referida abordagem legislativa
celebrados e da necessidade de — que enc ont r a p a r a lelo
ev it ar custos transacionais e m a l g u m a s c o d i f i c a ç õ e s
que onerem as par tes, que estrangeiras, como o Código Civil
tais remédios privilegiem o italiano (art. 1467, in fine) — tem
reequilíbrio do contrato e a a virtude de abrir caminho para
conservação da relação contratual, aquela que seria, para muitos, a
rompendo o dogma da preferência solução “mais simples” para o
pelas soluções que conduzem à problema do desequilíbrio, na
extinção do vínculo entre as medida em que as próprias partes,
partes (anulação/resolução).
por exercício da sua autonomia,
estariam contornando-o, de
O Código Civil brasileiro, embora c o mu m a c o r d o , m e d i a n t e
tratando da extinção como regra uma revisão convencional do
(especialmente nos arts. 156, 157 contrato ou, mais precisamente,
e 478), permitiu, em diferentes

um reequilí brio cont rat ual
espontâneo. 3 A ineficiência (e,
de certo modo, a contradição
valorativa) desse modelo revelase, contudo, no fato de que acaba
por restringir o acesso à via
do reequilíbrio contratual, ao
condicioná-lo à vontade exclusiva
de um dos contratantes, restando
ao outro o ônus de pleitear a
anulação ou a resolução do
contrato e “torcer” pela oferta
da contraparte.4 Em suma, na
literalidade do Código Civil
brasileiro, há uma valorização do
reequilíbrio contratual ma non
troppo: sua obtenção é sempre
indireta, dependente que fica
da iniciativa do contratante
favorecido pelo desequilíbrio.5

Daí todo o esforço interpretativo
que tem sido conduzido por nossa
doutrina e jurisprudência no

* Para um aprofundamento do tema, seja consentido remeter a SCHREIBER, Anderson. Equilíbrio contratual e dever de renegociar. São Paulo: Saraiva,
2018.
1. “Art. 157. [...] §2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução
do proveito”.
2.

3.

“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato”.

GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto. Milão: Giuffrè, 1992. p. 364.

4. Tal modelo reflete aquele que havia sido adotado pelo legislador italiano de 1942, já foi considerado “assai strano” e “perfino illogico” em sua terra
natal: “É bene mettere subito in evidenza che il nostro sistema avverte chiaramente l’esigenza di un riequilibrio contrattuale, ma la soddisfa in modo assai
incompleto e perfino illogico. Risulta infatti assai strano che, in via di principio, il mutamento delle circostanze può condurre, nei contratti corrispetivi,
soltanto all’esecuzione del contratto alle condizioni programmate, oppure alla sua risoluzione, essendo riservata la ‘rinegoziazione’ o l’adeguamento
del regolamento contrattuale all’iniziativa di una sola delle parti ed, in particolare, all’iniziativa del beneficiario della sopravvenienza”. (TERRANOVA,
Carlo G. L’eccessiva onerosità nei contratti — arts. 1467-1469. In: SCHLESINGER, Piero (Org.). Il Codice Civile Commentario. Milão: Giuffré, 1995. p. 239).
5. Trata-se de um direito potestativo, a exemplo do que ocorre no Código Civil italiano, em que a doutrina destaca: “La riduzione ad equità è un diritto
potestativo del convenuto in risoluzione, che questi esercita — nel proprio interesse — quando valuta che l’utilità di conservare il contratto valga più
del sovraprezzo che deve sborsare per ridurlo ad equità”. (RICCIO, Angelo. Eccessiva onerosità — Arts. 1467-1469. In: GALGANO, Francesco (Cur.).
Commentario del codice civile. Bolonha: Zanichelli, 2010. Livro IV. p. 241).
730

DIREITO CIVIL

sentido de admitir o pleito direto
de revisão judicial do contrato por
parte do contratante prejudicado.6
Tal abordagem permite superar a
insuficiência da disciplina geral
traçada no nosso Código Civil
e também harmonizá-la quer
com as disposições específicas
da própria codificação (arts.
620, 770, etc.), quer com as leis
especiais, como o Código de
Defesa do Consumidor, a Lei do
Inquilinato e a Lei de Licitações,
que já asseguram, cada qual à
sua maneira e em seus próprios
limites, o acesso do contratante
prejudicado à revisão judicial
do contrato. Ainda assim, não
é possível ignorar aqui uma
dificuldade que a via da revisão
judicial do contrato, se não
agrava, tampouco contorna: a
necessidade de recurso ao Poder
Judiciário.

Não se trata apenas de lamentar os
custos envolvidos, as formalidades
inerentes e o tempo exigido pela
solução judicial — ônus que se
verificam, de resto, também nas
demandas voltadas à anulação ou
à resolução do contrato —, mas de
destacar a particular desarmonia
entre o caminho da judicialização
e a ideia de reequilíbrio contratual.
A propositura de uma demanda
judicial, por si só, é usualmente
percebida por ambas as partes
como um fato perturbador da
sua relação contratual e produz,
não raro, um acentuado efeito
de desestímulo à obtenção do
consenso, na medida em que,
por sua própria estrutura e por
uma certa cultura beligerante do
contencioso, o processo costuma
acirrar divergências entre as
partes.7

Há ainda que se recordar a
resistência à inter ferência
do juiz no objeto do contrato.
Mesmo que a intervenção judicial
nos contratos na experiência
jurisprudencial brasileira afigurese comedida e criteriosa — com
alterações que se limitam, no
mais das vezes, a modificar
índices de reajuste de preços ou a
estender prazos de cumprimento,
sem revelar ingerência sobre
aspectos essenciais do negócio
que pudessem comprometer
sua utilidade para as partes —,
é compreensível que as partes
sejam acomet idas de cer t a
insegurança quanto ao resultado
da sua demanda, 8 quer pela
inevitável falta de expertise do
magistrado acerca não apenas da
atividade econômica que é objeto
da contratação, mas também do
“mundo dos negócios” em geral,

6. Ver, nesse sentido e em caráter pioneiro, CARDOSO, Vladimir Mucury. Revisão contratual e lesão, revisão contratual e lesão à luz do Código Civil de
2002 e da Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 408-409: “É necessário, pois, ampliar a norma legal por meio da interpretação,
para se autorizar ao juiz realizar a justiça no caso concreto, modificando equitativamente o contrato, com vistas a privilegiar o equilíbrio entre as
prestações e a satisfação dos legítimos interesses das partes”.

7. Nesse sentido, COOLEY, John W. A advocacia na mediação. Tradução de René Loncan. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. p. 30: “As partes muitas
vezes acham que o processo de julgamento por tribunal perturba significativamente suas vidas pessoais durante longos períodos de tempo e em última
análise produz um resultado que as deixa ainda mais polarizadas do que estavam quando do início do processo”. Na mesma direção, WILLIAMS, Gerald
R. Negotiation as healing process. Journal of Disput Resolution, p. 39-40, 1996, destacando que, mesmo em casos em que se logra obter transações em
juízo, recomendadas por seus próprios advogados, as partes, por vezes, não superam o estado de divergência: “Once parties are in conflict, there are
essentially only two ways out: negotiation or adjudication. Both are ritual processes. Both are intended to end the conflict and permit the parties to
get on with their lives. Nevertheless, except for the relatively few cases which require a trial verdict, the most desirable outcome is for both to have a
change of heart, to arrive not only at unacceptable compromise, but to also experience a genuine reconciliation. The fundamental principle is this: if
both sides do not experience a change of heart, then one or both of them will continue to carry everything that was left unresolved into the indefinite
future with little prospect for resolving it short of another conflict. This conclusion is supported by research showing that in many situations, conflicts
are not resolved, but continue in an endless cycle until one party or the other is able to ‘exit’, that is, to escape the situation by moving far enough away
that the disputants no longer see each other. However, it should be noted that this exit does not really ‘resolve’ the conflict because nothing has really
changed in either of the parties. The best prediction is that both parties will soon find themselves in similar conflicts wherever they may end up. More
troublesome still, there is research suggesting that even when plaintiffs have retained lawyers and obtained a mutually agreeable settlement (but
not a genuine settlement or change of heart), they will continue to suffer from emotional and physical traumas growing out of the original problem”.

8. “An adjustment of the contract may be achieved by different methods. It can be qualified as an operation of law which the courts are called upon
to carry out (e.g., the Netherlands, Spain, Sweden). An alternative mechanism is to entitle the burdened party to request adjustment which is then
enforced by the courts (e.g., Germany, Italy). Another option is to combine termination of the contract with a claim of compensation for the party who
would have benefited from the contract (e.g., England under the Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943). All the methods of adjustment have in
common that they leave wide discretion to the courts in determining a fair allocation of risks related to the unexpected circumstances in accordance
with the principle of equity. Therefore, the price of an equitable allocation of the risks is that courts strongly interfere with the parties’ contractual
dispositions. Consequently, the parties have little certainty with regards to the outcome of a lawsuit”. (HONDIUS, Ewoud; GRIGOLEIT, Hans Christoph
(Coords.). Unexpected circumstances in European Contract Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 9).
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“garantia” de que o contratante
favorecido responderá à tentativa
de renegociação efetuada por quem
sofre a excessiva onerosidade,
nem o direito brasileiro se ocupa,
em qualquer medida, daquilo que
se passa nessa fase, mantendo
Não é por outra razão que, na prática um autêntico vácuo normativo em
negocial, tornou-se frequente relação àquela que seria a solução
que o contratante prejudicado mais ágil, eficiente e segura para o
pelo desequilíbrio tente, antes da desequilíbrio do contrato.
propositura da demanda judicial,
uma solução consensual com o 2 . C o m p o r t a m e n t o d o s
outro contratante, com base em c o n t r a t a n t e s d i a n t e d o
cláusulas contratuais prevendo a desequilíbrio e o silêncio do
“renegociação de boa-fé” ou mesmo legislador brasileiro
na ausência delas. A doutrina
reconhece, por toda parte, que essa Examine-se, a título de exemplo,
tentativa prévia de renegociação caso concreto que envolveu, de
do contrato representa, ela sim, “a um lado, uma companhia do
melhor alternativa” entre aquelas setor de petróleo e, de outro,
disponíveis para o problema do uma companhia de navegação
desequilíbrio contratual ou “o que lhe prestava serviços de
remédio mais eficiente” para lidar apoio, no âmbito de um contrato
com a alteração superveniente do com prazo de dez anos de
equilíbrio contratual.10 Ocorre vigência, renovável por igual
que, à falta de cláusula contratual período. Após oito anos de fiel
ex pressa, não há nenhuma cumprimento do contrato e ótima
quer pela ampla discricionariedade
que a ação de revisão contratual
concede ao julgador, que pode, em
teoria, modificar qualquer aspecto
da relação contratual, a fim de
obter o reequilíbrio pretendido.9

relação negocial, a companhia de
navegação informou, por carta, à
sua cliente, que o contrato havia
se tornado desequilibrado por
uma série de acontecimentos que
elevaram o custo da navegação
no Brasil, entre os quais, acordos
coletivos de natureza trabalhista e
mudanças da legislação brasileira
que permitiram a concorrência
de embarcações estrangeiras
em águas nacionais, resultando
no aumento dos salários dos
trabalhadores do setor marítimo.
Argumentava a companhia de
navegação que o contrato havia
se tornado “excessivamente
oneroso”, na medida em que, nos
últimos anos, o custo da operação
teria sido majorado em proporção
muitas vezes maior que aquela
esperada à luz da média histórica
de aumento de custo do setor.
Pleiteava, assim, um reajuste no
valor do seu contrato. A carta
nunca foi respondida. Novas cartas
se seguiram, com solicitação de
reuniões para debater o tema,

9. Em perspectiva internacional, destaca Christoph Brunner, ao tratar da revisão do contrato por cortes estatais e arbitrais: “The court may adjust the
contrat in a variety of ways. It may: increase or reduce the price or the extent of a performance obligation of a party (e.g., the contract quantity); and/
or adjust a particular means or method of performance, e.g., extend the period for performance or due date, change the place of performance or allow
for partial performances, or extend or shorten the duration of a contract; and/or order a compensatory payment or monetary adjustment appropriate
or adequately allow for the hardship event in view of any other adjustments of the contract”. (BRUNNER, Christoph. Force Majeure and Hardship under
General Contract Principles — Exemption for Non-Performance in International Arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2009. p. 501). Na Itália, registra,
em semelhante direção, ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988. p. 175: “Mas que significa, em concreto, a determinação ‘equitativa’ do
regulamento, contemplada pelo art. 1374 cód. civ.? Parece consistir em o juiz, chamado a definir as situações complexas de direitos e deveres que, para
as partes, derivam do regulamento contratual, estar legitimado a atribuir, para esse fim, relevância a todas as circunstâncias — externas ao mesmo
regulamento, porque não tomadas em consideração naquele e, como tal, não assumidas pelas partes como sua ‘vontade’ contratual — que ele, face ‘a
um ponto não resolvido pelo regulamento contratual’, considerará, com a sua valoração discricionária, ‘idóneas a permitir a solução que pareça mais
harmónica com a operação desenvolvida no seu conjunto’ (Rodotá): ainda que tal solução não resulte imediatamente do teor das cláusulas acordadas
entre as partes”. No Brasil, ver SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. A atuação do juiz no direito processual civil moderno. São Paulo: Atlas, 2008. p.
109: “Segundo essa nova técnica, a aplicação da lei ao caso concreto depende da valoração dessas expressões de significado mais abrangente, gerando,
com isso, aumento no poder de atuação no juiz. Se de um lado o abandono ao sistema fechado abranda, em certa medida, a referida segurança jurídica,
de outro serve como instrumento eficaz à busca dos ideais de justiça e equidade, já que permite ao juiz, com base na mesma norma, outorgar tutelas
diferenciadas em atenção às peculiaridades de cada caso”.
10. SEROZAN, Rona. General report on the effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. In: BAŞOĞLU,
Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 23:
“Renegotiation is the most efficient remedy for the change of circumstances since it enables the parties to find a mutual resolution. Renegotiation is not
an all-or-nothing remedy like the termination of contract since it provides the parties with the full discretion of reallocating the risk and regenerating
the contractual balance”. No Brasil, Giovanni Ettore Nanni, tratando das cláusulas contratuais de renegociação, afirma que “a adequação consensual
do contrato, fruto de exitoso emprego da cláusula de renegociação, é, sem dúvida, sempre mais eficiente e satisfatória para os contratantes. A prática
demonstra que o acordo é celebrado por ambas as partes, ao passo que a decisão judicial usualmente proporciona comemoração só de uma delas. Logo,
é recomendável a inclusão de uma cláusula de renegociação nos contratos de duração, o que já acontece com frequência nos negócios internacionais”.
(NANNI, Giovanni Ettore. A obrigação de renegociar no direito contratual brasileiro. Revista do Advogado, São Paulo, v. 116, 2012. p. 96).
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mantendo-se o silêncio. O contrato
foi cumprido por mais dois anos,
tendo a companhia de navegação
informado, então, à sua cliente,
que não desejava a renovação do
prazo de vigência. Nesse momento,
foi chamada para renegociar os
termos do seu contrato.11

atuam por anos a fio em prol do
mesmo cliente de tal modo que
seu fundo de comércio atrela-se
indissociavelmente à oferta de
produtos deste último.12 Nesse
cenário, a inércia do contratante
favorecido pelo desequilíbrio
torna-se um autêntico mecanismo
de coerção que confronta o
contratante prejudicado com a
“decisão trágica” de propor uma
ação judicial — comprometendo
sua relação negocial com aquele
cliente e quiçá com outros clientes
do seu mercado de atuação
— ou manter o cumprimento
de um contrato que se tornou
economicamente injustificável.
Por vezes, opta-se pela segunda
via, com grave prejuízo para o
contratante e para a economia
em geral, na medida em que se
mantêm preços artificiais por
atividades produtivas, freando
investimentos e result ando
frequentemente na redução da
mão de obra ou da qualidade dos
serviços.13

Não é raro, na prática brasileira,
que, diante de cartas e notificações
suscit ando desequilí br io
contratual, a parte instada a
renegociar os termos do contrato
simplesmente silencie, confiando
que o custo econômico e o ônus
negocial da propositura de uma
demanda judicial desestimularão
a adoção de qualquer atitude
do contratante prejudicado. Tal
situação verifica-se, com ainda
maior f requência, naquelas
situações em que se configura
a chamada “ dependência
econômica”, como no caso de
fornecedores que atuam em
mercados dominados por um
pequeno número de agentes
econômicos, que tais fornecedores
precisam atender para manter Registre-se, entretanto, que não é
sua viabilidade econômica, ou, apenas o contratante favorecido
ainda, dos distribuidores que pelo desequilíbrio que costuma

adotar comportamentos pouco
transparentes e colaborativos.
Não se afigura incomum, no Brasil,
que o desequilíbrio contratual
seja invoc ado t ardiamente
pelo contratante alegadamente
prejudicado, a título de defesa em
ação judicial movida por força do
seu inadimplemento, por vezes
como mera estratégia para se
livrar de obrigações já assumidas
que se revelam, com o passar
do tempo, fruto de má escolha
comercial. O desequilíbrio do
contrato tornou-se, de fato, um
argumento recorrente daqueles
que querem escapar ao efeito
v inculante do contrato e à
responsabilidade contratual daí
decorrente.

Daí porque a maior parte da
doutrina brasileira passou a
elencar como requisito negativo
para a incidência das normas
que disciplinam o desequilíbrio
contratual superveniente a mora
por parte do contratante que sofre
a excessiva onerosidade.14 Essa é a
linha expressamente adotada pelo
Código Civil português, cujo art.
438 afirma:

11. O caso concreto resultou em procedimento arbitral, de caráter sigiloso, razão pela qual se deixa de fornecer detalhes que poderiam resultar na
identificação das partes ou do contrato concretamente celebrado.

12. Sobre o tema da dependência econômica, ver SOARES, Felipe Ramos Ribas. O abuso da dependência econômica nos contratos de distribuição: aplicação
do remédio do art. 51, §2º, do CDC e a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. Dissertação (Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p. 58-90.

13. Como lembra Paolo Gallo, em perspectiva ligada à análise econômica do direito, “i costi possono infatti essere aumentati a tal punto da rendere
il progetto completamente diseconomico in relazione al beneficio che ci si aspettava di trarre da esso”. (GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e
problemi di gestione del contratto. Milão: Giuffrè, 1992. p. 417).

14. Nesse sentido, AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para as Jornadas Brasileiras da Associação
Henri Capitant. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 191; MARTINS-COSTA,
Judith; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao Novo Código Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 310-311. v. 5. t. I; SIDOU, José
Maria Othon. Resolução judicial dos contratos (cláusula rebus sic stantibus) e contratos de adesão: no direito vigente e no projeto de Código Civil. 3. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 114-115; TABET, Gabriela. Obrigações pecuniárias e revisão obrigacional. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Obrigações:
estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 354; entre outros. Contra: ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A teoria da
onerosidade excessiva no direito civil brasileiro: limites e possibilidades de sua aplicação. Revista AJURIS, v. 41, n. 134, p. 246-247, jun. 2014, que afirma:
“Outro ponto de debate no que concerne aos pressupostos da teoria incide sobre a questão de saber se o devedor em mora pode pleitear a tutela da
onerosidade excessiva, na medida em que o Código de 2002 não dispôs expressamente a respeito [...]. Diante desta indeterminação legislativa, cumpre
adotar posição flexível, no sentido de favorecer o interessado em suscitar a onerosidade excessiva, na medida em que o próprio legislador não indicou
a inexistência da mora como requisito necessário para a invocação do benefício”.
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Artigo 438 (Mora da parte lesada).
A parte lesada não goza do direito
de resolução ou modificação do
contrato, se estava em mora no
momento em que a alteração das
circunstâncias se verificou.
Entre nós, mesmo à falta de norma
nesse sentido, argumenta-se que,
advindo o fato superveniente após
a constituição em mora do devedor,
“ele arca com os efeitos da sua
inadimplência, inclusive quanto
à onerosidade superveniente,
aplicando-se o princípio do
art. 399 do Código Civil”.15 A
melhor doutrina estrangeira tem
destacado que, mesmo quando o
desequilíbrio contratual se verifica
após a constituição em mora, deve
ser admitida a alegação de excessiva
onerosidade, desde que a mora do
contratante não tenha contribuído
causalmente para o desequilíbrio
do contrato.16 Pondera-se, nessa
direção:

a sua mora foi causal para que
aquela relação fosse atingida por
essa alteração; quando, portanto, se
tivesse cumprido, a relação estaria
já extinta. Pelo contrário, a parte
pode prevalecer-se da alteração das
circunstâncias que teria sobrevindo
de qualquer modo e atuado sobre o
contrato, houvesse ou não mora. De
outra maneira, a exclusão do efeito
da alteração das circunstâncias
só por haver mora seria injusta,
por ser desproporcionada. A lei
estabelece sanções próprias para a
mora, que não abrangem a exclusão
da invocação da alteração das
circunstâncias.17

Pode ocorrer, todavia, que o fato
superveniente seja anterior à mora
do contratante, o qual pode ter se
tornado impontual justamente em
virtude da excessiva onerosidade.
Nessa situação, impedir a alegação
de onerosidade excessiva pelo
contratante em mora equivaleria
a referendar o desproporcional
Decerto que a parte não pode sacrifício econômico do contrato,
invocar em seu benef ício a negando ao contratante qualquer
alteração das circunstâncias se

instrumento de tutela em face
da excessiva onerosidade. 18
Tal circunstância não apenas
vai de encontro ao princípio
do equilíbrio contratual, mas
t a mb ém de se s t i mu l a u m a
efetiva renegociação do contrato,
funcionando como fator adicional
de coerção sobre o contratante
prejudicado pelo desequilíbrio.19
De outro lado, o outro contratante
pode nem sequer ter t ido
conhecimento do desequilíbrio
contratual — especialmente
naqueles casos que não resultam
em “extrema vantagem” para si
—, de tal maneira que a mora
não deixa de lhe gerar prejuízos
que poderiam ter sido evitados e
que exigirão ressarcimento. Para
solucionar esse dilema, há quem
afirme que o contratante que sofre
a excessiva onerosidade teria de
propor, ainda que às pressas, ação
judicial de revisão ou resolução do
contrato, para, em seguida, efetuar
o cumprimento da sua obrigação,
restando assegurada por meio da
prévia invocação do desequilíbrio

15. AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao Novo Código Civil: da extinção dos contratos. Rio de
Janeiro: Forense, 2011. p. 888-889. v. VI. t. II.

16. É, de resto, o que resulta da parte final do art. 399 do Código Civil: “Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação,
embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que
o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada”.

17. ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das Circunstâncias e Justiça Contratual no Novo Código Civil. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de
Janeiro, v. 25, 2006. p. 66, o qual acrescenta os seguintes exemplos: “Imaginemos que uma empresa se obrigue à reparação de um navio, e atrasa-se seis
meses em relação ao prazo a que se comprometera. Já no período de mora, desencadeia-se uma guerra que atinge o país de origem das matérias-primas
necessárias, o que leva estas a cotações exorbitantes. É nesses casos que a parte em falta não poderá prevalecer-se da alteração das circunstâncias.
Não porém na hipótese de, no pagamento de uma dívida em prestações, haver atraso de uma delas, quando ainda faltam outras, pelo que, de todo modo,
o contrato seria atingido por aquela alteração das circunstâncias”. No Brasil, em igual sentido, ver BRITO, Rodrigo Toscano de. Equivalência material
dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 108: “Se a parte estava em mora ao tempo da alteração das circunstâncias, deve sofrer as consequências da
mora, e não se ver proibida de conservar o contrato, desde que possa ser reequilibrado”.

18. Nessa direção, tem-se admitido na Grécia, por exemplo, a invocação do desequilíbrio contratual pelo contratante em mora, destacando-se, contudo,
que “the change in circumstances must be the primary if not sole reason for the default”. (DAVRADOS, Nikolaos A. Financial turmoil as a change of
circumstances under Greek Contract Law. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation,
rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 152).

19. Fator de coerção especialmente tormentoso, na medida em que, uma vez cumprida a prestação, sua excessiva onerosidade, a não ser que ressalvada
anteriormente ao cumprimento, não poderia mais ser discutida ao menos em sede de invocação do desequilíbrio contratual; restaria ao contratante
prejudicado unicamente a via restitutória, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa. (MARTINS-COSTA, Judith. A revisão dos contratos no
Código Civil brasileiro. Diritto Romano Comune, Roma, n. 16, 2003. p. 166, entre outros).
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contratual a discussão do tema.20
O cumprimento da obrigação
somente deveria ocorrer, portanto,
após a propositura da ação judicial,
o que impõe custos adicionais
a ambas as partes e dificulta,
ainda mais, a obtenção de uma
solução consensual. Daí porque
normativas estrangeiras têm,
como se verá adiante, imputado ao
contratante que sofre a excessiva
onerosidade o dever de informar
prontamente à contraparte, “sem
atrasos indevidos”, a ocorrência
do desequilíbrio contratual,
atribuindo a essa comunicação
extrajudicial o efeito de preservar
a discussão em torno do tema,
mesmo após o cumprimento da
obrigação.21
Tem-se aí apenas um exemplo de
como normas comportamentais,
relativas à atitude a ser adotada
pelos cont r at a nt e s d ia nt e
do desequilíbrio contratual,
estimulam uma conduta mais
transparente e colaborativa entre
as partes, auxiliando a busca de
uma solução consensuada que
evita as dificuldades inerentes à
via judicial. É de se lamentar que a
nossa codificação civil, promulgada
em 2002, tenha deixado de atentar
para esse importante aspecto,

não trazendo qualquer palavra
sobre a renegociação de contratos
desequilibrados. Trata-se, porém,
de ref lexo inevitável do seu
silêncio sobre a negociação que
antecede a formação dos contratos.
Com efeito, em injustificado
anacronismo, nosso Código Civil
optou por reproduzir, em tema de
formação do vínculo contratual, o
sistema binário que constava da
codificação civil de 1916, em que
o contrato resulta do encontro de
uma proposta pronta e acabada
(contendo todos os elementos
essenciais do contrato) com
uma aceitação, sendo qualquer
alteração na proposta entendida
como nova proposta, em uma
sucessiva troca de atos unilaterais
contendo a visão isolada de cada
uma das partes, quando, na
realidade atual, especialmente
em relações empresariais, o
contrato resulta não de uma
sucessão de atos unilaterais de
proposta e aceitação, mas sim, de
uma negociação continuada em
que a delimitação dos elementos
essenciais do contrato é atingida
por um consenso tão complexo
e multifacetado, com influência
de tantos fatores e personagens,
que se revela praticamente
impossível a delimitação de

uma proposta e uma aceitação,
sendo o cont rato redig ido
frequentemente “a muitas mãos”.
O sistema dicotômico e puramente
estrutural do Código Civil soa tão
artificial quanto ultrapassado,
ignorando por completo uma fase
de contato social que assume cada
vez mais importância nas relações
contratuais contemporâneas: a
fase da negociação.22 E, calando
sobre a negociação dos contratos,
cala t ambém a codif icação,
por consequênc ia, sobre a
renegociação dos contratos,
omissões imperdoáveis quando se
tem em vista um corpo de normas
publicado em 2002, ano em que
as tratativas contratuais de
elevada complexidade já não eram
novidade alguma na realidade
brasileira.

Se o silêncio do Código Civil
de 2002 pode ser atribuído,
em alguma medida, à falta de
atualidade do projeto que lhe
deu origem, o mesmo não se
pode dizer da nossa legislação
de direito empresarial, cuja falta
de atenção à renegociação dos
contratos exprime, a bem da
verdade, uma fidelidade excessiva
ao pacta sunt servanda. 23 Há
enorme resistência, no campo da

20. D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In: TOMMASINI, Raffaele (Cur.). Sopravvenienze e dinamiche
di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 556, destaca que isso se deve ao fato de que “se la parte
onerata porta a termine l’impegno contrattuale nonostante l’aumento dei costi e senza aver richiesto la rinegoziazione, il suo interesse ad essere tenhuta
indenne dei maggiori oneri si scontra con l’esigenza della controparte di non sostenere costi per beni o servizi non desiderati, perlomeno a quel prezzo”.
A propositura da ação judicial, contudo, pode não assegurar uma genuína discussão do tema, uma vez que é comum, entre nós e em outros países, que
os tribunais entendam que “the performance of the obligation already demonstrates that there is not hardship”. (BAYSAL, Başal. The adaptation of the
contract in Turkish Law. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision.
Nova Iorque: Springer, 2016. p. 323).
21. Era já a opinião de Vaz Serra ao tratar do tema da alteração das circunstâncias no direito português: “Se a boa fé obrigar o contraente que pretende
a resolução ou a modificação do contrato a avisar disso, com antecedência, o outro contraente, a resolução ou a modificação não se aplica à prestação ou
às prestações, de cuja cessação ou modificação o contraente devia ser avisado, e não o foi”. (SERRA, Adriano Paes da Silva Vaz. Resolução ou modificação
dos contratos por alteração das circunstâncias. Lisboa: [s.n.], 1957. p. 94).

22. Sobre o tema, ver PEREIRA, Regis Fichtner. A responsabilidade civil pré-contratual: teoria geral e responsabilidade pela ruptura das relações
negociais contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, passim.

23. Crítica formulada no seguinte ensaio, ao qual se permite remeter: SCHREIBER, Anderson. Existe um dever de renegociar? Revista da AASP, n. 131,
p. 21-30, out. 2016.
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doutrina empresarial brasileira, às
importantes transformações pelas
quais passou o direito contratual
contemporâneo. Por exemplo, os
novos princípios contratuais —
que o Código Civil, mesmo com
todas as suas deficiências, não
deixou de mencionar, ainda que
apenas pontualmente — parecem
ter tido pouca inf luência na
produção doutrinária daqueles
que se dedicam ao estudo desse
ramo jurídico. Boa-fé objetiva,
f unç ão socia l do cont rato,
equilíbrio das prestações ainda são
expressões raras no vocabulário
dos autores mais influentes do
direito da empresa brasileiro.
Basta recordar que tramita no
Congresso Nacional um projeto de
Código Comercial cujo texto afirma
expressamente sua imunidade à
influência de princípios explícitos
ou implícitos da ordem jurídica
brasileira, criando uma espécie
de “mundo à parte” no sistema
jurídico nacional.24

Muito ao contrário, as normas
de direito empresarial devem,
como todas as demais, exprimir
a concretização dos valores
constitucionais, aí incluídas
a igualdade substancial e a
solidariedade, a amparar o
controle de merecimento de

tutela dos compor t amentos
adot ados por empresá r ios
i nd iv idua i s ou soc iedades
empresárias, entre si ou perante
terceiros. Exemplos colhidos
em experiências estrangeiras
e no cenário internacional
reforçam esse entendimento no
âmbito do tema do desequilíbrio
contratual, especialmente naquele
superveniente à formação do
contrato.

3. Dimensão comportamental
do desequilíbrio contratual
na ex per iência jur ídic a
estrangeira e internacional
I mp or t a nt e r ef er ênc i a no
tocante ao comportamento a
ser adotado pelas partes em
face do desequilíbrio contratual
superveniente provém do art.
6.2.3(1) dos Princípios Unidroit
relativos aos Contratos Comerciais
Internacionais, que determina:
Art. 6.2.3. [...]

E s s e “ d i r eit o de pleit e a r
renegociações”, que opera como
incentivo à solução extrajudicial
do desequilíbrio,26 não suspende
o cumprimento do contrato, nem
isenta o contratante prejudicado do
dever de adimplir suas obrigações,27
como esclarecem textualmente os
próprios Princípios do Unidroit.
Ao referido direito de pleitear
renegociações há de corresponder,
naturalmente, um dever da
contraparte a quem o pleito se
dirige, mais especificamente o
dever de responder à pretensão de
renegociação, adotando o mesmo
agir transparente e comunicativo
que lhe foi reservado pelo outro
contratante. Trata-se, como se vê,
de uma regra de comportamento
entre os contratantes, evitandose a disparidade nas atitudes
adotadas diante do desequilíbrio
que prejudica sensivelmente
uma das partes apenas. Referido
aspecto resta claro na parte final
do art. 6.2.3(1) dos Princípios do
Unidroit, que impõe ao titular do
direito de pleitear renegociações
que o faça “sem atrasos indevidos”
e indicando os “fundamentos” da
sua pretensão.

(1) Em caso de hardship, a parte em
desvantagem tem direito de pleitear
renegociações. O pleito deverá ser
feito sem atrasos indevidos e deverá
indicar os fundamentos nos quais Note-se que não tem sido raro, na
se baseia.25
prática negocial brasileira, que
contratos nacionais prevejam,

24. Projeto de Lei nº 1.572/2011 da Câmara dos Deputados: “Art. 8º Nenhum princípio, expresso ou implícito, pode ser invocado para afastar a aplicação
de qualquer disposição deste Código ou da lei”. Para uma crítica ao mencionado Projeto de Código Comercial, ver SOARES, Felipe Ramos Ribas; MATIELI,
Louise Vago; DUARTE, Luciana da Mota Gomes de Souza. Unidade do Ordenamento na Pluralidade de Fontes. In: SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos
Nelson (coords.). Direito Civil Constitucional. São Paulo: Atlas, 2016. p. 80-86.
25. A hardship (em tradução literal, dificuldade) corresponde, mutatis mutandis, à excessiva onerosidade contemplada em nossa legislação, como se
pode ver do art. 6.2.2 dos Princípios do Unidroit, segundo o qual: “Há hardship quando sobrevêm fatos que alteram fundamentalmente o equilíbrio do
contrato, seja porque o custo do adimplemento da obrigação de uma parte tenha aumentado, seja porque o valor da contraprestação haja diminuído, e
(a) os fatos ocorrem ou se tornam conhecidos da parte em desvantagem após a formação do contrato; (b) os fatos não poderiam ter sido razoavelmente
levados em conta pela parte em desvantagem no momento da formação do contrato; (c) os fatos estão fora da esfera de controle da parte em desvantagem;
e (d) o risco pela superveniência dos fatos não foi assumido pela parte em desvantagem”. (Tradução de Lauro Gama Jr. Disponível em: <www.unidroit.
org>. Acesso em: 13 jun. 2018).
26. O art. 6.2.3(3) deixa claro o caráter extrajudicial do direito de pleitear renegociação do contrato, ao afirmar: “À falta de acordo das partes em
tempo razoável, cada uma das partes poderá recorrer ao Tribunal”.

27.

“Art. 6.2.3(2). O pleito para renegociação não dá, por si só, direito à parte em desvantagem de suspender a execução”.
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em c a so de de se qu i l í br io
superveniente, um mecanismo
convencional de negociação como
primeira via para o saneamento
da excessiva onerosidade e,
somente em caso de insucesso
nessa tentativa inicial, remetam
a questão à jurisdição arbitral
ou estatal. Em tais situações,
é inegável a existência de um
direito a pleitear renegociação,
nos termos contratualmente
ajustados, e de um correspondente
dever de responder ao pleito, fruto
que serão da própria vontade das
partes, sempre nos limites da sua
disposição. O que os Princípios do
Unidroit trazem de instigante é
um direito ex lege de pleitear a
renegociação do contrato em sede
extrajudicial, independentemente
de previsão contratual nesse
sentido.28

Outras normas de soft law seguem
caminho semelhante. O Draft
Common Frame of Reference,
preparado pelo Grupo de Estudos
para um Código Civil Europeu,
liderado pelos juristas Christian
von Bar, Eric Clive e Hans SchulteNölke, prevê em sua seção III,

item 1:110, que o contrato pode
ser resolvido ou revisto em
juízo, desde que o devedor tenha
tentado, razoavelmente e de
boa-fé, alcançar “by negotiation
a reasonable and equit able
adjustment of the terms regulating
the obligation”. Confira-se o teor
da norma, em tradução livre:
III — 1: 110: Modificação ou
extinção judicial por alteração das
circunstâncias.

(1) Uma obrigação deve ser
c umpr i d a m e s m o que s e u
cumprimento tenha se tornado
mais oneroso, quer por elevação
do custo do cumprimento, quer por
redução do valor daquilo que será
recebido em contrapartida.
(2) Se, no entanto, o cumprimento
de uma obrigação contratual ou
de uma obrigação derivada de um
ato jurídico unilateral tornar-se
excessivamente onerosa por conta
de uma excepcional alteração
das circunstâncias que seria
manifestamente injusto manter
o devedor vinculado à obrigação,
a corte pode: (a) modificar a

obrigação, a fim de torná-la
razoável e equitativa nas novas
circunstâncias; ou (b) extinguir
a obrigação em uma data e em
condições a serem determinadas
pela corte.
(3) O parágrafo (2) aplica-se
somente se: (a) a alteração de
circunstâncias ocorrer após o
momento em que a obrigação foi
assumida; (b) o devedor não tiver
levado em conta naquele momento,
e não poderia razoavelmente dele se
esperar que tivesse levado em conta,
a possibilidade ou a dimensão dessa
alteração de circunstâncias; (c) o
devedor não tiver assumido, e não
se puder razoavelmente considerar
que tivesse assumido, o risco dessa
alteração de circunstâncias; e (d)
o devedor tenha tentado, de forma
razoável e de boa fé, alcançar por
meio de negociação um ajuste
razoável e equitativo da disciplina
da obrigação.29
Como se vê, a tentativa de
renegociação do contrato é tratada
pelo Draft Common Frame of
Reference como uma espécie de
requisito para a propositura do

28. A postura inovadora dos Princípios do Unidroit explica-se, em parte, pela grande frequência de desequilíbrios supervenientes em contratos
internacionais. Nesse sentido, sustenta Christoph Brunner: “This is so because the performance of transborder contracts involves additional risks, and
the legal and political framework of international commercial contracts is generally less stable than that of internal contracts”. (BRUNNER, Christoph.
Force Majeure and Hardship under General Contract Principles — Exemption for Non-Performance in International Arbitration. Austin: Wolters Kluwer,
2009. p. 1).

29. No original: “III. — 1:110: Variation or termination by court on a change of circumstances. (1) An obligation must be performed even if performance
has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of what is to be received in return has diminished.
(2) If, however, performance of a contractual obligation or of an obligation arising from a unilateral juridical act becomes so onerous because of an
exceptional change of circumstances that it would be manifestly unjust to hold the debtor to the obligation a court may: (a) vary the obligation in order
to make it reasonable and equitable in the new circumstances; or (b) terminate the obligation at a date and on terms to be determined by the court.
(3) Paragraph (2) applies only if: (a) the change of circumstances occurred after the time when the obligation was incurred; (b) the debtor did not at
that time take into account, and could not reasonably be expected to have taken into account, the possibility or scale of that change of circumstances;
(c) the debtor did not assume, and cannot reasonably be regarded as having assumed, the risk of that change of circumstances; and (d) the debtor has
attempted, reasonably and in good faith, to achieve by negotiation a reasonable and equitable adjustment of the terms regulating the obligation”. Sobre
o Draft Common Frame of Reference em geral, ver VON BAR, Christian. The Launch of the Draft Common Frame of Reference. Juridica International,
14, p. 4-9, 2008. Especificamente sobre o item 1:110 da sua seção III, ver SCHWENZER, Ingeborg. Force Majeure and Hardship in International Sales
Contracts. Victoria University of Wellington Law Review, 39.4, p. 709-726, 2009. Comparando a referida disposição do Draft Common Frame of Reference
com outras normas, ver URIBE, Rodrigo Momberg. Change of circumstances in international instruments of contract law: the approach of CISG, PICC,
PECL and DCFR. European Review of Private Law, 15(2), p. 233-266, 2011, o qual conclui que “the rejection of renegotiation as a duty for both parties is
against the general trend in European and international contract law. [...] In this sense, the law and the courts should encourage the parties, as far as
possible, to find a way to settle their conflict by agreement”.
737

DIREITO CIVIL

das circunstâncias, as partes estão
obrigadas a entrar em negociações,
a fim de adaptar o contrato ou
extingui-lo, desde que: (a) a alteração
das circunstâncias tenha ocorrido
após o momento de celebração do
contrato; (b) a possibilidade de uma
alteração de circunstâncias não seja
uma que pudesse razoavelmente ter
sido levada em conta no momento da
celebração do contrato; e (c) o risco
da alteração das circunstâncias não
seja um que, segundo o contrato, a
parte afetada devesse ser chamada
31
Merecem destaque, ainda no a suportar.
campo da soft law, os Princípios
Int eressa nt e not a r que os
de Direito Contratual Europeu,30 os
Princípios de Direito Contratual
quais preveem, em seu art. 6:111,
Europeu não mencionam “direito
que, diante de uma alteração de
a pleitear renegociação”, como
circunstâncias que preencha fazem os Princípios do Unidroit,
certos requisitos, “as partes estão nem um dever unilateral do
obrigadas a entrar em negociações” cont rat ante prejudicado de
para adaptar o contrato ou resolvê- ing ressar em renegociação
lo. Confira-se o teor do dispositivo, como requisito para o pleito de
ainda em tradução livre:
resolução ou revisão judicial,
como faz o Draft Common Frame
Artigo 6:111: Alteração das of Referece, mas impõem a ambos
circunstâncias [...]
os contratantes um dever de
ingressar em renegociação. Em
(2) Se, contudo, o cumprimento do outras palavras, os Princípios
contrato se tornar excessivamente de Direito Contratual Europeu
oneroso devido a uma alteração não consag ram um direito

pleito de resolução ou revisão judicial
do contrato por parte do debtor
(devedor). Assim, diferentemente
dos Princípios do Unidroit que
aludem, mais genericamente, ao
“direito a pleitear renegociações”,
o Draft Common Frame of Reference
contempla a tentativa prévia de
renegociação como um dever do
contratante prejudicado, revelando
ambos os conjuntos de normas
nítida preferência pela solução
negocial.

à renegociação por parte do
contratante prejudicado, mas
um dever mútuo de renegociar
os contratos que padeçam de
desequilíbrio superveniente.

Não é apenas no campo da soft
law que o dever de renegociar
encontra respaldo. Codificações
nacionais mais recentes têm
acolhido o dever de renegociar
contratos em caso de desequilíbrio
superveniente. Emblemático,
nessa direção, é o Código Civil
da República Tcheca, de 2012,
cujos §§1.764 a 1.766 asseguram
a qualquer dos contratantes o
direito de pleitear a renegociação
do cont r at o, at r ibu i ndo à
contraparte o dever de responder
ao pedido de renegociação. 32
Ademais, o Código Civil tcheco
condiciona a admissibilidade
do pleito de revisão judicial do
contrato à demonstração de que o
direito à renegociação foi exercido
em “prazo razoável”, chegando a
afirmar que tal prazo será de dois
meses, salvo prova de que outro
prazo decorre das circunstâncias
do caso concreto.33

30. Fruto dos trabalhos de uma comissão liderada pelo jurista dinamarquês Ole Lando — e, por isso, conhecida como Lando Comission — e formada
por membros de todos os países integrantes da União Europeia, os Princípios de Direito Contratual Europeu foram publicados em 1995 (primeira parte),
1999 (segunda parte) e 2002 (terceira parte). Trata-se de um conjunto de princípios e regras de caráter não cogente, desprovido de força normativa
atribuída por qualquer órgão estatal ou supraestatal. Seus autores pretendem, todavia, que sirva de “base para um futuro Código Europeu de Contratos”.
(LANDO, Ole; BEALE, Hugh. Principles of European Contract Law, Parts I and II. [s.l.]: The Commission on European Contract Law, 2000. p. XXIII).

31. No original: “Article 6:111: Change of circumstances [...] (2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a
change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that: (a) the
change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract, (b) the possibility of a change of circumstances was not one which could
reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and (c) the risk of the change of circumstances is not one which,
according to the contract, the party affected should be required to bear”.

32. “Nevertheless if there is a significant change of circumstances, any of the parties has a right to renegotiate and the other party has to negotiate
although it does not even want to. Whereas the standard process of concluding a contract or a change of a contract is based on a free will of both parties,
as for hardship, the legal status of the parties is different, because each of the parties has the right to ask for a new negotiation and the other party is
obliged to negotiate. However, they do not have to come to an agreement; they are just obliged to negotiate”. (SELUCKÁ, Marketa. Elimination of the
impacts of financial crisis on legal relationships according to Czech Private Law. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding
force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 111-112).
33. Lei nº 89/2012, §1.766. Trata-se, como enfatiza a doutrina tcheca, de uma presunção relativa, podendo a corte estender o prazo em certos casos.
(FIALA Josef; SELUCKÁ, Marketa. The effects of financial crises on the binding force of contracts in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2/2014,
I, p. 110. Disponível em: <www.ilaw.cas.cz/tiq>. Acesso em: 13 jun. 2018). Ver, também, SELUCKÁ, Marketa. Elimination of the impacts of financial
crisis on legal relationships according to Czech Private Law. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts:
renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 112).
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Também o Código Civil da Romênia,
de 2011, impõe um dever de
renegociação às partes em virtude
de um desequilíbrio contratual
superveniente. Em dispositivo
nitidamente inspirado no Draft
Common Frame of Reference, o
art. 1.271 do Código Civil romeno
determina que a revisão judicial
do contrato ou sua resolução
somente poderão ser pleiteados se
o devedor “a essayé, dans un délai
raisonnable et de bonne confiance,
la négociation de l’adaptation
raisonnable et équitable du
contrat” (tenha tentado, dentro
de um prazo razoável e de boa-fé,
negociar a adaptação razoável e
equitativa do contrato).34 Também
aí, portanto, o exercício do dever de
renegociação opera como condição
prévia para o pleito de revisão
judicial ou resolução do contrato.35

Na América Latina, o novo Código
Civil e Comercial argentino, de
2014, embora não discipline
expressamente um dever de
renegociação, afirma que o
contratante tem o direito de pleitear
“extrajudicialmente, o pedir ante un
juez, por acción o como excepción,
la resolución total o parcial del
contrato, o su adecuación”. 36 A
referência ao direito de pleitear
“extrajudicialmente” a revisão
pode ser interpretada como
um direito à renegociação,
com o correspondente dever
da contraparte de responder à
incitação à via negocial, na esteira
do chamado “princípio do esforço
compartido”, forjado nas leis
emergenciais promulgadas para
aplacar os efeitos da disparidade
cambial entre o dólar norteamericano e o peso argentino.37

Em outras experiências jurídicas,
mesmo à falt a de qualquer
previsão normativa explícita, a
jurisprudência tem acolhido um
dever de renegociação, na esteira
da cooperação esperada entre
os contratantes em contratos de
duração. No Quebec, por exemplo,
tem-se destacado que o dever
de renegociação pode assumir
diferentes papéis na intervenção
judicial sobre o contrato.38
Assim, no Québec, a busca pela
renegociação surge não apenas
como um dever cujo cumprimento
deve ocorrer previamente à
iniciativa judicial, mas também
como uma atitude que pode ser
exigida das partes ao longo do
processo, por meio de incentivo
do tribunal estatal ou arbitral. Em

34. Lei nº 71/2011, art. 1.271 (3) (d). DOBREV, Dumitru; ULIESCU, Marlena (Trad.). L’imprévision dans le Nouveau Code Civil roumain enfanté par la
crise écnomique mondiale. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision.
Nova Iorque: Springer, 2016. p. 245.

35. “[...] the negotiation attempt being a condition prior to addressing the court”. (POSTOLACHE, Rada. Unforeseeability according to the Regulations
of the Romanian Civil Code — Legal Nature. CKS — Challenges of the Knowledge Society — Private Law, Bucareste, v. 3, 2013. p. 379).

36. Tradução livre: “extrajudicialmente, ou pedir perante o juiz, por ação ou como defesa, a resolução total ou parcial do contrato, ou sua adequação”.
Na íntegra do original constante do Código Civil y Comercial de la Nación, aprovado pela Lei nº 26.994 e promulgado pelo Decreto nº 1.795/2014: “Artículo
1091. Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente
onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al
riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución
total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes
del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia”.

37. Era a opinião que já se vinha construindo na doutrina argentina com base nas leis especiais, como se pode ver de MIQUEL, Juan L. et al. El principio del
esfuerzo compartido como sustento de la pretensión autónoma de revisión de los contratos en moneda extranjera ‘pesificados’ celebrados entre particulares.
[s.l.]: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2005. Disponível em: <www.saij.jus.gov.ar>. Acesso em: 13 jun. 2018: “De lo expuesto se infiere, que la
normativa de emergencia con el principio del esfuerzo compartido insta a las partes a autocomponer sus intereses, a renegociar el contrato; procurando
evitar la extinción del mismo”. Entre nós, noticia RENNER, Rafael. Novo direito contratual: a tutela do equilíbrio contratual no Código Civil. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 2007. p. 140: “No ordenamento jurídico argentino, a obrigatoriedade em revisar os pactos desproporcionais possui previsão
legal expressa, por conta da perda de paridade cambial legalmente estipulada entre o peso argentino e o dólar norte-americano. As leis de emergencia
económica instituíram o princípio do esforço compartido, que convoca as partes a autocompor seus interesses”. Confira-se o teor do art. 11 da Lei nº
25.561, trazido à colação pelo mesmo autor: “Las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo
equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, durante
um plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existian entre
los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados”.

38. Como destacam Élise Charpentier e Nathalie Vézina, em tradução livre do autor: “A renegociação pode ser vista por diferentes ângulos: ela pode
ser concebida como uma condição para o exercício dos direitos da parte que seja vítima da alteração das circunstâncias, significando dizer que esta
última deve ter tentado renegociar antes de propor em juízo uma ação para adaptar ou resolver o contrato. A ausência de tentativa de renegociar de
sua parte poderia, então, justificar um desfecho de inadmissibilidade da demanda submetida ao tribunal pelo respectivo lesado a fim de determinar
o destino do contrato. Ela (a renegociação) pode também ser vista como um efeito da intervenção judicial, se considerarmos a possibilidade de uma
intervenção judicial em duas etapas, primeiro para impor às partes o dever de renegociar, depois para decidir sobre o destino o contrato diante do
fracasso da negociação”. (CHARPENTIER, Élise; VÉZINA, Nathalie. Les effets exercés par les crises finacières sur la force obligatoire des contrats:
certitudes et incertitudes du droit québécois en matière d’imprévision. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of
contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 78).
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A pretensão da parte colocada
em desvantagem devido a uma
perturbação na base do negócio à
revisão (Anpassung) do contrato
obriga a outra parte a colaborar para
a revisão. Caso a colaboração seja
recusada, a parte em desvantagem
pode pleitear a concordância com a
revisão valorada como adequada ou
Na Alemanha, o BGB, após a reforma diretamente a prestação que resulta
do direito das obrigações, atribui dessa revisão.41
expressa preferência à revisão do
contrato (§313).40 A jurisprudência O tribunal acrescentou, na ocasião,
alemã, todavia, vai além, já tendo o V que “a violação da obrigação
Zivilsenat do BGH (Bundesgerichthof) de colaborar para a revisão do
reconhecido expressamente um contrato pode gerar pretensões
dever de renegociação por parte indenizatórias conforme o art.
do contratante favorecido por uma 280, par. 1º, do BGB”.42
perturbação na base do negócio
(Störung der Geschäftsgrundlage). Na mesma direção, o Tribunal
Em decisão de 30.9.2011, ao de Cassação da Bélgica (Hof van
analisar caso envolvendo a permuta Cassatie) já havia reconhecido,
de imóveis entre um município e em 19.6.2009, a existência de um
um particular, em que restou dever de renegociação derivado
caracterizada a tentativa de da boa-fé objetiva. No célebre
renegociação por parte do primeiro caso Scafom International BV v.
e a inércia do último, o BGH afirmou: Lorraine Tubes S.A.S., envolvendo
qualquer das hipóteses, concluise que a renegociação “figure au
coeur des modalités d’intervention
des tribunaux sur le fondement de
l’imprévision” (“figura no coração
das modalidades de intervenção
dos tribunais com base na
imprevisão”).39

um contrato internacional de
aquisição de tubos de aço que
havia se tornado desequilibrado
em virtude do aumento de 70%
no custo da matéria-prima, o
Hof van Cassatie, invocando de
modo inédito os Princípios do
Unidroit para integrar as lacunas
da Convenção de Viena, concluiu
que “la partie contractante qui fait
appel aux circonstances modifiées
perturbant fondamentalement
l’équilibre contractuel a le droit
de réclamer la renégociation du
contrat” (“a parte contratante
que invoca a alteração das
circunstâncias que perturba
fundamentalmente o equilíbrio
contratual tem o direito de reclamar
a renegociação do contrato”).43
A referida decisão suscitou
amplo debate na doutrina belga
e internacional,44 estimulando a
busca de fundamentos adicionais
para o dever de renegociação no
âmbito da própria Convenção de

39. É a conclusão alcançada no relatório relativo ao Québec apresentado no XIX Congresso da Academia Internacional de Direito Comparado, em
Viena, em 2014. (CHARPENTIER, Élise; VÉZINA, Nathalie. Les effets exercés par les crises finacières sur la force obligatoire des contrats: certitudes
et incertitudes du droit québécois en matière d’imprévision. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts:
renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 79).

40. “§313 (Perturbação da base do negócio) (1) Se circunstâncias, tornadas base do contrato, alteraram-se profundamente depois da sua celebração, de
modo que as partes não o teriam celebrado ou o teriam com outro conteúdo, se houvessem previsto essa alteração, então pode ser exigida a revisão do
contrato, na medida em que for inexigível para a parte a manutenção do contrato não modificado, considerando todas as circunstâncias do caso concreto,
especialmente a repartição contratual ou legal do risco. [...] (3) Se não é possível a revisão ou se ela não for exigível de uma das partes, então pode a
parte prejudicada resolver o contrato. No lugar do direito de resolução dá-se o direito à denúncia, nos casos de relações duradouras”. (FRUHSTOCKL,
Fernanda Carvalho. Aspectos da revisão judicial dos contratos no direito civil brasileiro e alemão. Trabalho (Conclusão de Curso) — Faculdade de Direito
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. p. 15).

41. BGH (Bundesgerichthof ), decisão de 30.9.2011 — V Zivilsenat 17/11 (OLG Hamm — Oberlandesgericht Hamm). No original: “Der Anspruch der durch
eine Störung der Geschäftsgrundlage benachteiligten Partei auf Vertragsanpassung verpflichtet die andere Partei, an der Anpassung mitzuwirken.
Wird die Mitwirkung verweigert, kann die benachteiligte Partei auf Zustimmung zu der als angemessen erachteten Anpassung oder unmittelbar auf
die Leistung klagen, die sich aus dieser Anpassung ergibt”.
42. BGH (Bundesgerichthof ), decisão de 30.9.2011 — V Zivilsenat 17/11 (OLG Hamm — Oberlandesgericht Hamm). No original: “Die Verletzung der
Verpflichtung, an der Anpassung des Vertrages mitzuwirken, kann Schadensersatzansprüche nach §280 Abs. 1 BGB auslösen”. Não se pode deixar de
notar que a decisão despertou algum criticismo em parte da doutrina alemã e internacional. Nessa direção, ver BRUNNER, Christoph. Force Majeure
and Hardship under General Contract Principles — Exemption for Non-Performance in International Arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2009. p. 481,
para quem “under general contract principles and in the the absence of a renegotiation clause, an infringement of the duty to renegotiate by the party
which is confronted with a request for renegotation should generally not result in liability for damages”.
43. Hof van Cassatie/Cour de Cassation (Belge), 19.6.2009, n. C.07.0289.N, Arr. Cass. 2009 n. 422.

44. Tendo sido, inclusive, afirmado que o efeito da violação a tal dever de renegociação, embora à falta de expressa menção da Corte belga, haveria de
ser a deflagração do dever de indenizar os prejuízos causados: “In practical terms it granted the seller, as the disadvantaged party, the right to request
renegotiations of the price. [...] There is no obligation to reach any agreement but ‘both parties must conduct the renegotiations in a constructive
manner’, ‘by refraining from any form of obstruction and by providing all the necessary information’, taking also the duty of cooperation into account
[...]. Though not expressly stated, a failure to comply with the above-mentioned provisions should give rise to a right to recover damages in favour of
the other party”. (VENEZIANO, Anna. Unidroit principles and CISG: change of circumstances and duty to renegotiate according to the Belgian Supreme
Court. Uniform Law Review, 15.1, p. 144-147, 2010).
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Viena, como o dever de mitigar os
danos,45 expressamente previsto
no art. 77 daquela convenção.46

Mesmo na França, c uja
ju r i s pr udênc i a s e mos t r a
t radic iona lmente avessa à
aplicação da theorie d’imprévision
aos contratos civis, registra-se que
a Cour de Cassation “aceitou mais
recentemente (no caso Huard e em
alguns outros casos) a obrigação
de renegociar contratos para
reequilibrar deveres contratuais
desproporcionais entre as partes”.47
Com efeito, no célebre arrêt Huard,
de 3.11.1992, aquela corte condenou
um contratante a indenizar outro,
por força da sua recusa em rever
um contrato cujo cumprimento
conduziu este último à ruína.48 Vale
destacar que, após a alteração dada
pela Ordonnance nº 2016-131, o Code
Civil passou a prever expressamente
a obligation de renégociation.49

Todos esses exemplos, ainda que
examinados perfunctoriamente,
revelam que normas estrangeiras
e internacionais de elaboração
mais recente têm atentado para
a conveniência de disciplinar, em
alguma medida, o comportamento
a ser adotado pelas partes diante
do desequilíbrio contratual e,
mesmo à falta de norma específica,
doutrina e jurisprudência de
diversos países têm reconhecido
a importância dessa dimensão
comportamental no tratamento
jurídico da matéria. Trata-se,
com efeito, de dimensão essencial
para evitar que a tutela do
equilíbrio contratual acabe por
se revelar pouco eficiente — na
medida em que refreada pelos
custos e ônus inerentes a uma
iniciativa judicial desnecessária
— ou excessivamente maleável,
a ponto de ser ignorada pela
parte favorecida ou invocada

t ardiamente pela par te
prejudicada, como mero ardil
para escapar ao cumprimento
regular do contrato. Referida
essencialidade justifica que,
mesmo nos ordenamentos jurídicos
em que o dever de renegociar
carece de explícita consagração,
estudiosos e tribunais se esforcem
conjuntamente por lhe atribuir
contornos vinculantes. Tratase precisamente do caminho
que deve ser seguido no direito
brasileiro.
4. Construção de um dever de
renegociar no direito brasileiro

A doutrina brasileira, em sua
ampla maioria, ainda alude
à renegociação do contrato
desequilibrado como mera
“faculdade” das partes. 50 Em
alguns poucos casos, chega-se
a aludir à renegociação como

45. Nesse sentido, DEWEZ, Julie et al. The duty to renegotiate an international sales contract under CISG in case of hardship and the use of the
unidroit principles. European Review of Private Law, 1, 2011. p. 114: “Ensuite, l’idée est é mise qu’une obligation de renégociation du contrat découle
de la règle contenue dans l’article 77 de la CVIM obligeant le créancier à prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la
perte résultant de la contravention au contrat. La renégociation des conditions contractuelles pourrait ainsi s’imposer au créancier en raison de son
obligation de limiter de son dommage”. Sobre o dever de mitigar os danos no Brasil, ver FRADERA, Vera. Pode o credor ser instado a diminuir o próprio
prejuízo? Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 19, jul./set, 2004, passim, e MORAES, Bruno Terra de. A aplicação do dever da vítima de
mitigar o próprio dano no Brasil: fundamentos e parâmetros. Dissertação (Mestrado) — UERJ, Rio de Janeiro, 2016, passim.

46. “Article 77. A party who relies on a breach of contract must take such measures as are reasonable in the circumstances to mitigate the loss, including
loss of profit, resulting from the breach. If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in the damages in the amount by
which the loss should have been mitigated”.

47. Em tradução livre do original de SEROZAN, Rona. General report on the effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation,
rescission or revision. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova
Iorque: Springer, 2016. p. 24. Em igual sentido, anota VENEZIANO, Anna. Unidroit principles and CISG: change of circumstances and duty to renegotiate
according to the Belgian Supreme Court. Uniform Law Review, 15.1, p. 144-147, 2010. p. 148: “Interestingly, however, French law has recently undergone
some developments in this field. Scholars have referred to the principle of good faith, cooperation or solidarité in order to found a duty of the parties to
renegotiate their terms when the circumstances suffer such an alteration that giving effect to the original contractual terms would be clearly unjust.
A similar line of reasoning has been applied by case law”.
48.

Bulletin civil de la Cour de Cassation, IV, n. 338, 1992.

49. “Article 1195: Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter
ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la
date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe”.

50. “Antes de cuidarmos dos efeitos propriamente ditos, é oportuno consignar neste passo a importância da postura a ser adotada pela parte
prejudicada pela excessiva onerosidade superveniente. Embora deva recorrer ao Judiciário, atentando ainda para não se tornar inadimplente, é certo
dizer que antes de qualquer medida deve cientificar a contraparte de sua dificuldade, facultando-lhe discutir a contenda amigavelmente, colocando na
notificação um prazo para isto”. (WELTON, Nelly Maria Potter. Revisão e resolução dos contratos no Código Civil conforme perspectiva civil-constitucional.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 205).
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“primeira alternativa” a ser
seguida pelas partes, quase
sempre no âmbito de contratos
relacionais.51 O informar o outro
contratante prontamente acerca
do desequilíbrio tampouco é
visto, pela maior parte da nossa
doutrina, como um dever jurídico,
sendo apresentado, pelos raros
autores que tratam do tema,
como uma atitude “indicada”52
ou “recomendável”. 53 Mesmo a
escassa doutrina que defende
alg uma aber t ura da ordem

jurídica brasileira a um dever de
renegociação registra que “não
há no ordenamento jurídico
brasileiro uma norma específica
que determine a renegociação dos
contratos iníquos”54 e que, entre
nós, “a jurisprudência e a doutrina
não qualificam o comportamento
do contratante que se recusa à
revisão como abuso”.55 Também
na ex periência est rangeira
não faltam vozes contrárias à
imposição aos contratantes de
um dever de renegociação, que

significaria medida “extrema” de
violência à autonomia privada.56

Em que pese esse desestimulante
cenário, afigura-se não apenas
p o s s í ve l , m a s i mp e r a t i v a
a c o n s t r u ç ã o (r e c t i u s : o
reconhecimento) de um dever
de renegociação de contratos
desequilibrados no direito
brasileiro, como ex pressão
do valor const it ucional da
solidariedade social,57 bem como
de normas infraconstitucionais

51. São denominados contratos relacionais aqueles “que se caracterizam pelos seguintes elementos: (i) os contratos relacionais tendem a se estender no
tempo; (ii) em virtude de sua ligação, busca-se mais a disciplina de questões futuras entre as partes. Ou seja, o contrato não visa a estabelecer apenas regras
sobre as trocas em si, mas disciplinar o relacionamento a ser fruído ao longo da vida do contrato. Assim, é comum que, na redação do instrumento, as partes
valham-se de termos amplos, sem significado claramente definido no momento da celebração do ato. Lançam-se bases para um futuro comportamento
colaborativo, mais do que a ordem específica de obrigações determinadas; (iii) há uma certa interdependência entre os contratantes, uma vez que o sucesso
de uma (e do negócio globalmente considerado) reverterá em benefício da outra (i. e., de outras delas)”. (FORGIONI, Paula Andrea. Contratos de distribuição.
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 71). Para Antônio Junqueira de Azevedo: “[...] há, no contrato relacional, um contrato de duração e que
exige fortemente colaboração. São relacionais todos os contratos que, sendo de duração, têm por objeto colaboração (sociedade, parcerias, etc.) e, ainda, os
que, mesmo não tendo por objeto a colaboração, exigem-na intensa para atingir seus fins, como os de distribuição e da franquia, já referidos”. (AZEVEDO,
Antônio Junqueira de. Natureza jurídica do contrato de consórcio (sinalagma indireto). Onerosidade excessiva em contrato de consórcio. Resolução parcial
do contrato. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado, São Paulo, p. 355-356, 2009). Nesse mesmo sentido, Ruy Rosado de Aguiar Júnior define o contrato
relacional (ou per relationem) “como o negócio jurídico perfeito e incompleto, no qual a determinação do seu conteúdo ou de alguns dos seus elementos
essenciais se realiza mediante a remissão a elementos estranhos ao mesmo”. E adverte que “o modelo do contrato relacional é o que melhor se adapta à
nova sistemática dos contratos de empresa e entre empresas, nas quais a gestão do risco da superveniência é um problema. Essa nova realidade exige
a consideração de remédios de manutenção, que conduz à renegociação, ao mesmo tempo em que nos obriga a lidar com cláusulas que, pela concepção
tradicional, seriam inválidas, tais como as que ficam intencionalmente em branco, para futura renegociação. Nos contratos relacionais, a primeira alternativa
diante da superveniência é a da renegociação; frustrada, cabe a revisão das cláusulas pelo juiz ou pelo árbitro”. (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Contratos
relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 45, p. 98-99, 2011). Ainda sobre o tema, é considerada pioneira a
obra de MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e a defesa do consumidor. São Paulo: Max Limonad, 1998, em que, embora o autor não chegue a trazer
uma definição muito precisa do que deve ser entendido como contrato relacional, noticia a transformação das relações contratuais em prol de sua maior
duração, bem como demonstra o amplo impacto dessa transformação sobre as relações de consumo.

52. ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A teoria da onerosidade excessiva no direito civil brasileiro: limites e possibilidades de sua aplicação. Revista
AJURIS, v. 41, n. 134, p. 246-247, jun. 2014.

53. “Ao devedor lesado pela modificação superveniente recomenda-se dê aviso ao credor, inclusive para lhe garantir a possibilidade de propor ainda a
tempo útil a modificação das cláusulas do negócio, ou de colaborar na criação das condições que viabilizem a perfeição do contrato”. (AGUIAR JÚNIOR,
Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide, 1991. p. 159).
54. RENNER, Rafael. Novo direito contratual: a tutela do equilíbrio contratual no Código Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. p. 137-138.

55. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para as Jornadas Brasileiras da Associação Henri
Capitant. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 196.

56. O termo é empregado descritivamente por TOMMASINI, Raffaele. Dalle logiche di revisione del rapporto alle più articolate forme di gestione. In:
TOMMASINI, Raffaele (Cur.). Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 4,
para quem a imposição de um dever de renegociação acabaria por permitir a identificação de “un novo significato della esperessione che il contratto ha
forza di legge tra le parti, nel senso della necessità di una sua conservazione anche quando vicende sopravvenute sembrano potere rendere inattuabile
il rapporto nei termini disegnati dai contraenti”. Ainda na doutrina italiana, contra a existência de um dever de renegociação, ver GABRIELLI, Enrico.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta. Turim: G. Giappicheli, 2012. p. 102: “Il tema della rinegoziazione esula, in realtà, da quello dell’eccessiva onerosità,
sopratttutto se si crede, così come sembre corretto, che l’ordinamento, salvo casi espressamente regolati, non ha previsto un generico obbligo di
rinegoziare tra le parti in presenza di una sopravvenienza. Sicché quello offerto dalla rinegoziazione è un profilo di indagine che, pur nella sua utilità,
attiene più al diritto degli affari, ed alle sue tecniche di redazione dei contratti, che alla ricostruzione sistematica del diritto comune dei contratti”.

57. Expressamente nesse sentido, afirma-se na doutrina estrangeira: “Quest’obbligo sembra avere radici profonde, saldamente ancorate ai principi
fondamentali della Costituzione. Difatti, è nel dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost. che viene additata la giustificazione del perché
il contraente fortunato, che ha tratto beneficio da una imprevista circostanza sopravvenuta, dovrebbe rinegoziare i termini dell’accordo originario,
così rinunciando a parte dei vantaggi conseguiti”. (D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In: TOMMASINI,
Raffaele (Cur.). Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 534).
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daí decorrentes, em particular a avisar prontamente a contraparte
cláusula geral de boa-fé objetiva. acerca do desequilíbrio contratual
identificado, quanto o dever de
Como já afirmado em outra sede, ingressar em renegociação com
o que o ordenamento jurídico visa vistas a obter o reequilíbrio do
com o princípio da boa-fé objetiva contrato constituem deveres
é “assegurar que as par tes de condut a que, conquanto
colaborarão mutuamente para instrumentalizados à recuperação
a consecução dos fins comuns do equilíbrio contratual, derivam,
perseguidos com o contrato”. 58 a rigor, da necessidade de que
Ou, em outras palavras, a boa-fé as partes cooperem entre si
objetiva “impõe um padrão de para a concretização do escopo
conduta a ambos os contratantes contratual. Assim, é de se concluir
n o s e n t i d o d a r e c í p r o c a que o reconhecimento do dever
cooperação, com consideração de renegociar, entre nós, encontra
dos interesses um do outro, f u nda ment o nor mat ivo na
em vista de se alcançar o efeito cláusula geral de boa-fé objetiva,
prático que justifica a existência mais especificamente no art. 422
jurídica do contrato celebrado”.59 do Código Civil.60
Nesse sentido, não se pode deixar
de notar que tanto o dever de

entre nós, o dever de renegociar.61
Com a consagração da boa-fé
objetiva no Código Civil — e, mesmo
antes disso, no Código de Defesa do
Consumidor, bem como na produção
doutrinária e jurisprudencial
brasileira —,62 o contrato deixa de
ser pacto originário estático para
se converter em relação contratual
dinâmica, funcionalizada ao
atendimento do fim comum que
as partes pretendem alcançar com
sua mútua cooperação.63 Não se
quer dizer, note-se, que o mundo
dos negócios se torna um ambiente
romântico, em que cada contratante
deve, altruisticamente, abandonar
suas posições de vantagem em
benefício do outro. É natural e
Não há, assim, necessidade de legítimo que cada contratante
norma específica estabelecendo, busque a realização de seu próprio

58. TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo
(Coord.). Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 39. Veja-se, também, HATTENHAUER, Hans. Conceptos
fundamentales del derecho civil — Introducción histórico-dogmática. Barcelona: Ariel, 1987. p. 91: “Por Treu und Glauben entendemos el mandato de
justificar em cualquier situación la confianza del outro en que quedarán a salvo la fidelidad y la rectitud, como es usual y necesario entre camaradas
alemanes. En el pasado, por ignorancia liberal del Derecho, se entendía parcialmente por Treu und Glauben un arreglo equitativo de los intereses
encontrados de las partes contratantes, lo que no era sino uma atrofia de su verdadero contenido. La exigencia de fidelidad representa mucho más que
una medíocre limitación de los propios intereses; requiere una acción que en ningún momento pierda de vista la compenetración con los demás y, por
ende, la gran comunidad (nacional) de la que somos responsables”.
59. NEGREIROS, Tereza. Teoria do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 122-123.

60. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Sob
o ponto de vista dogmático, tem-se, por toda parte, atribuído à boa-fé objetiva uma tríplice função no sistema jurídico, a saber: (i) a função de cânone
interpretativo dos negócios jurídicos; (ii) a função criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal; e (iii) a função restritiva do exercício
de direitos. A referida tripartição funcional, inspirada nas funções do direito pretoriano romano, foi modernamente sugerida por Gustav Boehmer.
Grundlagen der bürgerlichen Rechtsordnung, apud Franz Wieacker. El principio general de la buena fe, Madrid: Civitas, 1986, p. 50: “[...] el parágrafo 242 BGB
actúa también iuris civilis iuvandi, supplendi o corrigendi gatia”. No Brasil esta classificação foi adotada por autorizada doutrina. Ver AZEVEDO, Antônio
Junqueira de. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista Trimestral de
Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 1, 2000. p. 7: “Essa mesma tríplice função existe para a cláusula geral de boa-fé no campo contratual, porque justamente a
ideia é ajudar na interpretação do contrato, adjuvandi, suprir algumas das falhas do contrato, isto é, acrescentar o que nele não está incluído, supplendi,
e eventualmente corrigir alguma coisa que não é de direito no sentido de justo, corrigendi”. No mesmo sentido, AGUIAR, Ruy Rosado de. A boa-fé na
relação de consumo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 14, 1995. p. 25, ao tratar especificamente das relações de consumo: “Na relação
contratual de consumo, a boa-fé exerce três funções principais: a) fornece os critérios para a interpretação do que foi avençado pelas partes, para a
definição do que se deve entender por cumprimento pontual das prestações; b) cria deveres secundários ou anexos; e c) limita o exercício de direitos”.

61. Igual entendimento tem sido adotado por parcela da doutrina em países em que a codificação civil é omissa a respeito, como ocorre, por exemplo, na
Turquia: “As regards to Turkish law, neither the Court of Appeal nor the legislator addressed at all the renegotiations, as if they are unaware of the subject
matter. On the other hand, Article 138 of the Turkish Civil Code does not exclude renegotiation. In our opinion, renegotiation shall be performed not to violate
the principle of good faith which is, in fact, the legal groud of the provision”. (BAYSAL, Başal. The adaptation of the contract in Turkish Law. In: BAŞOĞLU,
Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 326-327).

62. É indiscutível marco inicial nesta matéria a obra de SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 30,
em que o autor afirmava: “[...] a inexistência, no Código Civil, de artigo semelhante ao §242 do BGB não impede que o princípio tenha vigência em nosso
direito das obrigações, pois se trata de proposição jurídica, com significado de regra de conduta”. Sobre o papel desempenhado pela boa-fé no direito
obrigacional brasileiro, ver a obra, também fundamental, de MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado — Sistema e tópica no processo
obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 381-515, especialmente.

63. Sobre a boa-fé objetiva e seu impacto no direito contratual, ver SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório — Tutela da
confiança e venire contra factum proprium. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016 (especialmente capítulo 2).
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desempenha papel relevantíssimo
nos casos de desequilí brio
superveniente das prestações.
A partir do momento em que os
contratantes são chamados a
abandonar posturas de imobilismo
para cooperar, de modo leal e
transparente, em prol da realização
do fim contratual, deixa de ser
aceitável à luz da ordem jurídica
que o contratante que recebe
uma proposta de renegociação
do contrato, em virtude de um
desequilíbrio a que a ordem jurídica
atribui relevância (e.g., Código Civil,
arts. 317 e 478-480), simplesmente
silencie, deixando o contratante
Essa profunda transformação prejudicado em situação de
operada pela boa-fé objetiva insegurança que se prolonga na
tem ínt ima relação com o exata medida em que se agrava o
reconhecimento de um dever seu prejuízo. Ninguém é obrigado a
de renegociar contratos em aceitar propostas de renegociação,
desequilíbrio. 65 A dimensão mas a boa-fé objetiva impõe que
comportamental valorizada pela tal proposta seja respondida,
boa-fé objetiva e consubstanciada em tempo razoável, para que
na conduta adotada pelas partes aquele que pleiteia o reequilíbrio
ao longo da relação contratual possa, eventualmente, recorrer à
interesse, mas não se permite mais
que essa busca se realize com o
sacrifício da finalidade comum que
conduziu as partes à contratação.
Não se tolera, à luz da boa-fé objetiva,
que um contratante esvazie a
utilidade do contrato, ou permaneça
inerte quando sua atuação se faz
necessária para que tal utilidade
seja atingida. Impõe-se às partes
o agir responsável, tomando em
consideração os interesses do
outro contratante, respeitando
suas legítimas expectativas, tudo
em prol da realização efetiva do fim
contratual.64

jurisdição arbitral ou estatal, a fim
de corrigir a excessiva onerosidade
que o atinge. Tampouco se
admite que um dos contratantes
guarde para si, tal qual “carta na
manga”, eventual desequilíbrio do
contrato, esperando para invocá-lo
tardiamente, em sede de defesa em
ação judicial proposta diante do
seu inadimplemento. Impõem-se a
pronta comunicação e a interação
com a contraparte.

Como se vê, o dever de renegociar
consiste, essencialmente, em
um dever anexo ou lateral 66
de comunicação e esforço de
superação de um fato significativo
na vida do contrato: um excessivo
desequilíbrio contratual, nos
termos delimitados pela ordem
jurídica. Como dever anexo,
integra o objeto do contrato
independentemente de expressa
previsão das partes.67 A boa-fé
objetiva impõe que, em ocorrendo
referido desequilí brio, que

64. Jacques Mestre chega a aludir, nesse sentido, a uma espécie de affectio contractus, a substituir o ferrenho antagonismo entre os direitos do credor
e os direitos do devedor. (MESTRE, Jacques. L’évolution du contrat en droit privé français. In: CARBONNIER, Jean et al. L’évolution contemporaine du
Droit des Contrats — Journées René Savatier (Poitiers, 24-25 octobre 1985). Paris: Presses Universitaires de France, 1986. p. 51).

65. Traçando um panorama da relação entre boa-fé e dever de renegociação, o General Report apresentado no XIX Congresso da Academia Internacional de
Direito Comparado, em Viena, em 2014, registra: “This recent approach, arising from the general principle of loyalty and good faith, is also observed in the
United Kingdom. In Quebec, the principle of good faith is generally recognized and although it has not yet been applied to change of circumstances cases,
some authors have suggested it as a tool to enable the courts to temper the principle of pacta sunt servanda. The possibility of such a duty to renegotiate is
also stated in the Turkish report. According to the Turkish reporter, such duty deduced from the general principle of good faith and the duty of cooperation,
would be more consistent with the economic reality, since application to the court in order to invoke other remedies is more expensive and time consuming
for both parties. Moreover, in the United States, there is an incresingly liberal attitude towards the way of renegotiation depending on good faith as stated
in the national report. This attitude most probably originates from the effects of frustration in the Common Law tradition. Frustration causes namely an
automatic (eo ipso) release of the parties from the contract and this fact makes it necessary to renegotiate about a new contract with different terms”.
(SEROZAN, Rona. General report on the effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. In: BAŞOĞLU,
Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 24).
66. Os deveres anexos, também chamados deveres laterais, são deveres impostos pela boa-fé objetiva ao lado das obrigações principais e acessórias
pactuadas pelas partes, como explica CORDEIRO, Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997. p. 605 e ss. Acerca da ampla variabilidade
do conteúdo dos deveres criados pela boa-fé, ver SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 113, para quem
os deveres anexos “comportam tratamento que abranja toda a relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o desenvolvimento
da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de proteção, como o
dever de afastar danos, atos de vigilância, da guarda de cooperação, de assistência. O objeto de alguns deles é, portanto, fazer ou não fazer, consistindo
alguns em declarações de ciência, como nas indicações e comunicações; outros, em atos determinados”.

67. Na síntese de Luiz Edson Fachin: “Quem contrata não mais contrata tão só o que contrata” (Contratos na ordem pública do direito contemporâneo.
In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coords.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Estudos em homenagem ao
Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 458). E, em outra passagem, completa: “Probidade e boa fé são princípios obrigatórios
nas propostas e negociações preliminares, na conclusão do contrato, assim em sua execução, e mesmo depois do término exclusivamente formal dos
pactos. Desse modo, quem contrata não mais contrata tão só o que contrata, via que adota e oferta um novo modo de ver a relação entre contrato e
ordem pública”. (p. 460).
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compromete a plena concretização
do escopo contratual, empenhemse as par tes em colaborar
reciprocamente em busca do
reequilíbrio, por meio de uma
readequação mutuamente aceitável
do contrato.68 Doutrina estrangeira
chega a aludir nesse sentido a um
principio di adeguamento (princípio
de adequação) do contrato, a
ser concretizado pela atuação
permanente das partes em prol
da sua conformação à realidade
social e econômica subjacente.69
Rejeita-se, em síntese, a inércia,
quer do contratante favorecido,
que não pode silenciar diante de
uma proposta de renegociação
apresentada pelo contratante que
alega sofrer a excessiva onerosidade,
quer desse último contratante,
que não pode se retardar a
comunicar o desequilí brio,
invocando-o tardiamente como
oportunista justificativa para seu
inadimplemento, o qual poderia
mesmo ter sido evitado caso a
renegociação chegasse a bom
termo.70

O dever de renegociação não tem
como objeto a obtenção de um
resultado consubstanciado no
efetivo acordo para a revisão do
contrato, mas sim, a conduta a
ser adotada pelas partes diante
do desequilíbrio contratual.
Desdobra-se em duas etapas: (a) o
dever de comunicar prontamente
a contraparte acerca da existência
do desequilíbrio contratual
identificado; e (b) o dever de
suscit ar uma renegociação
que possibilite o reequilíbrio
do contrato ou de responder
a propos t a nesse sent ido,
analisando-a seriamente.71

Assim, o dever de renegociação
consubstancia uma abertura
adicional à revisão do contrato,
mas uma revisão extrajudicial
e autônoma, conduzida pelas
próprias partes e que pode,
eventualmente, fracassar.72 Repitase: o dever de renegociar não
configura um dever de reequilibrar

o contrato em sede negocial. Não
constitui tampouco um dever
de aceitar as novas condições
propostas pelo contratante que
alega estar sofrendo a excessiva
onerosidade. Não se trata, nesse
sentido, de um dever de revisar
o contrato extrajudicialmente
ou, pior, de aceitar um contrato
novo.73 O contratante favorecido
atende ao dever de renegociação
analisando e respondendo ao
pleito que lhe é apresentado, ainda
que simplesmente para rejeitá-lo.
O dever de renegociar constitui,
em outras palavras, um dever
de ingressar em renegociação,
informando prontamente o fato
que a enseja e formulando um
pleito de revisão do contrato, ou
analisando e respondendo, com
seriedade, ao pleito apresentado
pelo outro contratante. É, em
essência, um dever de comunicar,
de pronto, a existência do
desequilí br io cont rat ua l e
ingressar em tratativas para
encontrar a melhor forma de

68. “In questa dimensione le rinegoziazione rappresenta lo strumento attraverso il quale perseguire questa finalità. Il fondamento della sua applicazione
risied nella norma che fissa tra gli obblighi di comportamento quello di esecuzione secondo buona fede che, nel caso di specie, si identifica anche
con la legittima esigenza (reciproca) di comportamenti tali da consentire il regolare svolgimento del rapporto nel tempo”. (PARRINELLO, Concetta.
Obbligatorietà del vincolo e squilibrio delle prestazioni nei contratti tra imprenditori: riflessioni sui Principi Unidroit. In: TOMMASINI, Raffaele (Cur.).
Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 480).
69. DE MAURO, Antônio. Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici tra privati. Milão: Giuffré, 2000, especialmente p. 83.

70. Nessa direção, D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In: TOMMASINI, Raffaele (Cur.). Sopravvenienze
e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 535: “In particolare, il principio di buona fede,
prevenendo i comportamenti opportunistici — vale a dire, il tentativo di appropriarsi del surplus di profitto inatteso ed immeritato — cui potrebbe
dar luogo una sopravvenienza contrattuale, rinsalda la fiducia fra le parti [...]”.

71. Nessa direção, MARASCO, Gerardo. La rinegoziazione. In: VISINTINI, Giovanna. Trattato della responsabilità contrattuale. Pádua: Cedam, 2009.
p. 599. v. I: “Al fine di valutare la condotta delle parti possono socorrere le regole elaborate dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità
precontrattuale: in questo ambito, la buona fede impone alle parti, in primo luogo, un dovere di reciproca informazione (cosicché ogni contraente è
tenuto a dare notizia di fatti e delle circostanze che ritiene rilevanti e di cui la controparte appare non essere informata) e, in secondo luogo, l’obbligo
di condurre le trattative nel rispetto dell’altrui affidamento”.

72. Em igual sentido, mas em perspectiva talvez mais otimista, SEROZAN, Rona. General report on the effects of financial crises on the binding force
of contracts: renegotiation, rescission or revision. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation,
rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 24: “The opening of the possibility of renegotiation means at the same time the opening of the
opportunity to revise the contract. In fact, the process of renegotiation will in most cases lead inevitably to the revision of the contract”.
73. Nessa direção, embora em passagem de início um tanto ambíguo, registram Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova: “Il dovere di negoziare null’altro è, se
non un obbligo di contrarre: detto meglio, l’obbligo di essere disponibile a contrarre, nelle condizione che risultano giuste alla stregua (a) dei parametri
risultanti dal testo originario del contratto, (b) rivisitati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”. (SACCO, Rodolfo; DE NOVA, Giorgio.
Il contratto. 2. ed. Milão: Giuffrè, 2012. p. 724. t. II).
745

DIREITO CIVIL

superá-lo, em consonância com a do dever de negociação, quer da
responsabilidade decorrente da
boa-fé objetiva.74
sua violação, pois, como observa
Afigura-se inevitável, quanto ao Cosimo D’Arrigo:
segundo aspecto indicado, algum
paralelismo com a incidência da Assumiria relevo nesta sede não
boa-fé objetiva sobre as tratativas somente o art. 1.375 do Código Civil
pré-contratuais. Na Itália, parte — ao qual se reconduz o surgimento
da doutrina chega a apontar da obrigação legal de renegociar —,
como fundamentos do dever de mas também o art. 1.377 do Código
renegociação não apenas o art. Civil, uma vez que o adimplemento
1.375 do Código Civil italiano,75 desta obrigação, dando vida a uma
correspondente ao art. 422 do nova fase de tratativas para alcançar
nosso Código Civil, mas também o a restauração da originária razão de
art. 1.337 da mesma codificação, troca, sujeita-se também à disciplina
que impõe que as partes se da atividade pré-contratual. Em
comportem secondo buona fede essência, a pactuação de novas
(segundo a boa-fé) nas tratativas e condições contratuais proporcionais
na formação do contrato —76 norma às superveniências — mesmo
que não encontra correspondente que constitua, na perspectiva em
na nossa codificação.77 Em que exame, objeto de uma precisa
pese a ausência, o paralelo auxilia obrigação integrativa ex lege do
na compreensão quer do conteúdo conteúdo dos contratos a longo

prazo — se concretiza sempre por
meio de um acordo entre as partes.
Portanto, se os contraentes não
encontram um ponto de acordo e
as tratativas naufragam por causa
não imputável ao promissário, este
último não poderá ser considerado
inadimplente.78
Afirma-se, nessa mesma direção,
que o dever de renegociar
não consiste em obrigação de
resultado, mas “se configura
como uma obrigação de meio”.79
Parte da doutrina estrangeira
chega a descrever o remédio como
invitation to renegotiate (convite
para renegociar), reforçando que
o sucesso ou não da renegociação
é quest ão que ex t rapola o
âmbito do dever. 80 O dever de
renegociação restringe-se à
tentativa “séria” de reconstruir

74. Na síntese de Başal Baysal, “the principle of good faith, in the first place, should lead the parties facing difficulty in performing the contractual
obligations to come together and to seek a solution”. (BAYSAL, Başal. The adaptation of the contract in Turkish Law. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The
effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. p. 327).
75.

“Art. 1375. Esecuzione di buona fede. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede [...]”.

76. “Art. 1337. Trattavie e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede [...]”.

77. Ausência que era já criticada pela melhor doutrina antes da promulgação do Código Civil de 2002, como se pode ver de AZEVEDO, Antônio
Junqueira de. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista Trimestral de
Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 1, 2000. p. 4: “[...] Segunda insuficiência: o art. 421 se limita ao período que vai da conclusão do contrato até sua execução.
Sempre digo que o contrato é um ‘processo’ em que há começo, meio e fim. Temos fases contratuais — fase pré-contratual, contratual propriamente
dita e pós-contratual. Uma das possíveis aplicações da boa-fé é aquela que se faz na fase pré-contratual; nessa fase, temos as negociações preliminares,
as tratativas. É um campo propício para a regra do comportamento da boa-fé, eis que, aí, ainda não há contrato e, apesar disso, já são exigidos aqueles
deveres específicos que uma pessoa precisa ter como correção de comportamento em relação à outra”.

78. Tradução livre do trecho original de D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In: TOMMASINI, Raffaele
(Cur.). Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 560: “Verebbe in rilievo
in questa sede non soltanto l’art. 1375 c.c. — al quale si riconduce il sorgere dell’obbligo legale di rinegoziare —, ma anche l’art. 1337 c.c., in quanto
l’adempimento di quest’obbligo, dando vita ad una nuova fase di trattative per addivenire al ripristino dell’originaria ragione di scambio, soggiace altresì
alla disciplina dell’attività precontrattuale. In sostanza, la pattuizione di nuove condizioni contrattuali commisurate alle sopravvenienze — sebbene
costituisca, nella prospettiva in esame, oggetto di un preciso obbligo integrativo ex lege del contenuto dei contratti a lungo termine — si concretizza
pur sempre in un accordo fra le parti. Pertanto, se i contraenti non trovano un punto di intesa e le trattaive naufragano per causa non imputabile al
promissario, quest’ultimo non potrà esse considerato inadempiente”.

79. Como afirma MARASCO, Gerardo. La rinegoziazione. In: VISINTINI, Giovanna. Trattato della responsabilità contrattuale. Pádua: Cedam, 2009. p. 595596. v. I: “Il dovere di rinegoziazione, in via generale, si configura come una obbligazione di mezzi: i contraenti, al verificarsi di particolari circostanze,
sono tenuti ad iniziare e condurre nuove trattative (a svolgere, quindi, una certa attività ed assumere una particolare condotta) al fine di trovare una
congrua soluzione al problema delle sopravvenienze. L’obbligo di rinegoziare non impone alle parti il raggiungimento di un accordo (un risultato), ma
le impegna semplicemente a mettere in discussione i termini dell’originario contratto nel tentativo ‘serio’ di ricostruire, ove ciò risponda a ragioni di
efficienza e di reciproca convenienza economia, l’alterato equilibrio contrattuale”.

80. “The legal remedies provided in light of the theoretical instruments justifying an intervention in cases of unexpected and burdensome financial
developments are as follows: (a) invitation to renegotiate, regarding the possible means in order to find a compromising solution against the suddenly
changed circumstances [...]”. (SEROZAN, Rona. General report on the effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission
or revision. In: BAŞOĞLU, Başak (Ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, rescission or revision. Nova Iorque:
Springer, 2016. p. 23).
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o equilíbrio contratual. 81 De
fato, a renegociação deve ser
“séria, propositiva, cooperativa
e de boa-fé”, mas pode fracassar,
hipótese na qual restará a via da
revisão heterônoma do contrato,
a ser realizada pelo juiz ou pelo
árbitro.82
Conclusão

Como fruto da boa-fé objetiva,
o dever de renegociar não se
limita a incidir sobre momentos
pontuais ou específicos, mas se
espraia por todo o iter da relação
contratual. Assim, embora se
imponha a pronta comunicação
do desequilíbrio contratual, temse aí apenas o primeiro passo de
um amplo e recíproco colaborar
(mitzuwirken, na expressão tão
utilizada pelos juristas alemães)
que não se esgot a em uma
estrutura simplista e binária
de aviso e contra-aviso — como
no mencionado exemplo da
antiquada disciplina do nosso
Código Civil em torno da proposta
e aceitação na formação do
contrato —, mas se pretende
contínua e permanente, nunca
preclusa aos contratantes, que
não restam dispensados em
nenhum momento do seu mútuo
cumprimento.

O conteúdo do dever de
renegociação somente pode,
por t anto, ser precisamente
determinado à luz da concreta
relação contratual e das específicas
circunstâncias de que deriva a
necessidade de renegociar, mas
é possível, a título meramente
exemplificativo, arrolar alguns
comportamentos que podem vir
a compor o conteúdo desse dever,
como (a) pronta e detalhada
comunicação à cont rapar te
sobre o desequilíbrio contratual,
indicando fundamentadamente a
presença dos seus pressupostos;
(b) resposta da contraparte
em tempo razoável a essa
c omu n ic a ç ã o , i n f or m a n do
pronta e fundamentadamente
se não considerar presentes
aquele s pr e s s up o s t o s; (c)
qualquer proposta, bem como
cont rapropost a de rev isão
extrajudicial do contrato, deve ser
apresentada de modo detalhado
e justificado, evitando-se a lógica
do “pegar ou largar”; (d) no curso
da renegociação cada parte
deve fornecer à outra todas as
informações úteis para avaliar a
oportunidade e o conteúdo de uma
eventual revisão extrajudicial do
contrato; (e) as partes devem
igualmente manter reserva sobre

dados e informações obtidos no
curso da renegociação, evitando
sua divulgação a terceiros; (f)
nenhuma das partes deve se
rec usar injust if ic adamente
a manter renegociações ou
interrompê-las de modo abrupto
e imotivado; e (g) o insucesso
da renegociação não deve ser
considerado por qualquer das
partes como razão para se recusar
a analisar propostas de solução
consensual no âmbito de eventual
processo judicial ou arbitral
subsequente.83

O dever de renegociação nasce,
como se vê, no afã de permitir
uma solução extrajudicial do
problema do desequilí br io
contrat ual, mas, fracassada
t a l t e n t a t i v a , e s t e n de - s e ,
inclusive, sobre um eventual
processo judicial ou arbitral a
que os contratantes necessitem
r ecor r er. Nesse sent ido, a
doutrina italiana admite, mesmo,
que uma oferta formulada em
fase de renegociação possa ser
reapresentada em juízo no âmbito
de ação de resolução promovida
pelo outro contratante, como
oferta destinada a evitar o fim
do contrato, 84 nos termos da
norma contida na parte final

81. GORNI, Alfredo. Le clausole di rinegoziazione. In: VACCÀ, Cesare. Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa: esecuzione, adattamento e risoluzione
in uno scenario di crisi — Quaderni per l’arbitrato e per I contratti internazionali. Milão: EGEA, 1992. p. 56. v. 5.

82. A lição é de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, embora em passagem restrita aos contratos relacionais: “As considerações acima foram feitas para ensejar
a conclusão de que, no tema da onerosidade excessiva e da teoria da imprevisão relativamente aos contratos relacionais, a aplicação do regime legal de
onerosidade excessiva deve ser posterior à fase de renegociação do risco da superveniência. Fracassando essa tentativa, abre-se a oportunidade para
a intervenção heterônoma, do juiz ou do árbitro, para a redefinição que o fato novo determina. Nos contratos relacionais, a primeira alternativa diante
da superveniência é a da renegociação, que deve ser séria, propositiva, cooperativa e de boa-fé; frustrada, cabe a revisão das cláusulas pelo juiz ou pelo
árbitro”. (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao Novo Código Civil: da extinção dos contratos. Rio
de Janeiro: Forense, 2011. p. 896. v. VI. t. II).
83. Sobre o tema, ver MARASCO, Gerardo. La rinegoziazione. In: VISINTINI, Giovanna. Trattato della responsabilità contrattuale. Pádua: Cedam, 2009.
p. 600-601. v. 1.

84. Afirma expressamente Cosimo D’Arrigo que “l’offerta di riconduzione ad equità già formulata prima dell’inizio della lite, potrà essere riproposta nel
giudizio promosso dall’onerato per la risoluzione del contratto”. (D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In:
TOMMASINI, Raffaele (Cur.). Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. p. 560).
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do art. 1.467 do Código Civil
italiano,85 correspondente ao art.
479 do Código Civil brasileiro.86
Confirma-se, assim, que o dever de
renegociar incide sobre ambos os
contratantes, podendo qualquer
deles def lagrar ou retomar o
processo de renegociação, 87
que consubstancia autêntico
favor contractus, assumindo
preferência em relação aos
possíveis remédios terminativos
oferecidos pela ordem jurídica.

85.

86.

“Art. 1.467. [...] La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato”.

87. No mesmo sentido, MARASCO, Gerardo. La rinegoziazione. In: VISINTINI, Giovanna. Trattato della responsabilità contrattuale. Pádua: Cedam, 2009.
p. 597. v. 1, destacando, inclusive, que a renegociação pode ser deflagrada não só pelo contratante excessivamente onerado, mas também por aquele que
não sofre o efeito negativo do desequilíbrio contratual: “Si tratta di un’obbligazione che, in egual misura, investe entrambi i contraenti. Al verificarsi
dei richiesti presupposti, uno dei contraenti potrà dare impulso alla rinegoziazione (l’iniziativa, nella generalità dei casi, viene assunta dalla parte che
vi ha interesse, ma nulla toglie che il procedimento rinegoziativo venga avviato dall’altro contraente)”.
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Fake News, Vazamento de Dados e a fratura
exposta do Marco Civil da Internet no Brasil.
Guilherme Magalhães Martins¹ e João Victor Rozatti Longhi²
Essas últimas semanas,
algumas notícias movimentaram
a mídia em geral e as redes sociais em especial.

A enxurrada de boatos
(afirmações falsas) envolvendo a vereadora Marielle Franco
(PSOL-RJ) trouxe à tona a ausência de proteção à dignidade do
usuário, situação de longa data
presente na Internet.

Certa vez, em um Congresso da Law and Society Association, nos EUA, debatíamos com
professores americanos acerca
da tensão entre liberdade de expressão e proteção de outros aspectos da dignidade, como honra, vida privada, imagem, etc.
A pergunta de uma professora norte-americana, quando criticávamos o sistema brasileiro, foi: “Mas a liberdade de
expressão também não é parte
da dignidade humana?”

Nos Estados Unidos da
América, como se sabe, é famosa
a leitura em que geralmente se
atribui maior peso a opiniões, enquanto manifestações da liberdade de expressão, em detrimento
de outros aspectos essenciais da
personalidade.
Emblemática é a comparação com o famoso precedente do STF no caso Elwanger, em
que se condenou por racismo um
editor de obra que negava o holo-

causto, e a visão americana, que
legítima todo e qualquer discurso antissemita como baseado na
liberdade de expressão prevista
na primeira emenda (“bill of rights” norte-americano).

E, seguindo os passos do
Direito Norte-Americano, e na
contramão do Direito Civil-Constitucional, caminhou o Marco Civil da Internet no Brasil, ao trazer de volta ao foco principal a
codificação, marcada pelo dogma
da completude, ao menos nesse
aspecto, embora carregue consigo também, no geral, pontos positivos e avanços.
Tanto o relator do projeto
à época na Câmara dos Deputados (Deputado Alessadro Molon
- ex-PT, hoje Rede-RJ) quanto
parte significativa da doutrina
que se produziu comentando o
texto – do anteprojeto à lei propriamente dia – proclama certa
prevalência axiológica da “palavra dita” frente a eventuais danos
por ela causados no artigo 19 do
Marco Civil.
Como têm dito alguns
doutrinadores, “melhor deixar
falar e abrir o bueiro do que voltar a censura”.
…Censura…

Este é sempre o argumento, ou, melhor ainda, a palavra
de ordem quando se fala na responsabilidade dos provedores de

aplicação por conteúdo inserido
por terceiros na Internet.
Tanto que o Artigo 19
do Marco Civil, para “justificar”
a pré-ponderação legislativa de
interesses, assim inicia: “Com o
objetivo de proteger a liberdade
de expressão...”.

Ao final, traz um sistema
de notificação para retirada de
conteúdo
internacionalmente
pioneiro (para não dizer pitoresco), ainda que não comparável
à jabuticaba, fruto nascido da
exuberante natureza brasileira, ao optar pela necessidade de
notificação judicial, com o local
específico – leia-se link -, como
condição da eventual corresponsabilidade do provedor pelo conteúdo gerado por terceiros.

Ou seja, a lógica sempre proclamada é a de que, se o
provedor for responsável diretamente pelo conteúdo, haverá
inibição ou mesmo inviabilidade
da atividade econômica dos intermediários, acarretando ainda
controle prévio das informações
publicadas e, naturalmente, censura, pois ninguém mais vai poder falar o que quiser livremente.

Soa como um sofisma o
argumento de que o Judiciário
seria a instância mais adequada
não apenas para decidir sobre a
responsabilidade dos provedores, como ainda, como determina
o criticado artigo 19, para de-

1 Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro e Professor de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito – UFRJ. Doutor e Mestre em
Direito Civil pela Faculdade de Direito da UERJ.
2 Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor em Direito Constitucional pela USP e Mestre em Direito Civil pela UERJ.
750

DIREITO CIVIL

marcar e determinar o momento em que teria esse início essa
responsabilização, através de
uma notificação.
O objetivo parece ser o
de evitar a indústria das indenizações a todo vapor, ainda no
nascedouro, em contraste com o
princípio constitucional do Livre
Acesso à Justiça.

E completa-se dizendo
que, como não é possível ao provedor aferir se o conteúdo é lícito
ou ilícito a priori, qualquer um
pode inserir um link no “denuncie aqui” e dizer que a frase, foto,
vídeo e etc. ferem sua honra. Já
que o provedor não sabe se deve
ou não retirar o conteúdo – pois
pode ser um legítimo exercício
da liberdade de expressão – o
ideal é que um juiz o analise e
determine a retirada. Só assim
os provedores têm segurança na
condução de seu negócio.
Segundo esse ponto de
vista, o sistema clássico do notice and takedown norteamericano
, assim como o europeu, seriam
inadequados à efetiva proteção
da liberdade de expressão.
Porém, essa linha de argumentação, acolhida pelo legislador no artigo 19 do Marco
Civil, desconsidera que há uma
série de cláusulas contratuais
nos termos de uso de diversos
dos grandes provedores que lhe
atribuem a prerrogativa de filtrar
conteúdo postado e retirá-lo unilateralmente, muitas vezes antes
mesmo de ser publicado. Os contratos já atribuem verdadeiro poder de polícia aos provedores.

Estas são condutas destes fornecedores de serviço que,
desde os primórdios das redes
sociais há mais de 10 anos, quando do falecido Orkut – já embasavam decisões, inclusive das
cortes superiores, no sentido de
que a relação é de consumo, logo

a responsabilidade é objetiva e a
notificação extrajudicial seria no
máximo uma condição de procedibilidade a ser observada em
eventual ação de reparação de
danos.

A notificação pode conter
não só links, mas também conteúdos específicos – fotos, vídeos
e até algumas expressões – que
poderiam ser inseridas nos filtros de conteúdo dos provedores
que atuam profissionalmente –
os grandes players da Rede – de
modo a garantir que conteúdo ilícito não fosse postado novamente.
É difícil, é custoso, mas estes filtros já existem e se tornam
cada dia mais sofisticados e inteligentes. Se podem ser utilizados
para “proporcionar melhores experiências aos usuários”, como famosa cláusula nos termos de uso
um grande provedor, por que não
ser usada para ajudar a proteger
usuários de discurso de ódio, racismo, homofobia, preconceitos
das mais diversas ordens?
Se são usados unilateralmente pelos provedores para
filtrar conteúdo, por que pra
proteger o usuário é censura? O
provedor pode censurar à vontade pra “garantir a liberdade de
expressão”, mas quando alguém
interfere nessa decisão está impondo censura?
Não faz sentido.

A unidade do ordenamento em torno da Constituição
se revela ainda mais necessária
diante das mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas,
que precisam ser enfrentadas
com coerência, de modo a evitar
que a profusão de normas regulamentadoras provoque o surgimento de situações díspares
para os diversos setores do ordenamento, como uma responsabilidade objetiva dos fornecedores,
751

consagrada nos artigos 12 e 14
do Código do Consumidor, ou a
responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco, consagrada no artigo 927, parágrafo
único do Código Civil, contradizendo novas modalidades de responsabilidade subjetiva antes
nunca imaginadas, face ao ocaso
da culpa nas sociedades modernas.
Trata-se, em última análise, um comportamento contraditório, … venire contra factum
proprium.

Mas esta tese restou vencida. Parece ter sido esquecida
após a promulgação do Marco Civil da Internet no Brasil.

Contudo, recentemente
ganhou dimensões políticas o tal
escândalo da Cambridge Analytica. Baseado em uma cláusula
do Facebook, a empresa britânica pagou pequenas quantias
para alguns milhares de usuários
preencherem um formulário em
um aplicativo, teve acesso a seus
dados e – aqui, a jogada de mestre – inclusive de todos os seus
amigos na rede social, totalizando mais de 87 milhões de internautas.
Com suas preferências,
que foram indevidamente utilizadas, através de uma autorização
colhida por meio tortuoso, influenciaram decisões políticas
no Brexit e na eleição de Donald
Trump.

Curioso salientar que o
presidente da empresa à época,
Steve Bannon – famoso por administrar um blog de “alternative
right” (nome chique pra extrema
direita) – acabou coordenado a
campanha do hoje presidente
norteameicano.
Bingo! Deu Trump… deu Brexit!
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Antes de tudo isso , ainda
se perguntava: “e se o Facebook
adotar um candidato… será que
ele ganha?”

Não há provas de que o
Facebook adotou o candidato
ou a posição política A ou B, fato
esse objeto de procedimentos investigatórios nos Estados Unidos
e Inglaterra.
O que há - e o fundador
correu para se explicar quando a
empresa perdeu bilhões de valor
de mercado em um só dia - é uma
disposição contratual que permitia, licitamente, a obtenção das
informações dos usuários sem
sua autorização, violando todas
as leis de proteção de dados pessoais.
Tudo para “melhorar a vida do
usuário”.

Tendo em vista o objetivo altruísta de melhorar a nossa
vida, Tim Wu alertou no final de
sua obra “impérios da Comunicação” que essa concentração de
poder nas mãos dos grandes provedores acabaria por ameaçar
a própria democracia.

Sejam “fake news” acadêmica ou argumento ad terrorem
da nossa parte, o que parece cada
dia mais óbvio é que as redes
sociais revelam riscos antes não
mensurados aos usuários.
Hitler não fazia stories e
Mussolini não mandava nudes
no whats. Esses riscos já existem
e sempre existiram.

Mas uma mulher, parlamentar e ativista de direitos humanos, ser brutalmente assassinada no centro do cartão postal
do Brasil e, no dia seguinte, milhões de pessoas compartilharem incautamente que a falecida
integrava o Comando Vermelho,
a ponto de ser uma “verdade”, é
coisa nova.

A propaganda assume dimensões gigantescas, e viver passa a acarretar riscos colossais.

Uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade, como
profanou Goebbels. Mas uma
mentira compartilhada em questão de segundos milhões de vezes
multiplica um dano a proporções
dramáticas, que jamais poderão
ser esquecidas ou deletadas.
Adriano de Cupis, em
obra clássica na tutela dos Direitos da Personalidade, alertava
para a importância da precisão
de formas de tutela dos valores
existenciais de pessoas falecidas,
objeto de preocupação no artigo
20, parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

A honra da pessoa vai
além da vida, e os danos atingem
sua família, amigos etc. Compartilhar a informação alheia é tão
grave quanto gerar a mensagem
em si, de modo que, antes do advento da Internet e das redes sociais, seria inimaginável alguém
atribuir indevidamente e impunemente a condição de criminoso.
Acertada, portanto, a decisão liminar que determinou a
retirada de conteúdo nesse sentido.
O que destacou a magistrada entretanto, é que não há, ainda, segurança para se determinar que
o provedor deve impedir as fake
news de serem postadas.

De fato, o magistrado, ainda que no exercício dos seus poderes de cautela, se contém, pois
tal determinação pode soar
como uma obrigação inexequível, fora dos “limites técnicos” do
serviço prestado pelo provedor.
Daí porque não proferi-la inaudita altera pars.
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E, nesse momento, os
provedores sempre alegam e alegarão impossibilidade técnica.
Argumento muito comum em se
tratando de tecnologia.

Mas na hora de filtrar unilateralmente o conteúdo, os filtros são cada vez mais sofisticados para distribuir e personalizar
o conteúdo (ou mesmo repeli-lo)
de acordo com as “preferências
do usuário”. Quem disse que eu
prefiro me radicalizar e receber
conteúdo desta ou daquela posição ideológica? Daí os males
do algoritmo, cuja sistemática
técnica se mantém escondida do
usuário e do próprio Poder Judiciário, muitas vezes impedido de
agir.
A primeira lei de responsabilidade objetiva contemplou
as linhas férreas alemãs, em
1871. Até então, alguém sofria
um acidente e , como a responsabilidade era subjetiva, ninguém
respondia. Lógico… a culpa sempre acarreta pesados ônus ao
usuário.

Quando a lei abandonou
pela primeira vez a culpa para
dizer que o responsável é quem
assume o risco, com certeza alguém deve ter argumentado, ad
terrorem, que isso iria acabar
com as ferrovias.
Bauman dizia que o mundo hoje é um lugar muito mais
perigoso do que era.

Quando será que os grandes provedores vão assumir esse
risco?
Ou seremos sempre nós,
os usuários, a pagarmos essa
conta?
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Resumo:Ao se consolidar a arbitragem, no final do Século XX, como mecanismo
fundamental para o pleno desenvolvimento do comércio internacional e da economia,
pacificou-se concomitantemente a compreensão de que a submissão ao processo arbitral
deveria ter por base a expressa, livre e imaculada manifestação de vontade dos
contratantes. Nessa esteira, controverte-se acerca do sentido e alcance do vínculo
arbitral, notadamente nas relações limítrofes, em que se torna tormentoso precisar, com
segurança, os exatos limites do consentimento.
Palavras-chave:arbitragem; autonomia privada; boa-fé objetiva; consentimento;
abrangência subjetiva.
Abstract:With the strengthening of arbitration in the late twentieth century, as acentral
mechanism for the full development of international trade, it has beenconsolidated,
concomitantly,the understanding that the submission to arbitration should be based on
the express, free and immaculate manifestation of will of the parties. On this track, there
is much controversy about the meaning and scope of the arbitrational bond, notably on
complex relations, in which it becomes intricate to exact the boundaries of consent.
Key-words: arbitration; private autonomy; objective good faith; consent; subjective
bond.

Sumário: 1.Introdução: a consolidação da arbitragem no Brasil
entre descrenças e hesitações; 2. Eficácia da convenção de
arbitragem e a boa-fé objetiva; 3 Abrangência subjetiva
horizontal e vertical da convenção de arbitragem; 4. Notas
conclusivas.
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1. Introdução: a consolidação da arbitragem no Brasil entre descrenças e
hesitações.
Como se sabe, a arbitragem encontra-se visceralmente ligada à autonomia
privada, constituindo-se, por isso mesmo, em verdadeiro exercício cultural para o
aperfeiçoamento da vida associativa, na formulação do livre consenso e no respeito à
sua eficácia. Justificam-se, assim, em certa medida, as desconfianças e hesitações em
relação à sua afirmação como mecanismo de solução de conflitos, especialmente em
sociedades como a brasileira, sem tradição associacionista e em que a autonomia
privada não se encontra suficientemente reconhecida como expressão dos princípios da
igualdade e da liberdade.
Mostra-se eloquente, sob esse prisma, que a constitucionalidade da Lei de
Arbitragem (Lei 9.307, de 23.09.1996) tenha sido desafiada em longo e conhecido
processo concluído somente no final de 2004 pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal, quando foram afastadas, finalmente, as suspeitas de inconstitucionalidade.No
julgado, discutiram-se a possibilidade e os limites da renúncia à jurisdição estatal – cujo
acesso é garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição da República – por meio de
cláusula compromissória ou compromisso arbitral, e a consequente atribuição de
poderes a árbitros privados para a solução dos conflitos (BRASIL, 2001). 1
Dentre os fundamentos, por vezes velados e não explícitos, refratários à
arbitragem como procedimento alternativo à prestação jurisdicional,destaca-se o receio
de que o crescimento da arbitragem decorresse de perspectiva ideológica neoliberal, a
retirar do Estado função que lhe é essencial. Tal raciocínio se robustece na experiência
brasileira em que, por uma pluralidade de razões históricas, associam-se, na percepção
popular, o progresso social e as ideologias progressistas à maciça intervenção estatal,
atribuindo-se somente ao Estado, e não à totalidade dos agentes econômicos privados, o
dever de neutralizar a desigualdade social e promover as liberdades fundamentais.

Em tal julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, considerou constitucional a
renúncia à jurisdição estatal, desde que limitada às matérias atinentes a direitos patrimoniais disponíveis,
como determina a Lei 9.307/96, em seu artigo 1º. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a
manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a
permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso
não ofendem o artigo 5º, XXXV da CF” (STF, Ag.R.na SE 5.206, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
julg.12.12.2001).

1
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Contudo, com o desenvolvimento da sociedade e do exercício da cidadania,
assiste-se à explosão reivindicatória em todo o mundo ocidental, a ponto de se designar
o tempo presente como a Era do direito a ter direitos(RODOTÁ, 2012). Nesse cenário
de exercício de direitos, torna-se fundamental retirar do Estado a exclusividade na
prestação jurisdicional, prestigiando-se formas alternativas de solução de conflitos que
deem conta de dirimir o exponencial crescimento dos litígios. Nessa dimensão,
precisamente, situa-se a necessidade de profunda alteração cultural para a inserção da
arbitragem no cotidiano da prática jurídica,sendo certo que a formação livre e
consensual da convenção de arbitragem representa a melhor garantia da eficácia da
sentença arbitral, apta a atender à finalidade econômica e social de solucionar conflitos
com otimização de tempo e recursos. 2

2.Eficácia da convenção de arbitragem e a boa-fé objetiva.

Ao se consolidar a arbitragem, no final do Século XX, como mecanismo
ordinário e fundamental para o pleno desenvolvimento do comércio internacional e da
economia (LYNCH, 2003, p.1), 3 pacificou-se concomitantemente a compreensão de
que a submissão ao processo arbitral deveria ter por base a expressa, livre e imaculada
manifestação de vontade dos contratantes (BRASIL, 2006; CARVALHOSA, 2003, p.
302; HANOTIAU, 2007, p. 378). 4 No Brasil, controvérsias surgem já na compreensão
Trata-se reação à tendência, percebida a partir da década de 70, de jurisdicionalização de
conflitosincrementando-se enormemente o número de demandas levadas ao Judiciário. No Brasil verificase o recrudescimento desse fenômeno especialmente a partir dos anos 90, com a promulgação de normas
que, seguindo a diretriz traçada pela Constituição da República, ampliavam o acesso à Justiça como
expressão do exercício da cidadania. Bastaria pensar no impacto do Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90) na atividade jurisdicional. Nos dias de hoje, ao contrário, ocorreria processo inverso:
primeiro busca-se a solução extrajudicial do conflito e, em último caso, recorre-se ao Judiciário. Trata-se
de processo similar ao que ocorre no âmbito da atividade contratual, em que se procura autorizar a
atuação privada para desconstituir relações jurídicas sem a tutela jurisdicional, como na hipótese de
previsão de cláusulas resolutivas expressas
3
A constatação é de LYNCH, Katherine. The Forces of Economic Globalization: Challenges to the
Regime of International Commercial Arbitration. Alphen: Kluwer Law International, 2003, p. 1.
4
Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (Corte suprema para matérias
infraconstitucionais no Brasil): “Processual civil. Sentença estrangeira contestada.Homologação.
Descabimento. Eleição do juízo arbitral. Ausência demanifestação expressa da parte requerida. Ofensa a
princípio deordem pública. Indeferimento do pedido de homologação” (STJ, Sec967, Corte Especial, Rel.
Min. José Delgado, julg. 15.2.2006). Em outro julgado, a Corte também se manifestou no sentido de que
a manifestação de vontade quanto à convenção de arbitragem vincula as partes “desde que haja anuência
expressa e específica em relação à cláusula compromissória” (STJ, Corte Especial, SEC 978/GB, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, julg. 17.12.2008). Nessa direção, a mesma Corte entendeu recentemente que
2
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do sentido e do alcance da convenção de arbitragem. O artigo 3° da Lei 9.307/96 faz
referência, especificamente, à convenção de arbitragem como gênero no qual se
enquadram tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. 5 Entende-se
por cláusula compromissória o dispositivocontratual em que as partes se comprometem
a submeter futuro e eventual litígio a um tribunal arbitral, renunciando, portanto, ao
recurso ao Poder Judiciário;possui absoluta capacidade vinculativa e, por isso mesmo, já
tendo sido aposta ao contrato, dispensa-se o compromisso arbitral. O compromisso
arbitral, por sua vez, consubstancia-se em negócio jurídico que, embora tenha o mesmo
escopo da cláusula compromissória, qual seja, o de atribuir o julgamento da causa a
tribunal arbitral, é concluído após o surgimento do litígio (PEREIRA, 2007, pp. 515516; BRASIL, 2007). 6

ainda quando se trate de contrato de adesão, “a prioridade da competência arbitral não pode ser afastada
pela presunção de que não houve concordância expressa de uma das partes, ainda mais quando observada
a isonomia dos contratantes” (STJ, 3ª T.,AgInt nos EDcl no AREsp 975050/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
BôasCueva, julg. 10.10.2017). Vale destacar, contudo, orientação do STJ no sentido de que “a cláusula
compromissória, por meio da qual as partes convencionam submeter eventuais e futuros litígios à
arbitragem, é autônoma no tocante à relação contratual subjacente. Desse modo, o exame acerca da
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem não se confunde com o do contrato a que se
relaciona. E, sob o aspecto formal, a única exigência tecida pela lei de regência para o estabelecimento da
convenção de arbitragem, por meio de cláusula compromissória – em não se tratando de contrato de
adesão –, é que esta se dê por escrito, seja no bojo do próprio instrumento contratual, seja em documento
apartado (...). A manifestação de vontade das partes contratantes, destinada especificamente a anuir com a
convenção de arbitragem, pode se dar, de igual modo, de inúmeras formas, e não apenas por meio da
aposição das assinaturas das partes no documento em que inserta, tal como impropriamente compreendeu
o Tribunal de origem. Absolutamente possível, por conseguinte, a partir do contexto das negociações
entabuladas entre as partes, aferir se elas, efetivamente, assentiram com a convenção de arbitragem” (STJ,
3ª T., REsp 1.569.422/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. 26.4.2016).Em doutrina, não são
poucas as manifestações que reverenciam o consensualismo na formação do procedimento arbitral.
Confira-se, a título exemplificativo, em doutrina: “Funda-se o instituto da arbitragem na autonomia da
vontade ou na autonomia privada, que constitui, no plano dos direitos subjetivos, o poder de autoregulamentação ou autodisciplina dos interesses patrimoniais” (CARVALHOSA, Modesto.Comentários à
Lei de Sociedades Anônimas, vol. 4, tomo II, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 302).Ainda sobre o tema,
v.HANOTIAU,
Bernard.Groupesde
sociétés
et
groupes
de
contratsdansl’arbitragecommercialinternational. In Revista de Arbitragem e Mediação n. 12, jan/mar
2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 116.
5
“Art. 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”.
6
Doutrina e jurisprudência estabelecem as diferenças entre os institutos: “Pelo compromisso, os
interessados na solução de pendências, ajuizada ou ainda não ajuizada, escolhem árbitros que a dirimam.
(...) Há uma distinção fundamental entre o compromisso e a chamada cláusula compromissória, muito
freqüente nos contratos. Por esta, que não passa de pré-contrato, as partes estabelecem que, na
eventualidade de futura divergência, os interessados recorrerão ao juízo arbitral” (PEREIRA, Caio Mário
da Silva, Instituições de Direito Civil, vol III, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 486). Em jurisprudência,
fixa-se em termos similares a diferenciação: “As duas espécies de convenção de arbitragem, quais sejam,
a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, dão origem a processo arbitral, porquanto em ambos
ajustes as partes convencionam submeter a um juízo arbitral eventuais divergências relativas ao
cumprimento do contrato celebrado. A diferença entre as duas formas de ajuste consiste no fato de que,
enquanto o compromisso arbitral se destina a submeter ao juízo arbitral uma controvérsia concreta já
surgida entre as partes, a cláusula compromissória objetiva submeter a processo arbitral apenas questões
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Alguns regulamentos preveem como etapa obrigatória o compromisso arbitral.
Disto resulta situação nem sempre bem compreendia, como se fosse criado mais outro
elemento ou requisito para a instauração efetiva do procedimento arbitral, a desafiar a
plena eficácia da cláusula compromissória anteriormente pactuada. De todo
modo,obteve-se razoável consenso entre os especialistas no sentido de que contrato com
cláusula compromissória dispensa compromisso arbitral, proclamando-se assim a plena
eficácia jurídica da convenção de arbitragem (WALD, 2004; ARAÚJO, SOUZA JR.,
2003; CARMONA, 2004; BONILHA, 2004; NUNES PINTO, 2005).
Por outro lado, discute-se a fronteira entre o que se convencionou chamar de
cláusula compromissória cheia e cláusula compromissória vazia. Esta última não
conteria todos os elementos necessários para assegurar a sua eficácia (BRAGHETTA,
2014, p. 33-42),carecendo de aspectos fundamentais, como a forma de instituir
a arbitragem ou a adoção de regulamento de entidade especializada que permitisse a
deflagração do procedimento.Na cláusula compromissória cheia, por outro lado,
estariam convencionados os parâmetros para a nomeação dos árbitros ou a adoção de
regras institucionais, prescindindo de complementação por meio de compromisso
arbitral (BRASIL, 2013). 7Nesse contexto, assume especial relevância o princípio da
boa-fé objetiva, a guiar o intérprete na análise da vinculação das partes à cláusula
compromissória.
Dito diversamente, deverá o intérprete avaliar, à luz da cláusula geral da boa-fé
objetiva e das circunstâncias do caso concreto, em que medida as partes efetivamente
obtiveram o consenso mínimo indispensável à submissão do litígio à arbitragem.A boafé, evidentemente, não poderá gerar a obrigatoriedade da cláusula compromissória pelo
simples fato de ter sido estaassinada, a impor a sua execução específica
independentemente da presença dos elementos do negócio que, sob a perspectiva do
interesse das partes, mostram-se essenciais e que, por vezes, não se tornaram objeto de
consenso (NUNES PINTO, 2006, p. 234-242). 8

indeterminadas e futuras, que possam surgir no decorrer da execução do contrato” (STJ, SEC 1.210, Corte
Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julg. 26.6.2007).
7
STJ, REsp 1.389.763/PR, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, julg. 12.11.2013.
8
Como observa José Emílio Nunes Pinto, “a simples existência da cláusula compromissória não é
suficiente para que se institua o procedimento arbitral, sendo então necessário que se recorra ao
compromisso para que se assegure a regularidade do procedimento e se proteja a sentença arbitral livre de
quaisquer vícios que poderiam, se assim não fosse, dar lugar a causas de anulação futura” (Contrato de
adesão. Cláusula compromissória. Aplicação do princípio da boa-fé. A convenção arbitral como elemento
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Outra importante questão atinente à eficácia das cláusulas compromissórias
associa-se à dificuldade econômica superveniente para uma das partes, a qual, após
renunciar à jurisdição estatal, mediante cláusula compromissória cheia, deixa de ter o
capital necessário para mover o procedimento arbitral. Indagar-se-ia se, nestas
hipóteses,a via judicial poderia ser franqueada em nome do princípio constitucional do
amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CR).
Nenhuma dessas questões se encontra pacificada. Na jurisprudência, há
substanciosa casuística, valendo destacaracórdão do Superior Tribunal de Justiça que
prestigiou a convenção de arbitragem, ressaltando-se:

“Também não assiste razão quanto à afirmação de que a cláusula
compromissória, por não estar de forma escrita nos contratos
celebrados, não pode lhe comprometer, bem como de que a decisão
proferida pelo juízo arbitral é nula, já que não foi notificada da
designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, com
expressa violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, conforme já explicitado anteriormente, a cláusula
compromissória consta expressamente nos contratos celebrados, sendo
certo que as ora requeridas tiveram amplo conhecimento da
instauração do procedimento da arbitragem, tanto que apresentaram
mais de uma manifestação - considerações preliminares e defesa”
(BRASIL, 2006; BRASIL, 2015). 9

No voto do Relator, superou-se ainda relevante objeção à eficácia do
compromisso arbitral, ao argumento de que o elevado custo do procedimento violaria o
direito de defesa. O Tribunal considerou que se as partes livremente escolheram a via
arbitral, haveria de ser preservada a autonomia privada (BRASIL, 2015). 10
de equação econômico-financeira do contrato, in Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 10/2006, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 234-242).
9
STJ, SEC 507, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, julg. 18.10.2006. V., ainda, na mesma direção de
confirmar a eficácia da cláusula compromissória, TJRS, Ap. Cív. 70064674310, 11ª C.C., Rel. Des. Katia
Elenise Oliveira da Silva, julg. 27.5.2015, em cujo voto vencedor se ressalta: “Por outro lado, cumpre
trazer a baila o princípio da boa-fé que rege as relações obrigacionais entre as partes. Portanto, sendo a
cláusula compromissória, de natureza contratual, o art. 422 do Código Civil se aplica integralmente.
Assim, surgindo a controvérsia, as partes deverão agir de acordo com o que convencionaram e tomarem
todas as providências necessárias para instaurar o procedimento arbitral, nos termos dos artigos 5º ou 6º
da Lei de Arbitragem”.
10
Sobre o ponto, concluiu o mesmo acórdão: “No tocante à alegada violação à ampla defesa e ao
contraditório, afirma a requerida que o procedimento arbitral é extremamente custoso, motivo pelo qual
não pôde indicar árbitro, que acabou sendo escolhido pelo Tribunal Inglês, com violação ao
procedimento arbitral. Ainda, em face do alto custo não teve condições de apresentar recurso em face
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3 Abrangência subjetiva horizontal e vertical da convenção de arbitragem.
Não obstante a essencialidade do consenso para a instituição da arbitragem,
vive-se, em especial na experiência das Cortes Arbitrais europeias, franco alargamento
do conceito de partes da arbitragem (HANOTIAU, 2001, p. 395), 11suscitando aparente
paradoxo. Por um lado, tem-se afirmado a necessidade desuperação de teorias
formalistas, que atribuem interpretação restritiva do compromisso arbitral, em
desapreço à complexidade das relações comerciais na contemporaneidade. Por outro,
advoga-se o indispensável consentimento para a instauração do processo arbitral. Daqui
exsurge a necessidade de investigação dos limites subjetivos de abrangência vertical e
horizontal da convenção de arbitragem.Por abrangência subjetiva vertical entendem-se
hipóteses como a do acordo de acionistas em companhia inserida em cadeia societária
de controle. Já por abrangência subjetiva horizontal designa-se a extensão da cláusula
compromissória entre partes que participaram, direta ou indiretamente, da negociação,
ainda que não signatárias como partes do contrato. A matéria tem sido objeto de amplo
exame na jurisprudência da Câmara de Comércio Internacional (CCI), como adiante se
minudenciará.
Não raro, a violação ao acordo de acionistas de determinada companhia coligada
ou subsidiária– inserida em cadeia societária na qual há várias coligadas ou subsidiárias
– gera desrespeito a acordos de acionistas das companhias presentes nos níveis
societários superiores. Tais acordos, embora celebrados com sociedades juridicamente
distintas, preveem ambos direitos e deveres que transcendem o âmbito da companhia
específica para abranger todas as sociedades subsidiárias. Nesta hipótese,discute-se
da decisão arbitral. Em que pesem os argumentos expendidos, da análise dos autos exsurge certo que as
ora requeridas não só aderiram livremente aos contratos que continham expressamente a cláusula
compromissória, como tiveram amplo conhecimento da instauração do procedimento da arbitragem,
sendo certo que apresentaram mais de uma manifestação - considerações preliminares e defesa. A partir
do momento em que as requeridas celebraram contratos que continham a referida cláusula aderiram
expressamente à possibilidade de solução de litígios pela via arbitral, sendo despicienda agora, nesta
seara, a tentativa de se discutir a onerosidade do procedimento”.
11
ConformeobservaHANOTIAU, Bernard, desvincula-se o conceito de partedaquele designatários da
cláusula arbitral: “It should first be pointed out that in a multiparty situation, the parties to the arbitral
proceedings will not necessarily be all the parties bound by the arbitration clause; and conversely, there
may be parties to the arbitral proceedings who were not parties to the original arbitration clause or at least
not signatories of the contract in which it was included” (“Problems Raised by Complex Arbitrations
Involving Multiple Contracts-Parties-Issues – An Analysis”. In Journal of International Arbitration, vol.
18, n. 3 (2001), pp. 25 e 395).
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como o acionista prejudicado no acordo de acionistas de companhia subsidiária ou
coligada pode, em via arbitral – já que no acordo de acionistas consta previsão de
compromisso arbitral – se ressarcir ou pedir as providências necessárias a recompor a
vontade do acordo originário. Note-se que, em cada acordo de acionistas, há cláusula
compromissória autônoma, de modo que, supondo-se haver previsão de indicação de
árbitro por ambas as partes em litígio, cada companhia da cadeia societária deveria
indicar um membro do Painel Arbitral e discutir as questões específicas no âmbito de
cada acordo, o que tornaria inviável, na prática, a discussão, com risco de decisões
díspares, em violação aos princípios da eficiência e da utilidade da arbitragem.
Nestes casos, em que várias sociedades se encontram sob controle comum,
vislumbrando-se entre as diversas pessoas jurídicas unidade de orientação econômica, a
jurisprudência da CCI considera como um único Respondent(Requerido) as sociedades
controladas e controladora, a elas dispensando tratamento jurídico unitário (DERAINS,
SCHWARTZ, 1998, p. 172). 12Vale dizer: verifica-se a unidade de interesses ou de
posição jurídica entre a companhia-mãe e suas coligadas ou subsidiárias, de modo que
o grupo de sociedades adquire relevância jurídica, impondo que sejam contempladas em
sua unidade, embora cada sociedade conserve personalidade jurídica autônoma. Deste
modo, admite-se que se discuta, na arbitragem instaurada para analisar o acordo de
acionistas vigente em nível societário inferior, todos aqueles desdobramentos e
descumprimentos em cadeia, a exemplo da eleição de nova diretoria para determinada
companhia subsidiária em violação aos direitos de um acionista de indicar parte do
Conselho de Administração, a qual implica concomitante violação aos acordos de
acionistas das companhias presentes nos níveis societários superiores. No intuito de se
dar utilidade à arbitragem em hipóteses em que há grupos econômicos, muitas vezes se
reduz a discussão ao acordo de acionistas da companhia subsidiária ou coligada, tendo-

Essa é a conclusão a que Yves Derains e Eric A. Schwartzchegamaoanalisar a jurisprudência da Câmara
de ComércioInternacional: “(...) there are many cases with multiple parties that are not necessarily true
multi-party arbitrations, e.g., where multiple Respondents are under common control or otherwise have
identical interests in the outcome of the arbitration. In such a case, the multiple entities concerned might
more properly be seen as forming, in reality, a single Respondent party, and there would not seem to be
any legitimate reason why they should not normally be expected to agree upon an arbitrator”. (DERAINS,
Yves; SCHWARTZ, Eric A.A Guide to the New ICC Rules of Arbitration. Alphen: Kluwer Law
International, 1998, p. 172).
12
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se o grupo econômico como um todo submetido à mesma disciplina (CRAIG, PARK,
PAULSSON, 2000, p. 78). 13
Na experiência brasileira, igualmente,não há que se afastar, de forma
apriorística, a aplicação, no âmbito da arbitragem, da teoria do grupo, cuidando-se de
construção que visa a ampliar o conceito de consentimento necessário para a submissão
ao procedimento arbitral. Nessa perspectiva, sem desconhecer a autonomia patrimonial
de cada sociedade, o compromisso arbitral pode alcançar partes que, por vezes
fundamentais para o deslinde da controvérsia, anuíram, mesmo que indiretamente, com
a previsão da convenção de arbitragem. A teoria dos grupos societários traduz o
fenômenoda unidade de controle de várias sociedades patrimonialmente autônomas.
Amplamente difundida em diversos ordenamentos, incide sempre que várias sociedades
se encontrem sob controle comum, desde que se verifique entre as diversas pessoas
jurídicas a unidade de orientação econômica (BRASIL, 1999). 14
No Brasil, os grupos societários distinguem-se em grupos de fato e de direito
(CARVALHOSA, 2003, pp. 7-8; TAVARES BORBA, 2008, p. 527). 15 Há grupo de
13
Veja-se o seguinteprecedente da CCI nessesentido: “A similar resulted was obtained in ICC Case 1434,
where the concept of the corporate group was likewise applied to hold corporate entities bound to an
arbitration clause contained in a contract they had not signed” (CRAIG, W. Laurence;PARK, William
W.; PAULSSON, Jan.International Chamber of Commerce Arbitration.New York: Oceana Publications,
2000, p. 78). Outrosprecedentes da Câmara ilustram essa mesma orientação, como na sentença do caso nº.
5103: “Les trois sociétés demanderesses, lors de la conclusion, l’ exécution, l’ inexécution et la
renégociation de relations contractuelles entretenues avec (les défenderesses), apparaissent selon la
commune volonté de toutes les partiesà la procédure comme ayant été de véritables parties à l’ ensemble
de ces contrats. Cette analyse s’ appuie, dans sa lettre et dans son esprit, sur une tendance remarquée et
approuvée de la ‘jurisprudence arbitrale’ favorable à la reconnaissance, dans de telles circonstances, de l’
unité du groupe (...). Le Tribunal arbitral estime qu’ en l’ espèce les conditions de la reconnaissance de l’
unité du groupe sont remplies, les sociétés composant celui-ci ayant toutes participé, dans une confusion
aussi réelle qu’ apparente, à une relation contractuelle internationale complexe dans laquelle l’ intérêt du
groupe l’ emportait sur celui de chacune d’ elles. La sécurité des relations commerciales internationales
exige qu’ il soit tenu compte de cette réalité économique et que toutes les sociétés du groupe soient tênues
ensemble et solidairement des dettes dont elles ont directement ou indirectement profité à cette occasion”.
(Sentença proferida no case nº. 5103, 1988, inJARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, JeanJacques. Collection of ICC Arbitral Awards, 1986-1990. Alphen: Kluwer Law Internacional, pp. 366367).
14
Na jurisprudência brasileira, confira-se, a título exemplificativo: “Arrendamento mercantil.
Legitimidade passiva. Grupo econômico. Representação processual. Precedentes da Corte. 1. Na forma de
precedentes da Corte, a existência de grupo econômico justifica a possibilidade de indicação da empresa
líder no pólo passivo da ação, ainda mais em casos como o presente, em que o saneamento do processo
determinou a regularização da representação processual, defendido o grupo pelo mesmo escritório de
advocacia, e a correção da denominação, presente a defesa nos autos. 2. Recurso especial não conhecido”
(STJ, REsp. 201.838, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julg. 16.8.1999).
15
A respeito da distinção entre os grupos de fato e os grupos de direito, confira-se a lição de
CARVALHOSA, Modesto: “Estabelece-se, assim, um regime de coordenação entre as sociedades
coligadas e de comando entre a controladora e as controladas. Essas unidades formam um grupo
econômico, não convencional, com efeitos jurídicos decorrentes do entrelaçamento dos patrimônios
dessas mesmas sociedades. Formam, assim, uma entidade econômica de relevância jurídica.
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direito quando as sociedades formalizam a união econômica entre elas existente,
seguindo as normas previstas nos arts. 265 a 277 da Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976), de forma que se relacionam não apenas por meio de controle acionário,
mas também através de documento formal e de administração comum. 16 Nesse caso,
apesar de conservarem personalidade jurídica autônoma e, em tese, 17 patrimônios
distintos, autoriza-se às sociedades integrantes prever empreendimentos conjuntos e
despender esforços e recursos em comum. 18 Já nos grupos de fato as relações entre
sociedades caracterizam-se pela informalidade. Exercem-se somente através do controle
acionário, o qual implica controle indireto de uma das sociedades no atuar das demais.
Em tais casos, não obstante cada sociedade conserve personalidade jurídica autônoma, o
grupo adquire, muitas vezes, relevância jurídica, justificando-se que as diversas
sociedades sejam consideradas em sua unidade (CARVALHOSA, 2003, pp. 1112). 19Eventual extensão de cláusula compromissória firmada por um dos membros do
grupo de sociedade, seja ele de fato ou de direito, deve observar as peculiaridades do
grupo a que pertence a signatária, bem como as particularidades do negócio celebrado.
Exsurge daí a necessidade de se aprofundar o estudo da aplicação da teoria do grupo na
seara arbitral, em especial observando os parâmetros fixados pela vasta experiência
alienígena.

Diferentemente do grupo de sociedades, regido pelos arts. 265 a 279, que constitui uma entidade jurídica.
A diferença fundamental entre uma e outra forma de concentração é que, no Capítulo XX, ora comentado,
as sociedades envolvidas não estão sujeitas a convenção, diferentemente das regidas pelo Capítulo XXI,
que se vinculam convencionalmente” (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, vol. 4, tomo II, São
Paulo: Saraiva, 2003, pp. 7-8). No mesmo sentido, TAVARES BORBA, José Edwaldo: “O grupo será
considerado de direito ou de fato, segundo tenha ou não tenha sido objeto de um ato formal de
constituição” (Direito Societário, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 527).
16
O art. 266 da Lei 6.404/1976 é esclarecedor: “As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa
do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão
estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios
distintos”.
17
A observação justifica-se por prever a legislação brasileira a possibilidade de criação de um patrimônio
em comum para o grupo, afetado a seus objetivos. Trata-se de universalidade construída a partir de bens
das sociedades componentes que, todavia, não deixam de possuir patrimônio em separado (Lei
6.404/1976, art. 272, parágrafo único).
18
O art. 265 da Lei 6.404/1975 (Lei das Sociedades por Ações) conceitua grupo de sociedades: “A
sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de
sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização
dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns”.
19
A teoria do grupo vem sendo amplamente admitida no direito brasileiro, conforme se vê da lição de
Modesto Carvalhosa, que assim descreve o fenômeno: “(...) as sociedades envolvidas mantêm sua
identidade, e, assim, sua personalidade jurídica e seu patrimônio individualizado, formando, pela
participação relevante no capital das sociedades envolvidas, um grupo societário de fato, e, assim, uma
entidade econômica de relevância jurídica”. (CARVALHOSA, Modesto.Comentários à Lei de
Sociedades Anônimas, vol. 4, tomo II, São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 11-12).
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Na sentença do caso ICC n. 1434 estendeu-se, de forma pioneira, a sociedades
não signatárias cláusula compromissória convencionada por outro componente do grupo
(CRAIG, PARK, PAULSSON, 2000, p. 78). 20 Trata-se de contrato que opunha B à
sociedade A, integrante de um grupo. Ao longo de todas as etapas da contratação, o
grupo A apresentou-se como verdadeira unidade econômica, razão pela qual a B não
interessava conhecer as vicissitudes do grupo com o qual contratava. O Tribunal
afirmou que o consentimento das demais sociedades restava implícito e se indicava pela
própria intenção das partes contratantes, traduzida na participação, constante e informal,
do presidente do grupo nas negociações (JARVIN, DERAINS, ARNALDEZ, 1994, p.
261). 21
A busca pela intenção comum das partes também orientou o Tribunal na
sentença do caso Dow Chemical (ICC caso 4131), provavelmente o mais conhecido
exemplo de extensão de cláusula compromissória com base na teoria do grupo de
sociedades. Na hipótese, quatro sociedades do “Grupo X” requerem instauração de
arbitragem contra a “Sociedade Y” visando à responsabilização desta última por danos
causados na execução de contratos de distribuição firmados por duas das sociedades do
Grupo X (Sociedades “A” e “B”).
A Sociedades “C” e “D”, embora não houvessem subscrito o contrato e a
convenção de arbitragem, também figuram como demandantes no pedido de instauração
da arbitragem, tendo em vista que a “Sociedade C” é responsável por organizar o
sistema mundial de vendas do produto explorado pelo “Grupo X” e a “Sociedade D”

“A similar resulted was obtained in ICC Case 1434, where the concept of the corporate group was
likewise applied to hold corporate entities bound to an arbitration clause contained in a contract they had
not signed”(CRAIG, W. Laurence, PARK, William W. e PAULSSON, Jan.cit., p. 78).
21
A sentença arbitral consignou: “Il serait contraire à tout príncipe d’interprétation, raisonnable, à la
volonté commune des parties et à l’esprit de toute l’opération que d’attacher une importance
prépondérante à la lettre de telle ou telle de ces rédactions, et aux variations ou même incohérences des
formules utilisées dans les divers contrats. (...) Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’idée,
conforme à l’esprit des contrats comme à la réalité économique, que ni le groupe A, ni son président ni
telle ou telle des sociétés membres de ce groupe, ne peuvent s’abriter derrière la rédaction de telle clause
particulière, interprétée littéralement et isolée du contexte de l’ensemble des accords, pour demander à
être mise hors de cause dans un litige qui concerne directement le groupe ou l’organisation A. Ceci à
moins qu’il ne soit établi dans un cas donné, par celui qui s’en prévaut, qu’une interprétation formaliste
s’impose et correspond à la volonté réelle des parties, interprétée de bonne foi, et à l’esprit de
l’opération. Des observations analogues doivent être faites en ce qui concerne la question particulière de
l’engagement d’arbitrage” (JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques, Collection
of ICC Arbitral Awards, 1986-1990, Deventer: Kluwer Law and Taxation, p. 264). Baseou-se no mesmo
argumento a sentença do ICC caso n. 2375/1975: “comme dans la sentence rendue dans l’affaire nº 1434,
les arbitres privilégient ici l’unité économique du groupe par rapport à son pluralisme juridique”
(JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques, cit., p. 261).
20
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participou da execução do contrato celebrado com a “Sociedade Y”, vez que havia
cláusula contratual prevendo a possibilidade de as entregas serem feitas por qualquer
sociedade do “Grupo X”. Por outro lado, a “Sociedade Y” arguiu a ilegitimidade ativa
das Sociedades “C” e “D”, que não foram partes na convenção de arbitragem.
O Tribunal Arbitral rejeitou a preliminar, considerando que as sociedades
impugnadas eram componentes do “Grupo X” e participaram efetivamente das
negociações, da execução ou da extinção dos contratos, o que ocorreu com o
consentimento implícito das partes, inclusive a “Sociedade Y”(JARVIN, DERAINS,
ARNALDEZ, 1994, p. 150-151). 22
Anos após o caso Dow Chemical, no ICC caso n. 4504, o Tribunal Arbitral
baseou-se na ausência do consentimento formal para impedir a extensão de cláusula
compromissória à sociedade não signatária. Neste caso, compreendeu-se que não
haviaelementos suficientes para caracterizar o consentimento das sociedades (WALD,
2014, pp. 101-134). 23 Assim, o comportamento das partes não se mostrou suficiente
para afastar a necessidade legal de existência de convenção escrita da cláusula
compromissória para a vinculação ao procedimento arbitral (JARVIN, DERAINS,
ARNALDEZ, 1994). 24

“In reality, all the entities of the Dow Group involved in distribution in France understood themselves
to be contracting with the distributor or distributors in France and likewise, it was with the aggregate of
these entities that the present defendant’s predecessors understood to be contracting” (JARVIN, Sigvard;
DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques,Collection of ICC Arbitral Awards, cit., p. 150).Eis a
conclusão do Tribunal: “Considering, in particular, that the arbitration clause expressly accepted by
certain of the companies of the group should bind the other companies which, by virtue of their role in the
conclusion, performance, or termination of the contracts containing said clauses, and in accordance with
the mutual intention of all parties to the proceedings, appear to have been veritable parties to these
contracts or to have been principally concerned by them and the disputes to which they may give rise.”
(JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques, Collection of ICC Arbitral Awards,
cit., p. 151).
23
Arnoldo Wald, comentando a decisão, observou que os árbitros “optaram, ao contrário do que fizeram
no caso “Dow Chemical”, por aplicar a lexfori à questão, analisando-a à luz das regras
do Concordat suíço, que exige “a celebração da convenção de arbitragem por escrito e a concordância
expressa com a mesma”. Essa opção foi bastante criticada, porquanto, de acordo com as regras da CCI,
“os árbitros não estavam obrigados a se basear em lei estatal para julgar a exceção de incompetência.
Poderiam ter simplesmente aplicado os princípios gerais do direito e os usos e costumes do comércio
internacional, ou seja, a lexmercatoria, para afastar a aplicação de direito material e apurar a verdadeira
vontade das partes e analisar o seu comportamento ao longo da relação contratual a fim de melhor
estabelecer a existência, ou não, de cláusula compromissória vinculando todas as partes da arbitragem”
(A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos, in Doutrinas Essenciais:
Arbitragem e Mediação, vol. 4/2014, p. 101-134).
24
Nos termos da decisão: “Après avoir constaté que la 2e défenderesse n’a jamais ratifié le contrat,
montré ou exprimé une volonté de le faire, la condition de forme écrite ne peut guère aboutir à un autre
résultat que celui trouvé en l’espèce” (JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques,
Collection of ICC Arbitral Awards, cit., p. 291). O Tribunal valeu-se de considerações similares ao
22
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Situação oposta verificou-se no caso ICC n. 5103, em que, baseado justamente
no comportamento das partes, decidiu o Tribunal por estender os efeitos da cláusula
compromissória, a fim de submeter à competência do juízo arbitral partes nãosignatárias. 25A forma como se portaram as sociedades durante a celebração do negócio
justificou a submissão de todo o grupo ao procedimento. Vale dizer, a aparente unidade
que ostentavam consubstanciou-se em elemento decisivo na verificação do
consentimento das partes não-signatárias (JARVIN, DERAINS, ARNALDEZ, 1994, p.
366). 26
Na busca pela determinação da vontade das partes, não apenas o comportamento
se afigura indicativo da concordância com o procedimento arbitral, mas alguns
Tribunais consideram, por vezes, que a existência de grupo de sociedades gera
presunção de consentimento. Embora não se trate de presunção absoluta, mas de indício
de submissão ao procedimento arbitral, que pode ser afastado por outras circunstâncias,
a orientação parece pouco prudente, por desconsiderar a autonomia que, em princípio,
deve reger a orientação de cada sociedade na assinatura do compromisso arbitral. Nessa
perspectiva, a temperar a extensão da cláusula compromissória com base na teoria do
grupo, algumas decisões atentam para a necessidade de se observarem outros elementos
além da mera existência do grupo, conforme muito bem exposto nasentença arbitral
doICC Case n. 6519 (ARNALDEZ, DERAINS, HASCHER, 1998, p. 424). 27Conforme
decidir por sua incompetência em relação a dirigente de sociedade no ICC case n. 4972, de 1989. Aduziuse à inexistência de fraude a justificar a extensão da clausula compromissória, o que impedia que se
desconsiderasse a personalidade jurídica da sociedade, além do fato de que “lasignatureducontrat par une
personnephysiqueaunom d’une société, ne rendpaslaclausearbitraleopposable à cettepersonne”
(JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques, cit., p. 386).
25
A decisão se insere em uma série de casos que perfilham o entendimento do leading case “Dow
Chemical”. A propósito, confiram-se também os seguintes laudos nos Casos CCI n. 5891 (1988), 5894
(1989), 5920 (1989) e 6519 (1991), citados no Bulletin de laCourInternationale d’Arbitrage de la CCI, p.
20 (1991).
26
Confira-se : “Les trois sociétés demanderesses, lors de la conclusion, l’exécution, l’ inexécution et la
renégociation de relations contractuelles entretenues avec (les défenderesses), apparaissent selon la
commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à l’ensemble
de ces contrats. Cette analyse s’appuie, dans sa lettre et dans son esprit, sur une tendance remarquée et
approuvée de la ‘jurisprudence arbitrale’ favorable à la reconnaissance, dans de telles circonstances, de
l’unité du groupe (...). Le Tribunal arbitral estime qu’en l’espèce les conditions de la reconnaissance de
l’unité du groupe sont remplies, les sociétés composant celui-ci ayant toutes participé, dans une
confusion aussi réelle qu’apparente, à une relation contractuelle internationale complexe dans laquelle
l’intérêt du groupe l’emportait sur celui de chacune d’elles. La sécurité des relations commerciales
internationales exige qu’il soit tenu compte de cette réalité économique et que toutes les sociétés du
groupe soient tenues ensemble et solidairement des dettes dont elles ont directement ou indirectement
profité à cette occasion” (JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques, Collection of
ICC Arbitral Awards, cit., p. 366).
27
Na linguagem da sentença: “C’est dire qu’il serait excessif de considérer que la signature d’une clause
d’arbitrage par une société membre d’un groupe engage nécessairement toutes le sociétés du groupe; en
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advertido em doutrina, o Tribunal deve extrair das circunstâncias da negociação a
manifestação do consentimento, ainda que não expresso, de quem se pretenda vincular à
cláusula compromissória, partindo-se da premissa de que não se afigura possível tornarse parte de procedimento arbitral sem com ele consentir (HANOTIAU, 2001, p. 8). 28
Outra ordem de controvérsia associa-se à abrangência subjetiva horizontal, vale
dizer, a extensão da cláusula compromissória entre partes que participaram, direta ou
indiretamente, da negociação do contrato, ainda que não o tenham firmado, ou que nele
não constem como partes contratantes. Nessatrilha, mostra-se relevante o caso CCI n.
6769. Trata-se de hipótese na qual se discutiu a relação contratual entre X e Y, em
que X necessitava de prestação de Z (entrega de determinadas mercadorias, cujas
características se encontravam descritas em documento anexo ao contrato) para cumprir
sua obrigação. Apesar de a assinatura de Z constar do documento anexo ao contrato,
compreendeu-se que a manifestação de Z nas discussões entre as partes limitou-se a
esclarecer questões técnicas sobre suas prestações e que seu comportamento quando da
conclusão e execução do contrato não se mostrou suficiente para concluir que
intencionava submeter-se à cláusula compromissória. Enalteceu-se, no caso, a
importância da manifestação de vontade dirigida especificamente ao compromisso
arbitral para a sua extensão (ARNALDEZ, DERAINS, HASCHER, 1998). 29
Questão instigante foi examinada em conhecido acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, relativamente à arbitragem internacional cuja sentença deveria ser
cumprida no Brasil. O Acórdão considerou legítima a sentença arbitral que incluiu no
procedimento fundo internacional que participou diretamente de contrato de compra e
revanche, il serait dans bien des cas tout à fait artificiel et contrarie à la réalité économique de limiter
pour des raisons purement formelles les effets de la clause d’arbitrage à la société qui l’a signée,
lorsque, dans la pratique, d’autres sociétés membres du groupe ont été, au même titre que la société
signataire, et parfois au-delà, les véritables acteurs.” (ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves;
HASCHER, Dominique.Collection of ICC Arbitral Awards, 1991-1995, Alphen: Kluwer Law
International, 1998, p. 424).
28
Na palavra de HANOTIAU, Bernard,“when a court or an arbitral tribunal has to determine who is a
party to an arbitration agreement, it will first determine – with more or less formalism – who has
consented to the agreement” (Cit., p. 8).
29
Vale conferir a decisão: “la volonté des parties joue un rôle déterminant dans la jurisprudence
française permettant l’extension d’une clause d’arbitrage à une partie qui ne l’a pas signée. En effet,
cette jurisprudence, développée en matière de groupes de sociétés se fonde sur une intention présumée
des parties. Leur rôle dans la conclusion et l’exécution du contrat, auquel s’ajoute l’existence sousjacente d’un groupe des sociétes sont les éléments constitutifs de la présomption.” (ARNALDEZ, JeanJacques; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique, cit., p. 458). Alude-se à intenção das
partesaindaumavez no casoICC 6610/1991: “it is beyond doubt that the intention of the parties as
expressed by their written agreements was that claimant was not contracting merely as agent nor on
behalf of others without personal engagement” (ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves;
HASCHER, cit., p. 279).
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venda de controle acionário. Embora o fundo não houvesse assinado o instrumento
principal do contrato de compra e venda com a cláusula compromissória (sendo este o
fundamento de sua recusa a participar do procedimento), o Tribunal Arbitral entendeu
que o primeiro instrumento contratual não foi o único instrumento assinado pelas partes
da contenda arbitral, devendo-se a ele ser incorporados os diversos aditivos. No mesmo
dia em que se firmou o compromisso contratual, foram assinados 5 (cinco) aditivos ao
Contrato, sendo certo que o fundo internacional subscreveu o “Aditivo 5 ao Contrato”,
exclusivamente destinado a estabelecer pacto de não concorrência. Ao fazê-lo,
assinando um “Aditivo” ao Contrato, ainda que com escopo limitadíssimo, inseriu-se na
relação contratual inicialmente estabelecida entre as outras partes do Contrato,
vinculando-se assim, no entender do Tribunal, à Convenção de Arbitragem nele contida
(BRASIL, 2012). 30
Em procedimento arbitral perante a Câmara de Mediação e Arbitragem do Rio
de Janeiro, o debate acerca da arbitrabilidade subjetiva exsurgiu por ocasião da
composição do polo ativo da arbitragem por empresa em cujo contrato social se
estabeleceu a cláusula compromissória que legitimava o procedimento arbitral. Os réus
objetaram que a pessoa jurídica, autora do procedimento arbitral contra ex-sócios, aos
quais se atribuía a prática de concorrência desleal e de outros ilícitos, não era signatária
do contrato social –celebrado pelos sócios para a sua constituição; e, portanto, não
estaria vinculada à cláusula compromissória, sendo impertinente sua participação no
aludido procedimento. Na ocasião, o Tribunal Arbitral ponderou que, a despeito de não
A questão se tornou pública com a divulgação do Acórdão do TJSP, Ap. Cív. 021406816.2010.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julg.
16.10.2012. Na densa ementa destacou-se: “Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Correto o
julgamento antecipado da lide. Necessidade apenas de prova documental, a qual foi produzida de forma
farta. Preliminar rejeitada. Arbitragem. Exceção ao princípio do livre acesso à justiça ou da
inafastabilidade da jurisdição. Questões relativas à existência, validade e eficácia da convenção da
arbitragem e do contrato que possui a cláusula compromissória, bem como daqueles que serão atingidos
pela sentença arbitral que se encontram sob a apreciação discricionária do árbitro. Regra do "kompetenzkompetenz". Fundo internacional que firma termo que previa expressamente ser aditivo de contrato que
avençou a solução de conflitos pela arbitragem. Tentativa de utilizar-se do Poder Judiciário para se afastar
da arbitragem e de seus efeitos. Impossibilidade. Conduta que configura ofensa ao princípio do "venire
contra factumproprium". Sentença arbitral que não violou os princípios do contraditório, da ampla defesa,
da isonomia e que se encontra fundamentada de forma cuidadosa e dentro dos limites dos direitos
disponíveis questionados pelas demandantes. Alegação de que a sentença arbitral não se vinculou aos
regramentos jurídicos arguidos pelas partes. Juízo arbitral que, como sendo o juiz de fato e direito do caso
concreto (art. 18 da Lei 9.307/96), deve estar adstrito aos fatos e aplicar o direito adequado ao conflito
existente. Pacto arbitral que previu que a legislação aplicável seria a brasileira, permitindo, assim, ao
árbitro decidir acordo com o direito positivo Inexistência de violação ao art. 32 da Lei 9.307/96. Cláusula
compromissória avençada regularmente. Arbitragem que produziu seus efeitos nos limites próprios e
perante aqueles que se encontram envolvidos com o direito disponível controvertido. Sentença arbitral
que preencheu os requisitos previstos no art. 26 da Lei 9.307/96 (...)”.
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ter firmado a cláusula compromissória, a empresa se constitui no próprio objeto dos
interesses disciplinados no contrato social, encontrando-se vinculada, por isso mesmo, à
convenção de arbitragem ali estabelecida por seus sócios, e podendo atuar,
conseguintemente, como parte na demanda. O painel arbitral entendeu, nessa linha de
entendimento, que o litígio instaurado entre os sócios repercutia diretamente sobre a
esfera jurídica da sociedade, justificando a extensão da cláusula compromissória à
pessoa jurídica, considerada como o veículo de atuação e de implementação do contrato,
conforme as diretrizes da experiência arbitral contemporânea (ARNALDEZ,
DERAINS, HASCHER, 2003, p. 453). 31
Ainda no âmbito da extensão subjetiva horizontal encontra-se a resistência de
sócios minoritários ao compromisso arbitral assumido por deliberação da Assembleia,
com base no princípio majoritário, que rege as sociedades anônimas (BATISTA
MARTINS, 2013, pp. 55-64; ROQUE, 2012, pp. 301-337). 32

4. Notas conclusivas.
A reflexão acerca da tensão entre arbitragem e a autonomia privada revela-se
tormentosa, já que a jurisdição privada se encontra visceralmente ligada ao livre
consentimento, embora a interpretação da vontade não possa ser formalista, sob pena de
Nesta mesma direção, confira-se o ICC Case 7155 (1993), cuja sentença invoca a jurisprudência
francesa: “(...) laCour d’appel de Paris statuantsurlesrecoursenannulationdessentencesarbitralesdécide de
manière constante que laclausecompromissoireinséréedansuncontratinternational a une validité et une
efficacitépropresquicommandent
et
d’enétendrel’applicationauxpartiesdirectementimpliquéesdansl’exécutionducontrat
dansleslitigesquipeuventenrésulter,
dèslorsqu’il
est
établi
que
leursituation
et
leursactivitésfontprésumerqu’ellesont eu connaissance de l’existence et de laportée de laclause
d’arbitrage, bienqu’elles n’aientpasétésignatairesducontratlastipulant” (ARNALDEZ, Jean-Jacques,
DERAINS, Yves e HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards, 1996-2000.Alphen:
Kluwer Law International, 2003, p. 453). Merecedestaque. Com semelhanteentendimento, o ICC Case
9987 (2001): “Arbitral as well as judicial case-law has widely recognized that, in international arbitration,
the effects of the arbitration clause may extend to parties that did not actually sign the main contract but
that were directly involved in the negotiation and performance of such contract, such involvement raising
the presumption that the common intention of all parties was that the non-signatory party would be a true
party to such contract and would be bound by the arbitration agreement”(disponívelem:
http://www.kluwerarbitration.com/document.aspx?id=KLI-KA-1119035n&query=AND(content%3A%22icc%22,content%3A%229987%22. Acesso em 2.7.2013).
32
Sobre o tema, v. BATISTA MARTINS, Pedro A., Arbitragem no direito societário, inRevista de
Arbitragem e Mediação, vol. 39/2013, p. 55 – 64. Quanto à progressiva ampliação das matérias sujeitas à
arbitrabilidade na experiência brasileira (abrangência objetiva), v.ROQUE, André Vasconcelos, A
evolução da arbitrabilidade objetiva no Brasil: tendências e perspectivas, in Revista de Arbitragem e
Mediação, vol. 33/2012, p. 301-337.
31
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sacrificar a manifestação volitiva tal qual declarada e percebida – mediante expectativas
criadas pelo comportamento dos agentes – nas relações contratuais. Nessa esteira, avulta
a importância da boa-fé objetiva na delimitação do consentimento, desde a celebração
de convenções de arbitragem até a definição da arbitrabilidade entre pessoas ou
empresas de um mesmo grupo econômico (arbitrabilidade vertical) ou que participaram
das negociações atinentes à celebração do contrato submetido a juízo arbitral
(arbitrabilidade horizontal).
Sob esse prisma, viu-se que a previsão de forma escrita para a convenção arbitral
não constitui óbice absoluto à sua extensão a partes não signatárias, desde que se possa
extrair das tratativas e negociações que antecederam ou presidiram a celebração do
contrato, à luz do princípio da boa-fé objetiva, o livre consentimento para a instauração
do procedimento arbitral. A conclusão não se mostra incompatível com a interpretação
teleológica da Lei de Arbitragem, já que a extensão da cláusula compromissória a partes
não signatárias se justifica somente quando demonstrada, tácita ou implicitamente, a
vontade de levar ao tribunal arbitral os futuros conflitos de interesses.
No debate atual acerca da autonomia privada e do livre consentimento para a
instauração e eficácia da arbitragem, algumas indagações parecem oportunas, sobretudo
no que se refere aos limites da vinculação à convenção arbitral à luz da cláusula geral de
boa-fé objetiva. Nessa perspectiva, exsurgem diversas questões de grande
complexidade, como (i) a legitimidade da imposição do procedimento arbitral a partes
em posição desigual (notadamente quando há parte vulnerável); (ii) a instauração do
procedimento arbitral mesmo na ausência de consenso quanto a seus elementos
essenciais; (iii) a manutenção do vínculo arbitral diante da absoluta impossibilidade
econômica de uma das partes arcar com os custos para sua defesa no procedimento; (iv)
a extensão do compromisso arbitral a não signatários com base na teoria dos grupos de
sociedades ou nas nuances do caso concreto. Aprioristicamente, não parece haver
solução em abstrato para tais problemas, com o que se demanda, de forma ainda mais
incisiva, a atuação hermenêutica atenta às circunstâncias de cada caso concreto,
buscando concretizar os valores do ordenamento, dos quais desponta, com especial
aplicabilidade na matéria, o princípio da boa-fé objetiva.
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O direito real de laje1 na forma
como veio positivado pela lei
13.465/17 (art. 1510-A e segs,
CC) pode não atingir com a
eficiência esperada os fins da
demanda por regularização
fundiária
das
habitações
construídas
sobre
imóveis
alheios
nos
assentamentos
humanos
informais,
denominados
popularmente
como favela, palavra que
está ligada aos homens que
serviram ao exército brasileiro
para dizimar os seguidores de
Antonio Conselheiro na Guerra
de Canudos e que receberam
como prêmio a possibilidade
de construir suas moradias no
morro da providência, no Rio
de Janeiro. Como no interior da
Bahia, onde se dera o extermínio
da República de Canudos, existia
uma planta chamada faveleira
que também era comum no
referido morro, os veteranos de
guerra passaram a chamar o
morro da providência de morro da
favela e o vocábulo se espalhou
pelo Brasil e, até mesmo por
razões históricas, não pode ser
visto com sentido depreciativo.
Essa frustração pode se verificar
porque o denominado direito
de laje surge de modo informal,
em tais comunidades, a partir
de ocupações irregulares que
não possuem assento registral

imobiliário, afastando-se da
premissa trazida pelo artigo
1510-A, do Código Civil. O
citado dispositivo legal prevê
que o direito real de laje se
assentará a partir da existência
de propriedade formal da
construção-base, fato que, repisese, não ocorre na realidade
das favelas. Vejamos a redação
do citado dispositivo legal,
verbis: “o proprietário de uma
construção-base poderá ceder a
superfície superior ou inferior
de sua construção a fim de que o
titular da laje mantenha unidade
distinta daquela originalmente
construída sobre o solo.”.
A venda de lajes traz consigo
um problema sério no tocante
à segurança da comunidade,
sobretudo pelos riscos de
desabamento e outros acidentes,
mas não há como negar que diante
do crescente déficit de moradias
diante da explosão demográfica
mundial, aumento da expectativa
de vida e, algumas vezes, a própria
falta
de
comprometimento
público e da sociedade com essa
questão, a verticalização das
favelas acabou sendo a solução
encontrada e, para tanto, aquele
que, na realidade, é possuidor do
solo acaba por alienar o direito de
construir sobre a sua edificação.

Nesse passo, importante reflexão
é feita pela professora Cláudia
Franco Corrêa2 em sua alentada
tese de doutorado sobre a questão
quando diz que a ‘“laje’ está
relacionada a uma das formas que
o povo da favela instituiu para
contornar a falta de recursos,
de infraestrutura pública e
as dificuldades geológicas e
topográficas dos morros e brejos
(CAMPOS, 2010: 1), como também
articula sua participação em um
intenso mercado de circulação
de riquezas. Ou seja, o ‘direito de
laje’, ao ser instrumentalizado,
traz à tona o sentimento de
pertencimento
ao
cidadão,
uma vez que o favelado, ao
articular tais meios econômicos,
participa da mobilidade social,
consequência
do
Estado
Democrático de Direito, em que
todos possuem possibilidades de
participar das riquezas sociais e
econômicas”.

Não se nega a importância da
regularização registral do direito
de laje, fartamente utilizado em
comunidades de baixa renda,
mas não é possível importar o
modelo do direito de sobrelevação
português ou suíço com algumas
adaptações, pois em tais países
não nos parece que a favela
seja uma forma de habitação
tão ricamente utilizada como
ocorre no Brasil. Com efeito, a

1

Sobre o tema: Rodrigo Mazzei. O Direito de Superfície e a Sobrelevação (O Direito de construir na edificação alheia ou direito de laje). 2011. Revista

2

Cláudia Franco Corrêa. Controvérsias entre o “direito de moradia” em favelas e o direito de propriedade imobiliária na cidade do Rio de Janeiro,2012,

Jurídica, 409, p. 67/84.
p. 154.
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favela pode ser um problema de
qualidade de vida nas cidades em
razão da falta de equipamentos
urbanos e comunitários como o
saneamento básico, assim como
a própria violência, mas forçoso é
reconhecer que é esse o sistema
que possibilitou a milhões de
brasileiros, assalariados ou
não, afirmarem a dignidade de
demorar em alguma habitação
para si e sua família e, nesse
sentido, a favela é credora do
reconhecimento constitucional
(arts. 1º, III, 3º, 6º e 182, da CF).
A indigitada aquisição de posse
natural que se desdobrará em
comunidades de milhares e
milhões de pessoas, muitas
vezes, é marcada no início com
vícios objetivos da posse (art.
1.200, CC) e com má-fé (art. 1.201,
CC). A admitir o direito posto na
novel legislação, primeiro deverá
ser regularizada a situação do
dominus soli para, ato contínuo,
proceder ao registro do direito
real daquele que comprou a laje
de seu vizinho em um esforço
econômico e jurídico que não se
justifica diante da longevidade
dessas posses imemoriais.

O fato é que enquanto tal situação
jurídica não se verificar, a relação
estabelecida entre os moradores
será meramente obrigacional
e a segurança jurídica de tais
transações estará entregue à boafé das pessoas que a entabulam
e ao registro de tal venda junto
à Associação de Moradores3,
local que costuma intervir no
negócio jurídico e arquivá-la
entre os seus documentos a
fim de atribuir a necessária
efetividade ao contrato. A
pessoa jurídica criada serve, não
raro, para amparar e conferir
3

Cláudia Franco Corrêa. Obra citada, p. 169.

segurança jurídica aos atos de
alienação da laje, funcionando
como um órgão registral de fato
e informal, à guisa de um direito
consuetudinário.

Art. 1.510-F A posse do direito
de laje constitui direito real
autônomo, conferindo ao seu
titular o direito de usar, gozar,
dispor e reaver.

Art. 1.510-G Aquele que possuiu
como seu espaço aéreo não
superior a duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco
anos, ininterruptamente e sem
oposição, de terrenos públicos ou
privados, tomados em projeção
vertical, como unidade imobiliária
Nesse
ângulo
de
visada, autônoma, não contemplando as
colaboramos muito timidamente demais áreas edificadas ou não
com a professora Cláudia Franco pertencentes ao proprietário da
na elaboração de anteprojeto de construção-base,tem a concessão
lei que se encontra em fase de do direito real de laje para fins
estudos pelo Governo Federal e de moradia ou direito real de laje,
que objetiva acrescer ao direito desde que não seja concessionário
real de laje a possibilidade de ou proprietário, a qualquer título,
reconhecimento de usucapião de outro imóvel urbano ou rural.
especial pró-moradia, tendo
objeto o espaço aéreo possuído § 1º O direito de que trata este
por aquele que gratuita ou artigo pode ser cedido a título
onerosamente adquiriu a posse gratuito ou oneroso e transferível
da laje para nela edificar a sua por ato inter vivos ou causa mortis.
moradia.
§ 2º Os sucessores legítimos
Importante assinalar que esse e testamentários não ficam
expediente seria utilizado na impedidos de exercer o direito
reurbanização de interesse social previsto no parágrafo anterior
(REurb-S) estabelecida pela lei ainda que sejam proprietários de
13.465/17, verbis:
outro imóvel urbano ou rural.
Lamentavelmente, com a entrada
em vigor do decreto federal
regulamentador nº 9.310/18
(arts. 58 a 63) não houve
qualquer avanço com relação
ao reconhecimento formal da
juridicidade da posse de lajes.

Capítulo V
DO DIREITO REAL DE LAJE

§ 3º O possuidor pode, para o fim
de contar o prazo exigido por este
artigo, acrescentar sua posse à
de seu antecessor, contanto que
ambas sejam contínuas.
§ 4º O direito de que trata este
artigo pode ser objeto de alienação
fiduciária, em conformidade com a
Leinº 9.514/97.

Seção I
Da Laje
Seção II
DA POSSE DA LAJE
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§ 5º Para fins de REURB S, o direito
de que trata este artigo dependerá
de comprovação de que unidade
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imobiliária atende a critérios de
habitabilidade,
entendendo-se
como tal, as condições da edificação
ao uso a que se propõe dentro da
realidade em que se situa o imóvel,
não sendo necessária certidão de
habite-se.
§ 6º A unidade imobiliária deverá
ter saída própria, direta ou
indiretamente para via pública
e possuir designação numérica
ou alfabética para fins de
identificação.
Oxalá que tal positivação
futura possa contribuir para
a importante, sob o prisma
econômico e social, regularização
fundiária das favelas.
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13.465/17 (art. 1510-A e segs,
CC) pode não atingir com a
eficiência esperada os fins da
demanda por regularização
fundiária
das
habitações
construídas
sobre
imóveis
alheios
nos
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Antonio Conselheiro na Guerra
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de construir suas moradias no
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de Janeiro. Como no interior da
Bahia, onde se dera o extermínio
da República de Canudos, existia
uma planta chamada faveleira
que também era comum no
referido morro, os veteranos de
guerra passaram a chamar o
morro da providência de morro da
favela e o vocábulo se espalhou
pelo Brasil e, até mesmo por
razões históricas, não pode ser
visto com sentido depreciativo.
Essa frustração pode se verificar
porque o denominado direito
de laje surge de modo informal,
em tais comunidades, a partir
de ocupações irregulares que
não possuem assento registral

imobiliário, afastando-se da
premissa trazida pelo artigo
1510-A, do Código Civil. O
citado dispositivo legal prevê
que o direito real de laje se
assentará a partir da existência
de propriedade formal da
construção-base, fato que, repisese, não ocorre na realidade
das favelas. Vejamos a redação
do citado dispositivo legal,
verbis: “o proprietário de uma
construção-base poderá ceder a
superfície superior ou inferior
de sua construção a fim de que o
titular da laje mantenha unidade
distinta daquela originalmente
construída sobre o solo.”.
A venda de lajes traz consigo
um problema sério no tocante
à segurança da comunidade,
sobretudo pelos riscos de
desabamento e outros acidentes,
mas não há como negar que diante
do crescente déficit de moradias
diante da explosão demográfica
mundial, aumento da expectativa
de vida e, algumas vezes, a própria
falta
de
comprometimento
público e da sociedade com essa
questão, a verticalização das
favelas acabou sendo a solução
encontrada e, para tanto, aquele
que, na realidade, é possuidor do
solo acaba por alienar o direito de
construir sobre a sua edificação.

Nesse passo, importante reflexão
é feita pela professora Cláudia
Franco Corrêa2 em sua alentada
tese de doutorado sobre a questão
quando diz que a ‘“laje’ está
relacionada a uma das formas que
o povo da favela instituiu para
contornar a falta de recursos,
de infraestrutura pública e
as dificuldades geológicas e
topográficas dos morros e brejos
(CAMPOS, 2010: 1), como também
articula sua participação em um
intenso mercado de circulação
de riquezas. Ou seja, o ‘direito de
laje’, ao ser instrumentalizado,
traz à tona o sentimento de
pertencimento
ao
cidadão,
uma vez que o favelado, ao
articular tais meios econômicos,
participa da mobilidade social,
consequência
do
Estado
Democrático de Direito, em que
todos possuem possibilidades de
participar das riquezas sociais e
econômicas”.
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regularização registral do direito
de laje, fartamente utilizado em
comunidades de baixa renda,
mas não é possível importar o
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português ou suíço com algumas
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1

Sobre o tema: Rodrigo Mazzei. O Direito de Superfície e a Sobrelevação (O Direito de construir na edificação alheia ou direito de laje). 2011. Revista

2

Cláudia Franco Corrêa. Controvérsias entre o “direito de moradia” em favelas e o direito de propriedade imobiliária na cidade do Rio de Janeiro,2012,

Jurídica, 409, p. 67/84.
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favela pode ser um problema de
qualidade de vida nas cidades em
razão da falta de equipamentos
urbanos e comunitários como o
saneamento básico, assim como
a própria violência, mas forçoso é
reconhecer que é esse o sistema
que possibilitou a milhões de
brasileiros, assalariados ou
não, afirmarem a dignidade de
demorar em alguma habitação
para si e sua família e, nesse
sentido, a favela é credora do
reconhecimento constitucional
(arts. 1º, III, 3º, 6º e 182, da CF).
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justifica diante da longevidade
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jurídica não se verificar, a relação
estabelecida entre os moradores
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e a segurança jurídica de tais
transações estará entregue à boafé das pessoas que a entabulam
e ao registro de tal venda junto
à Associação de Moradores3,
local que costuma intervir no
negócio jurídico e arquivá-la
entre os seus documentos a
fim de atribuir a necessária
efetividade ao contrato. A
pessoa jurídica criada serve, não
raro, para amparar e conferir
3

Cláudia Franco Corrêa. Obra citada, p. 169.

segurança jurídica aos atos de
alienação da laje, funcionando
como um órgão registral de fato
e informal, à guisa de um direito
consuetudinário.

Art. 1.510-F A posse do direito
de laje constitui direito real
autônomo, conferindo ao seu
titular o direito de usar, gozar,
dispor e reaver.
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especial pró-moradia, tendo
objeto o espaço aéreo possuído § 1º O direito de que trata este
por aquele que gratuita ou artigo pode ser cedido a título
onerosamente adquiriu a posse gratuito ou oneroso e transferível
da laje para nela edificar a sua por ato inter vivos ou causa mortis.
moradia.
§ 2º Os sucessores legítimos
Importante assinalar que esse e testamentários não ficam
expediente seria utilizado na impedidos de exercer o direito
reurbanização de interesse social previsto no parágrafo anterior
(REurb-S) estabelecida pela lei ainda que sejam proprietários de
13.465/17, verbis:
outro imóvel urbano ou rural.
Lamentavelmente, com a entrada
em vigor do decreto federal
regulamentador nº 9.310/18
(arts. 58 a 63) não houve
qualquer avanço com relação
ao reconhecimento formal da
juridicidade da posse de lajes.

Capítulo V
DO DIREITO REAL DE LAJE

§ 3º O possuidor pode, para o fim
de contar o prazo exigido por este
artigo, acrescentar sua posse à
de seu antecessor, contanto que
ambas sejam contínuas.
§ 4º O direito de que trata este
artigo pode ser objeto de alienação
fiduciária, em conformidade com a
Leinº 9.514/97.
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Da Laje
Seção II
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§ 5º Para fins de REURB S, o direito
de que trata este artigo dependerá
de comprovação de que unidade
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imobiliária atende a critérios de
habitabilidade,
entendendo-se
como tal, as condições da edificação
ao uso a que se propõe dentro da
realidade em que se situa o imóvel,
não sendo necessária certidão de
habite-se.
§ 6º A unidade imobiliária deverá
ter saída própria, direta ou
indiretamente para via pública
e possuir designação numérica
ou alfabética para fins de
identificação.
Oxalá que tal positivação
futura possa contribuir para
a importante, sob o prisma
econômico e social, regularização
fundiária das favelas.
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Resumo

Abstract

O presente artigo, a partir da
revisão da literatura sobre o
tema e das decisões dos tribunais
pátrios, examina o regime
jurídico das obrigações propter
rem, buscando identificar as
consequências da transferência
do direito real em relação ao polo
passivo da obrigação propter rem
constituída anteriormente a essa
transmissão. O artigo analisa
a problemática da sucessão da
obrigação propter rem no âmbito
da
propriedade
horizontal
e também no que tange à
responsabilidade ambiental. Uma
vez definida a obrigação propter
rem e analisada a questão de
sua transmissibilidade, o artigo
busca diferenciá-la das chamadas
obrigações com eficácia real
e dos ônus reais, bem como
averiguar se pode ser constituída
livremente pela autonomia
privada ou se está sujeita aos
princípios
da
taxatividade
e da tipicidade, peculiares
aos direitos reais.

The present article, based
on a review of literature on
the subject and decisions of
country courts, examines the
legal regime of propter rem
obligations, aiming at identifying
the consequences of the transfer
of the real right in relation to
the liability of the propter rem
obligation constituted before
this transmission. The article
analyzes the issue of propter
rem obligation’s succession in the
field of horizontal property and
also in relation to environmental
liability. Once the propter rem
obligation is defined and the
question of its transmissibility
analyzed, the article seeks to
differentiate it from the socalled obligations with real
effectiveness and encumbrances,
as well as to determine whether
it can be freely constituted by
private autonomy or whether
it has to follow a legally
required form.

Palavras-chave:
obrigações
propter
rem;
propriedade
horizontal;
responsabilidade
ambiental;
ônus reais; taxatividade.

Keywords:
propter rem obligation;
horizontal property;
environmental liability;
encumbrances; real right legally
required form.
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1. Introdução
A obrigação propter rem,
também denominada obrigação
real, mista, ob rem, in rem ou
rei cohaerens, origina-se da
titularidade de uma situação
jurídica real ou possessória. A
definição da sua natureza jurídica
suscita dúvidas, não sendo
pacífico seu enquadramento
no âmbito dos direitos reais ou
pessoais. Ao mesmo tempo em
que se associa à titularidade de
um direito real ou ao exercício da
posse, de maneira que o devedor
propter rem é determinado a
partir de sua relação com a coisa,
consubstancia dever que vincula
pessoalmente o sujeito, e para
cujo cumprimento este responde
com todo o seu patrimônio.
Sem prejuízo dessa discussão,
a principal controvérsia acerca
das obrigações propter rem diz
respeito à sua sucessão quando
há transmissão, a título singular,
do direito real ao qual se vincula.
Afigura-se incontroverso ser
o adquirente devedor das
obrigações reais nascidas após
se tornar titular da situação
jurídica subjetiva real da qual
emerge a obrigação propter
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rem. O debate refere-se às
consequências da transferência
do direito real em relação ao
polo passivo da obrigação
propter rem constituída (mas
não cumprida) anteriormente a
essa transmissão. Indaga-se se
os efeitos do inadimplemento
da obrigação propter rem pelo
antigo titular ou possuidor
transmitem-se ao adquirente
ou se este, ao revés, apenas
se encontra obrigado ao
cumprimento das obrigações
propter rem nascidas após se
tornar titular de situação real
ou possessória sobre a coisa, de
maneira que o descumprimento
do
seu
antecessor
não lhe contaminaria.

enfrentados pelos tribunais
pátrios e suscitados pela doutrina
especializada, o presente artigo
tem por objetivo sistematizar o
regime jurídico das obrigações
propter rem no direito brasileiro.
2. Distinção Entre Direitos Reais
e Obrigacionais.

A distinção entre direitos reais
e obrigacionais tem por base
a estrutura dessas situações
jurídicas subjetivas, as quais,
sob
perspectiva
funcional,
integram a categoria mais ampla
das situações patrimoniais,
que se contrapõe às situações
jurídicas existenciais. O peso
dessa
tradicional
divisão
estrutural tem sido revisto pela
O presente artigo examina doutrina (TEPEDINO, 2006,
o problema da sucessão das p. 136 e 137; MAURO, 2005, p.
obrigações propter rem de 69 e ss.; MAURO, 2013, p. 39maneira geral e também analisa 56; RENTERIA, 2016, p. 7-83),
duas situações concretas, quais que destaca a necessidade de
sejam, a responsabilidade do aplicação de disciplina unitária
adquirente, na propriedade para as situações jurídicas
horizontal,
pelos
encargos subjetivas reais e obrigacionais,
condominiais
vencidos já que possuem mesma função
anteriormente
à
aquisição (PERLINGIERI, 2002, p. 201-202).
da unidade autônoma, e a
responsabilidade
ambiental É de se ressaltar, nessa
que a classificação
do adquirente pelas infrações direção,
cometidas pelo alienante à luz do tradicionalmente adotada entre
direitos reais e obrigacionais,
Código Florestal.
fundada
em
elementos
Uma vez definida a obrigação exclusivamente estruturais e
propter rem e analisada a questão estáticos, mostra-se insuficiente
de
sua
transmissibilidade, para a valoração dos atos
pela
autonomia
importa
distingui-la
das praticados
chamadas
obrigações
com privada. Com efeito, a disciplina
eficácia real e dos ônus reais, jurídica aplicável não será
bem como averiguar se pode definida apenas com base
enquadramento
como
ser
constituída
livremente no
pela autonomia privada ou se direito pessoal ou real, mas,
está sujeita aos princípios da e principalmente, a partir da
taxatividade e da tipicidade, análise valorativa do ato de
privada
(OLIVA
peculiares aos direitos reais. Ao autonomia
seguir esse itinerário traçado a E RENTERIA, 2015, p. 103partir dos problemas concretos 136). Da unidade axiológica do
785

ordenamento jurídico decorre
o caráter unitário do processo
hermenêutico de valoração do
ato de autonomia privada. Por
isso que, independentemente da
natureza real ou pessoal, qualquer
situação jurídica subjetiva é
tutelada pelo ordenamento
somente se for orientada à
realização de interesses que
estejam em consonância com os
valores inscritos na Constituição
da República (RENTERIA, 2016,
p. 81-82; TEPEDINO, 1993, p.
85). Configura-se, assim, do
ponto de vista axiológico, um
direito comum das situações
patrimoniais
(PERLINGIERI,
2002, p. 201-202).
De toda sorte, mostra-se
oportuno investigar as diferenças
estruturais entre direitos reais e
pessoais que se vinculam à diversa
disciplina jurídica aplicável
a cada uma dessas situações.
Tradicionalmente se afirma
que os direitos reais têm por
objeto imediato uma coisa, com
a qual estabelece seu titular um
liame direto, sem intermediário
(SCAPEL, 2002, p. 30).

Os direitos obrigacionais, ao seu
turno, apresentam, entre o credor
e o objeto do direito (a prestação),
o devedor, do qual aquele depende
para a satisfação de seu direito
(TEPEDINO, 1993, p. 58). Em
outras palavras, é imprescindível
a cooperação do devedor para a
realização do direito obrigacional
(NONATO, 1959, p. 43; JÚNIOR,
2003, p. 131-133).

Essa
primeira
diferença,
contudo, tem sido revisitada
pela doutrina (RENTERIA, 2016,
p. 7-83), que ressalta existirem
direitos pessoais em que a
satisfação do credor ocorre pelo
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aproveitamento direto da coisa,
a exemplo da locação ou do
comodato, ao mesmo tempo em
que haveria direitos reais nos
quais o titular dependeria, para
ter seu interesse realizado, da
cooperação de outrem, como na
hipoteca e na servidão negativa.

A necessidade de cooperação,
assim, não é exclusiva dos
direitos
pessoais,
sendo
igualmente importante no campo
dos direitos reais, notadamente
nos direitos reais na coisa
alheia. Há de se admitir, diante
disso, a aplicação dos princípios
do direito das obrigações às
relações jurídicas reais naquilo
em que forem pertinentes
para a disciplina do dever de
colaboração entre os diversos
centros de interesses envolvidos
(RENTERIA, 2016, p. 36).
Como
segunda
distinção
tradicional, entende-se que as
situações obrigacionais possuem
caráter relativo (GOMES, 2007,
p. 46), vinculando apenas credor
e devedor, em contraposição à
natureza absoluta das situações
jurídicas reais (VARELA, 2000,
p. 182). Afirma-se que os direitos
obrigacionais referem-se a um
dever específico dirigido a pessoa
determinada ou determinável,
ao passo que os direitos reais
correspondem ao dever geral
de
abstenção
(obrigação
passiva universal), que atinge
toda a coletividade.

Essa distinção, entretanto, deve
ser analisada com cuidado. Isso
porque a obrigação passiva
universal, consistente no dever

de respeitar o direito alheio, não
é exclusiva dos direitos reais,
haja vista também incidir nos
direitos de crédito, a justificar
a tutela externa do crédito
(PERLINGIERI, 2002, p. 142).
A eficácia erga omnes dos
direitos
reais
deve
ser
compreendida não como a
obrigação passiva universal,
mas como a possibilidade de o
titular do direito real exercer
seu direito em face de quem
quer que se interponha entre
ele e o aproveitamento da coisa.
O direito real, em uma palavra,
é dotado de sequela, sendo esta
sua nota distintiva em relação
ao direito de crédito. A sequela,
assim, não significa a imposição à
coletividade de um dever geral de
abstenção, mas o afastamento de
todos aqueles que se antepõem
ao regular exercício do direito
real (COMPORTI, 1977, p. 155).

A sequela, vale ressaltar, incide
independentemente da boa ou
má-fé do terceiro. O titular do
direito real pode impor seu
direito contra quem quer que
interfira no seu regular exercício,
esteja ou não de boa-fé. Nessa
direção, o parágrafo único do art.
1.247 do Código Civil reconhece a
nulidade do registro da venda a
non domino de imóvel, podendo
o proprietário reivindicar o bem
em face do terceiro adquirente
de boa ou de má-fé.¹ O dispositivo
consagra a “prevalência do direito
oculto do legítimo proprietário
em detrimento do adquirente
do imóvel que acreditou na fé
pública do registro” (RENTERIA,
2016, p. 64).

Os direitos reais e os pessoais,
portanto, se diferenciam pelo
diverso regime de oponibilidade,
uma vez que apenas os direitos
reais são dotados de sequela.
O direito real, em razão da
Veja-se que a sequela compõe a sequela, traduz situação jurídica
fisiologia do direito real, e não subjetiva provida de eficácia
apenas o momento patológico, contra terceiros de boa ou máao contrário da oponibilidade fé, eficácia esta que se verifica
ensejadora da tutela externa do independentemente da violação
crédito. A título ilustrativo, o do direito real (RENTERIA, 2016,
credor hipotecário que excute a p. 64; OLIVA E RENTERIA, 2015,
garantia em face do proprietário p. 103-136). A tutela externa do
que comprou o bem do devedor crédito, a seu turno, não se aplica
não está a reagir contra a violação em face de terceiro de boa-fé e
da hipoteca (RENTERIA, 2016, p. apenas é deflagrada por ocasião
61). A venda do bem hipotecado da violação do direito de crédito.
configura ato legítimo do devedor
que, por outro lado, mostra-se Por força da sequela, os direitos
irrelevante ao credor, na medida reais, ao contrário dos pessoais,
em que este pode perseguir o submetem-se aos princípios
bem e exercer o seu direito em da taxatividade e da tipicidade
face do terceiro comprador, haja (v. item 6, infra). Os vínculos
vista o direito de sequela.
pessoais, a seu turno, podem ser
livremente estabelecidos pela

1 Art. 1.247, Código Civil: “Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado
o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.
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autonomia privada, regendo-se
pelo princípio da atipicidade (art.
425, Código Civil).²

No direito brasileiro, podemse apontar como exemplos
de obrigações propter rem
a obrigação do condômino
3. Obrigações Propter Rem
de conservar a coisa comum
(art. 1.315 do Código Civil)
3.1. Noções Gerais.
e a do proprietário de
contribuir para as despesas de
No âmbito da tradicional construção e conservação de
classificação estrutural entre tapumes divisórios (art. 1.297
direitos reais e pessoais, do Código Civil).
importa analisar as obrigações
propter rem, cuja natureza No que se refere à natureza
jurídica suscita dúvidas, uma jurídica da obrigação propter
vez que se configuram quando o rem, é possível identificar três
titular de uma situação jurídica entendimentos (CORDEIRO, 1993,
subjetiva real ou possessória é p. 368). Há quem defenda possuir
obrigado, devido a essa condição, eficácia real (ESPÍNOLA, 1944,
a
satisfazer
determinada p. 16; DIEZ-PICAZO, 1996, p. 71;
prestação: a obrigação está DANTAS, 1972, p. 244); outros
vinculada à coisa (SERPA LOPES, entendem tratar-se de espécie
1966, p. 46).
obrigacional (AZEVEDO, 2004, p.
314-315; MESSINEO, 1959, p. 51);
Os sujeitos da obrigação propter e, por fim, há os que lhe atribuem
rem não se encontram sempre natureza mista (PEREIRA, 2016,
perfeitamente individualizados, p. 40-41; MAIA, 2011, p. 885-886).
mas são determináveis (C A dificuldade na qualificação
NFORA, 1996, p. 8; TRABUCCHI, reside na circunstância de
1993, p. 490). Os sujeitos ativos a obrigação propter rem, ao
e passivos são individualizados mesmo tempo, se associar à
mediatamente com referência à titularidade de um direito real
titularidade de um direito real ou do exercício da posse, sendo
ou relação de posse (ABERKANE, o devedor determinado a partir
1957, p. 18). O devedor propter de sua relação com a coisa, e
rem é o titular do domínio, de um consubstanciar dever que vincula
direito real sobre a coisa alheia pessoalmente o sujeito, para cujo
ou simplesmente o sujeito ativo cumprimento este responde
de uma relação possessória. Não com todo o seu patrimônio.
interessam as características Sem embargo dessa discussão,
pessoais do devedor propter o certo é que a obrigação
rem, mas a circunstância de ele propter rem se caracteriza pela
ser, naquele momento, o titular acessoriedade ao direito real
do direito real ou da situação do qual surge, do que decorre a
possessória (ASCENSÃO, 1978, determinabilidade do devedor
p. 179; NATUCCI, 1988, p. 298; pela sua relação com a coisa,
CODEIRO, 1993, p. 367; SCAPEL, e não por suas características
2002, p. 84).
pessoais (SCAPEL, 2002, p. 9899; NATUCCI, 1988, p. 309).

3.2. O problema da sucessão
das obrigações propter rem.
Questão controvertida consiste
em saber se a obrigação propter
rem acompanha o destino do
direito real do qual se origina
quando nele se opera uma
mutação subjetiva (MESQUITA,
2000, p. 312). A dúvida
surge quando, verificados os
pressupostos que condicionam o
nascimento da obrigação propter
rem, ocorra um ato translativo
do direito real antes do
cumprimento desta (MESQUITA,
2000, p. 315; NATUCCI, 1988,
p. 319; BALBI, 1950, p. 145).
Não há dissenso na doutrina
acerca da vinculação do titular
de uma situação jurídica real às
obrigações propter rem nascidas
enquanto perdurar a titularidade.
Contudo, uma vez verificado o ato
translativo do domínio, divergese quanto à responsabilidade
pelas obrigações propter rem
nascidas – mas ainda não
cumpridas – antes deste ato,
sendo possível identificar três
posicionamentos principais.
O primeiro deles sustenta
que devem ser consideradas
ambulatórias
todas
as
obrigações reais de facere que
imponham ao devedor a prática
de atos materiais na coisa que
constitui o objeto do direito
real (MESQUITA, 2000, p. 330331), ao passo que “todas as
demais obrigações propter rem
– quase sempre, obrigações de
dare – devem considerar-se, em
princípio, não ambulatórias”,
com exceção daquelas cujos
pressupostos
materiais
se
encontram objetivados na coisa

2 Art. 425, Código Civil: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”.
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sobre a qual incide o direito real
(MESQUITA, 2000, p. 336-337).

O segundo entendimento, por
outro lado, corresponde à ideia
de que o titular do direito real
só fica vinculado às obrigações
propter rem constituídas na
vigência do seu direito. Nessa
perspectiva,
as
obrigações
propter rem consistiriam em
verdadeiras obrigações, servindo
a situação subjetiva real somente
para determinar a titularidade
do sujeito passivo, que, uma vez
determinado,
permaneceria
o mesmo independentemente
da mudança da titularidade
do direito real. Deste modo, as
obrigações reais teriam fonte
ambulatória, mas, uma vez
constituídas, se autonomizariam
e gravariam o patrimônio do
titular, regendo-se, a partir daí,
pelas regras comuns a qualquer
relação obrigacional (VARELA,
2000, p. 195; SCHREIBER
E TEPEDINO, 2003, p. 32;
SARMENTO FILHO, 1998, p. 9).

a partir da sua titularidade,
independentemente de eventual
anterior descumprimento por
parte do alienante. A título
ilustrativo, o adquirente não pode
se escusar de construir tapumes
divisórios (art. 1.297, Código
Civil) sob alegação de que tal
obrigação jamais fora cumprida
pelo alienante. Por outro lado, o
que se questiona é se os efeitos do
inadimplemento do antecessor
– e. g. danos decorrentes da
não construção do tapume – se
transmitem ao sucessor ou se
este apenas responde pelo seu
próprio atraso, se houver, na
edificação da divisória.

alcance do art. 502 os ônus reais
– a despeito da expressão que
gravem a coisa – uma vez que estes
acompanham necessariamente a
coisa na mudança de titularidade,
cabendo ao novo adquirente
arcar com estes deveres.

Ao se considerar que o preceito
quis se referir apenas às
obrigações propter rem, pode-se
inferir que o legislador de 2002
adotou como disciplina geral
aplicável às obrigações reais a
que impõe ao titular da situação
subjetiva real a responsabilidade
apenas pelos débitos nascidos na
vigência de seu direito, cabendo
ao alienante arcar com as dívidas
Ao propósito, importa analisar se surgidas antes da alienação.
o Código Civil dispensou algum Sendo assim, o alienante não
tratamento à questão da sucessão perde sua condição de devedor e
das obrigações propter rem. O art. tampouco o adquirente se torna
502 do Código Civil estabelece responsável pelas obrigações
que “O vendedor, salvo convenção propter
rem
descumpridas
em contrário, responde por todos pelo antecessor.
os débitos que gravem a coisa
até o momento da tradição”. Por outras palavras, o Código
Faz-se necessário averiguar se a Civil de 2002, em seu art. 502,
expressão que gravem a coisa foi estipulou, como regra geral, que
A terceira orientação, por outro empregada pelo legislador em as obrigações reais, uma vez
lado, sustenta que o novo titular sentido amplo, de modo a abarcar constituídas, se autonomizam
da relação jurídica de direito as obrigações propter rem e os e passam a gravar o patrimônio
real responde pelas obrigações ônus reais, ou se abrange apenas do titular da situação jurídica
propter rem nascidas mesmo um deles.
subjetiva real, que se torna
antes de sua titularidade (C
responsável pelo adimplemento
NFORA, 1996, p. 10; BALBI, 1950, Conforme será exposto no item dos débitos propter rem. Assim,
p. 149-152), ressalvado o direito 5, infra, o ônus real corresponde não obstante ocorra posterior
de regresso.³
a um dever jurídico que, uma mutação subjetiva do direito real,
vez nascido, acompanha a coisa o titular passivo da obrigação
Observe-se, por oportuno, que o em suas mutações subjetivas. propter rem não se altera.
adquirente deve cumprir todas as Por esta razão, a melhor
obrigações propter rem nascidas interpretação é a que exclui do

3 TJRS, Ap. Cív. 70010109957, 20ª CC, Rel. Des. José Aquino Flores De Camargo, julg. 29.12.2004; TJRS, 20ª CC, Ap. Cív. 70009945767, Rel. Des. Heleno
Tregnago Saraiva, julg. 23.11.2004; TJMG, Ap. Cív. 1.0701.03.039245-3/001(1), 2ª CC, Rel. Des. Brandão Teixeira, julg. 23.11.2004; TJDFT, Ap. Cív.
20030110766765, 1ª T Cível, Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes, julg. 21.6.2004; TJRS, Ap. Cív. 70071916340, 18ª CC, Rel. Des. João Moreno Pomar, julg.
12.12.2016; TJRS, Ap. Cív. 70066187139, 20ª CC, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, julg. 16.9.2015; TJMG, Ap. Cív. 0020641-79.2015.8.13.0637 (1), 16ª CC,
Rel. Des. Wagner Wilson, julg. 22.6.2016 e TJDFT, Ap. Cív. 20150111248015, 1ª T Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, julg. 28.9.2016
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Essa consequência se aplica não
apenas à obrigação de dar que
se renova periodicamente, mas
igualmente à prestação de fazer.
Sendo a obrigação propter rem de
fazer, esta obriga imediatamente
o adquirente a executá-la,
embora o alienante permaneça
devedor único no que tange aos
efeitos do não cumprimento
desta obrigação no período em
que foi titular de direito real ou
possuidor da coisa.

ocasionados com a realização de
obras e reparações na unidade
autônoma (PEREIRA, 2002, p.
147-148); e (iii) ao ressarcimento
de terceiros por força de eventual
imputação de responsabilidade
civil do condomínio (LOPES,
2003, p. 91). Os encargos
condominiais
refletem,
principalmente, as despesas
efetuadas para a conservação
da coisa comum, de modo que o
adimplemento dos condôminos
no pagamento de sua quota para
O direito brasileiro, portanto, fazer frente a estas despesas
se filiou à concepção segundo a é condição essencial à própria
qual a obrigação propter rem tem existência do condomínio.
fonte ambulatória, mas, uma vez
nascida, desprende-se da coisa e Pode acontecer, entretanto, que
passa a gravar o patrimônio do determinado condômino não
titular desta, acompanhando-o esteja pagando devidamente as
mesmo em caso de posterior taxas condominiais, ou que tenha
alienação do bem.
realizado obras que danificaram
a parte comum sem providenciar
3.3.
Natureza
Jurídica a reparação dos danos, ou,
das
Taxas
Condominiais. ainda, que deva contribuir para
R e s p o n s a b i l i d a d e o pagamento de indenização
do
Adquirente
Pelos devida pelo condomínio, mas,
Encargos
Condominiais antes de cumprir tal obrigação,
Anteriores à Alienação da aliene sua unidade autônoma.
Unidade Imobiliária.
Nestas hipóteses, seria possível a
responsabilização do adquirente
Por encargos condominiais por débitos junto ao condomínio
entendem-se
as
despesas nascidos antes de sua aquisição?
atribuídas
ao
condômino
relacionadas (i) à manutenção O parágrafo único do artigo 4º da
da coisa comum, imprescindíveis Lei 4.591, de 16 de dezembro de
à viabilidade e à existência do 1964, dispunha, em sua primeira
condomínio (PEREIRA, 2002, p. redação, que “o adquirente de
142); (ii) ao ressarcimento aos uma unidade responde pelos
demais condôminos pelos danos débitos do alienante, em relação

ao condomínio, inclusive multas”.
Com base em tal preceito legal,
o entendimento predominante
consistia na responsabilização
do adquirente por tais débitos
(PEREIRA, 2002, p. 189).

Posteriormente, a Lei 7.182, de
27 de março de 1984, alterou a
redação do parágrafo único do
artigo 4º da Lei 4.591/64 para:
“A alienação ou transferência de
direitos de que trata este artigo
dependerá de prova de quitação
das obrigações do alienante para
com o respectivo condomínio”.
A Lei 7.433, de 18 de dezembro
de 1985, em seu art. 2º, § 2º,
dispôs que faz prova de quitação
a declaração feita pelo alienante
ou seu procurador, sob as penas
da lei, a ser expressamente
consignada nos instrumentos
de alienação ou transferência
de direitos. Destaque-se que
a exigência, para alienação de
unidade autônoma, de quitação
das obrigações condominiais
pendentes, não teve o condão
de modificar o entendimento de
que o adquirente deve responder
pelos débitos do alienante junto
ao condomínio.⁴
Sobre o tema, o Código Civil de
2002 trouxe a seguinte regra, em
seu artigo 1.345: “O adquirente
de unidade responde pelos
débitos do alienante, em relação
ao condomínio, inclusive multa
e juros moratórios”. João Batista

4 “(...) O aspecto eminentemente prático do novo texto não descaracteriza a natureza jurídica da obrigação do condômino. Ao contrário, reforça-se na medida
em que habilita o condomínio a opor-se à transferência do domínio da unidade antes de adimplidas as obrigações da unidade para com o condomínio,
em virtude do que se pode afirmar que a obrigação ambulat cum domino. Como se vê, é irrelevante a pessoa do titular da propriedade da unidade na
relação condomínio-condômino, pois os direitos e obrigações daí decorrentes dizem com a circunstância da existência da pluralidade de titulares do
domínio de um mesmo bem. Em outras palavras, se estabelecem exclusivamente em razão da coisa havida em co-propriedade, e não em função da pessoa
titular da quota-parte. Em consequência, repele-se o argumento de que a aquisição da unidade diretamente de um dos próprios exequentes excluiria a
responsabilidade pelo débito ora cobrado. Se para a existência da obrigação de arcar com as despesas comuns é irrelevante a pessoa do titular do domínio
e, sim, o fato de existir o condomínio, com maior razão é inócuo perquirir a origem da aquisição (...)” (STJ, REsp. 1654, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julg. 11.12.1989)
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Lopes afirma, na esteira do
posicionamento prevalente, que
a regra contida no artigo 1.345
é indispensável para a própria
subsistência do condomínio,
“cuja saúde financeira não pode
ficar à mercê das mudanças na
titularidade dominial” (LOPES,
2003, p. 98).⁵ Mas será que tal
solução é condizente com a
natureza jurídica atribuída aos
encargos condominiais?

no período de sua titularidade.
Ou seja, as obrigações reais têm
fonte ambulatória, mas, uma vez
nascidas, gravam o patrimônio
do titular da situação jurídica
real, passando, a partir daí, a
seguir as regras próprias de
qualquer obrigação (SCHREIBER
E TEPEDINO, 2003, p. 32). Não
obstante
ocorra
posterior
mutação subjetiva do direito real,
o titular passivo da obrigação
propter
rem
descumprida
Às despesas condominiais tem não é alterado.
sido atribuída, majoritariamente,
natureza jurídica de obrigação Por outro lado, o art. 1.345 do
propter rem (MIRANDA, 2012, p. Código Civil preceitua que o
162), uma vez que o nascimento adquirente de uma unidade
de tal dever jurídico “não decorre autônoma
responde
pelos
da manifestação de vontade do débitos do alienante, em relação
devedor, (...) mas do simples fato ao condomínio, inclusive multa
de o sujeito passivo da obrigação e juros moratórios. Importa
apresentar a qualidade de titular indagar, diante disto, qual a
de um direito real” (SARMENTO interpretação que deve ser
FILHO, 1998, p. 9). Com efeito, na conferida ao preceito à luz do
obrigação propter rem o devedor sistema estabelecido pelo Código
é identificado mediatamente, em Civil de 2002.
virtude de sua titularidade em
relação a uma situação jurídica A despeito da orientação contida
subjetiva real.
no art. 502 do Código Civil, o
art. 1.345 do mesmo diploma,
Conforme abordado no item ponderando os interesses em jogo,
3.2, discute-se se no caso de decidiu privilegiar o condomínio
transmissão do direito real, a em detrimento do adquirente,
título singular, transferem-se, determinando a responsabilidade
igualmente, os débitos propter deste em relação aos encargos
rem já nascidos – e ainda não condominiais e multa nascidos
cumpridos – ao tempo da antes da aquisição do direito
celebração do negócio translativo real, preservando, com isso, a
de domínio. Verificou-se que há tradição legislativa em matéria
três principais entendimentos a de condomínio edilício. O
este respeito, tendo o Código Civil, direito de regresso assegurado
no art. 502, se filiado àqueles que ao adquirente, por outro lado,
sustentam que o titular de uma evidencia que o débito permanece
situação jurídica subjetiva real sendo
do
alienante,
que
só é responsável pelos débitos continua devedor, tornando-se o
propter rem que se constituírem adquirente, a rigor, garantidor da

dívida e, por isso, sua obrigação
é acessória à do alienante. Tal
solução, pontual e restrita, não
descaracteriza a regra geral,
adotada pelo Código Civil, de
que as obrigações propter rem,
uma vez nascidas, vinculam
pessoalmente o titular do direito
real, que deve satisfazer as
obrigações reais constituídas na
vigência de seu direito.

Ao se interpretar o art. 1.345 em
conjunto com o art. 502, ambos
do Código Civil, percebe-se que a
transmissão, a título singular, do
direito real, não tem o condão de
alterar o polo passivo da relação
obrigacional. No condomínio
edilício, em virtude dos interesses
envolvidos, optou o legislador por
tornar o adquirente garantidor
do pagamento dos débitos do
alienante. Vale dizer, o legislador
criou expediente para proteger
o condomínio, possibilitando
que a ação de cobrança de
encargos condominiais seja
proposta
diretamente
em
face do adquirente, já que este
possui, ao menos, um bem
para ser executado, qual seja,
a unidade autônoma. Todavia,
tal possibilidade conferida ao
condomínio não altera o devedor
da obrigação propter rem, que
continua sendo o alienante. Dessa
forma, o alienante permanece
como devedor das obrigações
reais nascidas na vigência de
sua titularidade e, por esta
razão, não há porque se excluir
a possibilidade de o condomínio
cobrar seu crédito diretamente
do alienante.

5 Neste sentido, v. tb. STJ, REsp. 547638, 4ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, julg. 10.8.2004; STJ, REsp. 194481, 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julg.
4.2.1999; STJ, REsp 671941, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª T, julg. 28.3.2006; TJRJ, 4ª T, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julg. 28.3.2006 e STJ, AgRg
no REsp 1370088 3ª T, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, julg. 23.6.2015.
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3.4. Natureza Jurídica das
Obrigações
Ambientais
Instituídas
pelo
Código
Florestal.
O
Código
Florestal
(Lei
12.651/2012), em seu art. 2o, §
2o, estabelece que “as obrigações
previstas nesta Lei têm natureza
real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza,
no caso de transferência de
domínio ou posse do imóvel
rural”. As obrigações ambientais
constantes no Código Florestal
aderem à coisa e consubstanciam
obrigações propter rem. Disso
decorre que os deveres previstos
em lei não incidem sobre o
proprietário
ou
possuidor
pessoalmente
considerados,
mas sim sobre todos aqueles
que vierem a ser proprietários
ou possuidores, uma vez que as
imposições relativas ao meio
ambiente vinculam o exercício
da propriedade ou da posse por
quem quer que seja, haja vista
sua natureza propter rem. ⁶
As obrigações ambientais, assim,
por aderirem à coisa, transmitemse ao novo proprietário ou
possuidor, sujeito passivo desses
deveres em virtude de sua
relação com a coisa. O alienante,
todavia, continua responsável
pelas obrigações propter rem

nascidas na vigência da sua
titularidade e, conseguintemente,
pela reparação dos eventuais
danos decorrentes do seu
descumprimento.

de terceiros eventualmente
prejudicados
pelo
dano
ambiental, a qual não encontra
correspondência em nenhuma
obrigação proter rem prevista
no Código Florestal. Desse modo,
Com efeito, consoante se verificou como ocorre no inadimplemento
no item 3.2, supra, as dívidas de qualquer obrigação proter rem,
propter rem, uma vez nascidas, tal dever de indenizar, decorrente
passam a vincular pessoalmente do
descumprimento
da
o
devedor,
desprendendo- obrigação
real
imputável
se da coisa. Desse modo, o ao alienante, não vincula o
descumprimento da obrigação adquirente da coisa, que, por isso,
propter rem imputável ao não sucede nesse dever.
alienante não obriga o adquirente
da coisa a reparar os danos daí Em
síntese, consoante se
decorrentes.
verificou, no direito brasileiro
Ao propósito, cumpre distinguir a
obrigação
propter
rem
dois componentes do dever vincula o adquirente a partir
de reparação. De uma parte, do momento em que ele se
há a restauração ambiental torna titular ou possuidor
da coisa degradada, a qual da coisa, não respondendo
coincide com a obrigação, pelas violações efetuadas pelo
imposta
indistintamente
a alienante. Por outras palavras,
todos os proprietários, dada sua as obrigações propter rem
natureza real, de adequação do são ambulatórias e aderem à
imóvel às normas ambientais.⁷ coisa, mas sua violação obriga
Cuida-se, a rigor, de duas pessoalmente o transgressor,
obrigações
distintas,
mas não permanecendo na coisa o
que, na prática, acabam sendo dever de reparação, que não se
tratadas como uma só, a ponto transmite ao adquirente. Este, a
de se afirmar que a obrigação de seu turno, tem o dever, a partir do
reparar o dano ambiental tem momento em que adquire o bem,
natureza propter rem.⁸
de adequá-lo imediatamente
aos preceitos ambientais, sem
De outra parte, tem-se os demais que seja responsável pelos
efeitos da reparação, entre os danos decorrentes da violação
quais se incluem a indenização pregressa do antigo titular.

6 “De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação propter rem,
que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de floresta ou outras formas
de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de
readequar-se aos limites percentuais previstos na lei de regência” (STJ, REsp 1276114/MG, 2a T., Rel. Min. Og Fernandes, julg. 4.10.2016).
7 “As obrigações ambientais ostentam caráter propter rem, isto é, são de natureza ambulante, ao aderirem ao bem, e não a seu eventual titular. Daí a
irrelevância da identidade do dono - ontem, hoje ou amanhã -, exceto para fins de imposição de sanção administrativa e penal. ‘Ao adquirir a área, o novo
proprietário assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento’
(STJ, REsp 926.750/MG, 2ª T, Rel. Min. Castro Meira, julg. 20.9.2007. No mesmo sentido, STJ, REsp 343.741/PR, 2ª T, Rel. Min. Franciulli Netto, julg. 4.2.2002;
REsp 264.173/PR, 1ª T, Rel. Min. José Delgado, julg. 15.2.2001; REsp 282.781/PR, 2ª T, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. 16.4.2002)” (STJ, EREsp 218.781/PR,
1ª S., Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 9.12.2009).
8 “O STJ possui entendimento pacífico de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter
rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos” (STJ, REsp 1622512/RJ, 2ª
T., Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 22.9.2016). V. tb. STJ, REsp 1454281/MG, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 16.8.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1203101/SP, 1ª T., Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julg. 8.2.2011.
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4. Obrigações com Eficácia
Real

Aludidos exemplos corroboram
que a sequela consubstancia a
nota característica dos direitos
As obrigações propter rem não reais e que o vínculo obrigacional
se confundem com as chamadas pode se tornar direito real por
obrigações com eficácia real. opção legislativa.
Estas nascem do acordo de
vontades – ao contrário das Portanto, a obrigação terá
obrigações reais, cuja fonte está eficácia real e será reputada
relacionada ao regime de uma direito real quando, embora se
situação jurídica subjetiva real originando e se regendo pelas
ou possessória – mas o legislador, normas aplicáveis a qualquer
ponderando
os
interesses outra espécie obrigacional, for
envolvidos na relação jurídica, dotada de sequela, desde que
estabelece
que,
mediante preenchidos
determinados
o preenchimento de certas requisitos previstos em lei. As
condições, a obrigação será circunstâncias em que a relação
dotada de sequela, constituindo, obrigacional pode ter eficácia
assim, tecnicamente, direito real. real se encontram estabelecidas
na legislação, a qual traz os
Exemplo de obrigação com pressupostos
indispensáveis
eficácia real – que, insista-se, à oponibilidade do vínculo
consubstancia, a rigor, direito obrigacional mediante atribuição
real (RENTERIA, 2016, p. 59) – de tutela real.¹²
consiste no contrato de locação
registrado e com cláusula de 5. Ônus Reais
vigência, conforme preceitua o
art. 576 do Código Civil⁹ e, no Vale distinguir, ainda, as
âmbito da locação de imóveis obrigações propter rem dos
urbanos, o art. 8o da Lei ônus reais, os quais, embora se
8.245/1991.¹⁰ Outro exemplo assemelhem às obrigações propter
eloquente de relação obrigacional rem (TRABUCCHI, 1993, p. 491),
erigida a direito real tem-se com com elas não se confundem. Os
o direito real do promitente tribunais mostram-se vacilantes
comprador, previsto nos arts. na delimitação dos conceitos de
1.417 e 1.418 do Código Civil.¹¹ ônus real e obrigação propter

rem, os quais, não raro, são tidos
como sinônimos.¹³

Os ônus reais consistem em
deveres
ambulatórios
que
gravam a coisa e dela não se
desprendem,
não
gerando
obrigações autônomas. Recaem
sobre a coisa como um peso
(um ônus) (SCHREIBER E
TEPEDINO, 2003, p. 32) e com
tal intensidade que há quem
afirme que, nos ônus reais, quem
deve é a coisa (VARELA, 2000, p.
196; TRABUCCHI, 1993, p. 452453 e 491). Para a satisfação
da obrigação propter rem o
devedor responde com todo o
seu patrimônio, ao passo que no
ônus real a satisfação do débito
se restringe aos limites da coisa
onerada (TRABUCCHI, 1993, p.
453; VARELA, 2000, p. 195-196).
No direito brasileiro, o legislador
refere-se a ônus real para aludir
aos deveres contrapostos aos
direitos reais sobre a coisa
alheia e aos tributos que incidem
sobre a coisa, cujo fato gerador
seja a titularidade de um
direito real.¹⁴ Dessa forma, os
ônus reais constituem espécie
peculiar de dever contraposto
às prerrogativas asseguradas
aos titulares dos direitos

9 Art. 576, Código Civil: “Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada
a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro. § 1o O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e Documentos do
domicílio do locador, quando a coisa for móvel; e será o Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. § 2o Em se tratando de imóvel, e
ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de noventa dias
após a notificação”.
10 Art. 8º, Lei 8.245/1991: “Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a
desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à
matrícula do imóvel. § 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do
imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do
compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação”.
11 Art. 1.417, Código Civil: “Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou
particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel”. Art. 1.418, Código Civil:
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga
da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
12 A distinção entre obrigação com eficácia real e direitos reais parte do pressuposto de que o direito real se caracteriza pelo poder imediato sobre a coisa.
Contudo, como se verificou no item 2, supra, deste artigo, a nota distintiva dos direitos reais reside na sequela.
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reais, de molde a gravar o
bem sobre o qual se exerce a
titularidade, limitando, assim,
a extensão do aproveitamento
econômico (a senhoria).

responde pela dívida. Por outro
lado, se o proprietário do bem,
concomitantemente, por força de
disposição legal ou contratual,
possuir responsabilidade pessoal
pelo adimplemento da obrigação,
Em se tratando de ônus real, a o credor poderá adentrar e
doutrina é pacífica no sentido excutir o seu patrimônio para
de considerá-lo ambulatório, satisfazer seu crédito. Nesta
de modo que o adquirente do hipótese, há vínculo pessoal que
direito real é o responsável confere título jurídico para que
pelo cumprimento dos ônus o credor ingresse no patrimônio
reais ainda que constituídos do devedor com vistas à
anteriormente à sua titularidade. satisfação do crédito.
Tal responsabilidade, todavia,
limita-se às forças do objeto do 6. Os Princípios da Taxatividade
direito real, a menos que haja e da Tipicidade e as Obrigações
responsabilidade pessoal do Propter Rem
adquirente, vinculando todo o
seu patrimônio à satisfação da O princípio da taxatividade diz
dívida que onera a coisa.
com a exclusiva competência
do legislador para a criação
A hipoteca, por exemplo, de direitos reais, aos quais,
grava o bem, que pode ser por sua vez, atribui conteúdo
agredido pelo credor em típico, daí decorrendo como
caso
de
inadimplemento segundo princípio, corolário do
independentemente de quem seja primeiro, o da tipicidade dos
o titular do bem no momento da direitos reais (TEPEDINO, 1993,
execução da garantia (CORDEIRO, p. 82; TEPEDINO, 2006, p. 2871993, p. 755). O adquirente do 288; ASCENSÃO, 1968, p. 104bem hipotecado não responde 105). Enquanto a taxatividade
com o restante de seu patrimônio concerne à fonte do direito real, a
pelo eventual remanescente tipicidade se refere à modalidade
da dívida, uma vez que o de seu exercício. Ao contrário dos
credor tem, na relação jurídica direitos de crédito – aos quais se
acessória de hipoteca, pretensão aplica o princípio da liberdade
executória
circunscrita
ao da autonomia privada para a sua
bem que se encontra gravado. criação – os direitos reais, por
Trata-se de ônus real, em serem dotados de sequela, devem
que somente o valor da coisa ter seus contornos estipulados

em lei (TEPEDINO, 2006, p.
287; GONDINHO, 2001, p. 153154; TEIXEIRA DE FREITAS,
1910, p. 25-26; MIRANDA,
2012, p. 133-134).

O sistema do numerus clausus
constitui-se
em
orientação
relacionada à política legislativa,
não se configurando elemento
ontologicamente
vinculado
à teoria dos direitos reais
(TEPEDINO, 2006, p. 289;
PERLINGIERI, 2002, p. 202).
Destaque-se, ainda, que, embora
os direitos reais estejam
submetidos aos princípios da
taxatividade e da tipicidade, a
autonomia privada encontra
espaço, no âmbito dos poderes
conferidos
aos
respectivos
titulares, para moldar a situação
jurídica real aos seus interesses.
Com efeito, ao lado das regras
imperativas, que definem a
existência e o conteúdo de cada
tipo real, coexistem preceitos
dispositivos,
atribuídos
à
autonomia privada, que permitem
aos particulares maior adequação
da situação jurídica real aos seus
interesses (ASCENSÃO, 1978,
p. 304; OLIVA E RENTERIA,
2016, p. 7-10; TEPEDINO, 1993,
p. 83). Por esta razão, deve-se
analisar não apenas o respeito
aos princípios da taxatividade e
da tipicidade, mas também se as
cláusulas apostas pela atividade
econômica privada nos tipos

13 “(...) O entendimento desta Corte também é tranquilo no sentido de que os encargos de condomínio configuram modalidade de ônus real, devendo o
adquirente do imóvel responder por eventual débito existente. Trata-se de obrigação propter rem. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg
no AG 305718/RS, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julg. 29.8.2000, grifou-se). V. tb. STJ, REsp. 109638/RS, 3ª T, Rel. Min. Waldemar Zveiter,
julg. 12.5.1997; STJ, REsp. 6123/RJ, 3ª T, Rel. Min. Waldemar Zveiter, julg. 11.12.1990; STJ, AgRg no Ag 667222/SP, 3ª T, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, julg. 17.11.2005. Cf., ainda, TJRJ, Ap. Cível 0328426-87.2013.8.19.0001, 10ª CC, Rel. Des. Pedro Saraiva De Andrade Lemos, julg. 14.9.2016; TJMG,
EAC 1.0024.13.101443-3/002, 14ª CC, Rel. Des. Estevão Lucchesi, julg. 9.6.2016; e TJRS, Ag 70054040761, 21ª CC, Rel. Des. Genaro José Baroni Borges, julg.
4.9.2013.
14 Confiram-se os seguintes dispositivos do Código Civil: art. 978; art. 1.105, parágrafo único; art. 1.276, § 2º; art. 1.315; art. 1.474; art. 1.488; art. 1.647, I;
art. 1.687; art. 1.691. Vejam-se, ainda, os arts. 279 e 292 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
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reais são merecedoras de tutela
(TEPEDINO, 2006, p. 291).

Nesta seara, surge a imbricada
questão de se saber se os
particulares
podem
criar
livremente as obrigações reais
ou se, do mesmo modo que os
direitos reais, só são admitidas
aquelas previstas em lei. Mostrase consolidado o entendimento de
que as obrigações reais devem ter
conteúdo típico e fonte taxativa
(GONDINHO, 2001, p. 123).
Argumenta-se, neste sentido,
que, em razão da oponibilidade
das obrigações propter rem,
não é consentido à autonomia
privada criar, livremente, novas
espécies de obrigações capazes
de vincular todos os que venham
a ser titulares da situação
jurídica real ou possessória
(NATUCCI, 1988, p. 320-322). Ou
seja, alega-se que a autonomia
privada não pode impor uma
obrigação a todo aquele que, no
futuro, venha a ser titular de
determinada situação jurídica
subjetiva real ou possessória
(MESQUITA, 2000, p. 284-288).

Por oportuno, sublinhe-se que,
corolário da oponibilidade erga
omnes do direito de sequela
é a publicidade dos direitos
reais. De fato, se todos estão
sujeitos aos efeitos da relação
real, independentemente de
terem participado ou não de
sua constituição, entende-se
a exigência da publicidade na
constituição e transmissão dos
direitos reais (ARAÚJO, 2005,
p. 113). Poder-se-ia entender
que a publicidade conferida
pelo registro no Registro de
Imóveis supriria a necessidade
de aplicação dos princípios da
taxatividade e tipicidade, pois
o futuro adquirente do direito

real teria condições de saber
das obrigações a que estaria
vinculado caso viesse a ser o
titular da situação jurídica real.
Entretanto, a publicidade não
prescinde, no sistema brasileiro,
do princípio da taxatividade.
Não é possível que a autonomia
privada estipule obrigações
propter rem ao seu alvedrio,
tendo o único cuidado de
registrá-las. Tal importaria
desarrazoada
limitação
no
direito de propriedade de futuros
adquirentes, desvinculados do
contexto que levou à criação
da obrigação real.
Ressalte-se, contudo, que, no que
se refere aos deveres impostos
aos condôminos por força da
convenção do condomínio, a
aplicação dos princípios da
taxatividade e da tipicidade sofre
mitigação (GONDINHO, 2001,
p. 124-125). Com efeito, o caput
do art. 1.334 dispõe que “além
das cláusulas referidas no art.
1.332 e das que os interessados
houverem por bem estipular, a
convenção determinará: (...)”.
Observe-se que as obrigações
contidas na convenção de
condomínio são oponíveis a todos
os atuais e futuros condôminos
(NASCIMENTO,
2003,
p.
143), sujeitos passivos de tais
obrigações pela simples razão de
serem titulares de uma situação
jurídica real. Daí o caráter propter
rem dessas obrigações. Ora, se o
art. 1.334 do Código Civil confere
liberdade para que a convenção
de condomínio estipule as
cláusulas que houver por bem,
pode-se entender que abriu
espaço para a criação de novas
obrigações propter rem pela
autonomia privada no âmbito da
gestão da vida condominial.
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É imprescindível, por isso
mesmo, que tais cláusulas sejam
submetidas a juízo de valor, a fim
de verificar se são merecedoras
de tutela (PERLINGIERI, 2002,
p. 92-93). Não é possível, com
efeito, a estipulação de cláusulas
arbitrárias,
que
vinculem
desarrazoadamente todos os
atuais e futuros titulares de
direitos reais sobre as unidades
autônomas.
A
autonomia
privada carece de controles,
principalmente se tem o poder de
sujeitar futuros consortes.

Do exposto, e na esteira da
doutrina majoritária, vê-se que
as obrigações reais devem se
sujeitar, do mesmo modo que
os direitos reais de que surgem,
e pelas mesmas razões, aos
princípios da taxatividade e da
tipicidade. Todavia, no âmbito
do
condomínio
horizontal,
o codificador mitigou tais
princípios ao permitir que
os consortes estipulem, na
convenção
de
condomínio,
as obrigações que entendam
convenientes. Tal liberdade,
principalmente por vincular
futuros consortes, submete-se
a rigoroso controle valorativo,
averiguando-se, em concreto, seu
merecimento de tutela.
7. Conclusão

As obrigações propter rem se
configuram quando o titular de
uma situação jurídica subjetiva
real ou possessória é obrigado,
devido a essa condição, a satisfazer
determinada
prestação:
a
obrigação está vinculada à
coisa. Os sujeitos da obrigação
propter rem são individualizados
mediatamente com referência à
titularidade de um direito real ou
relação de posse.
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A principal controvérsia atinente
às obrigações propter rem diz
com sua sucessão quando há a
transferência da coisa antes do
seu cumprimento. Não se discute
que o adquirente deve observar
todas as obrigações reais nascidas
a partir da sua titularidade. A
dúvida é se ele sucede a dívida do
seu antecessor, em face de quem
teria direito de regresso.
Consoante se verificou, no direito
brasileiro a obrigação propter
rem vincula o adquirente a
partir do momento em que ele
se torna titular de direito real
ou possuidor da coisa, por força
do art. 502 do Código Civil.
Não responde o adquirente,
dessa maneira, pelas violações
efetuadas pelo antigo titular
ou possuidor. As obrigações
propter rem são ambulatórias e
aderem à coisa, mas a violação
destas obriga pessoalmente o
transgressor, não permanecendo
na coisa e, por isso, não se
transmitindo ao adquirente.

Note-se que o adquirente deve
cumprir todas as obrigações
propter rem que incidam sobre a
coisa nascidas a partir de quando
dela se tornou titular ou possuidor,
independentemente de eventual
anterior descumprimento por
parte do alienante. A título
ilustrativo, o adquirente não pode
se escusar de construir tapumes
divisórios (art. 1.297, Código
Civil) sob alegação de que tal
obrigação jamais fora cumprida
pelo alienante. Por outro lado,
os efeitos do inadimplemento
do antecessor – e. g. danos
decorrentes da não construção
do tapume – não se transmitem
ao sucessor, que apenas responde
pelo seu próprio atraso, se houver,
na edificação da divisória.

No que tange ao condomínio
edilício, contudo, o legislador, no
art. 1.345 do Código Civil, com o
intuito de proteger a coletividade
dos condôminos e garantir a
preservação da coisa comum,
tornou o adquirente responsável
pelos débitos pretéritos a cargo
do alienante, sem que este, por
outro lado, perca sua condição
de devedor. O adquirente, dessa
forma, adquire a condição de
garantidor e, caso pague os
débitos do alienante, pode
pleitear ressarcimento em ação
de regresso.

a partir do momento em que
adquire o bem, de adequá-lo
aos preceitos ambientais, sem
que seja responsável pelos
danos decorrentes da violação
pregressa do antigo titular.

Importa sublinhar, além disso,
que as obrigações propter rem não
se confundem com as chamadas
obrigações com eficácia real.
Estas, em primeiro lugar, nascem
do acordo de vontades, ao
contrário das obrigações propter
rem, cuja fonte está relacionada ao
regime de uma situação jurídica
subjetiva real ou possessória.
Destaque-se, ainda, que no âmbito Além disso, o legislador, uma vez
da proteção ao meio ambiente preenchidas certas condições,
promovida pelo Código Florestal, atribui sequela às chamadas
as obrigações nele estabelecidas obrigações com eficácia real,
são reais e, conseguintemente, que passam a constituir, assim,
aderem
à
coisa.
Embora tecnicamente,
direito
real.
eventual
transgressão
das Portanto, a obrigação terá
normas ambientais pelo antigo eficácia real e será considerada
proprietário não vincule o direito real quando, embora se
adquirente, este deve, a partir originando e regendo-se pelas
do momento em que se tornou normas aplicáveis a qualquer
titular, observar rigorosamente outra
espécie
obrigacional,
os preceitos ambientais e é dotada de sequela, desde
adequar o imóvel a todos eles. que observados os requisitos
Nesse sentido, há convergência previstos em lei.
entre o dever imposto ao antigo
proprietário de reparar o dano e As obrigações propter rem
a obrigação ambulatória imposta também se diferenciam dos ônus
ao adquirente de adequar reais, que constituem espécie
sua propriedade, rigorosa e peculiar de dever contraposto às
imediatamente,
às
normas prerrogativas asseguradas aos
ambientais. O dever de reparar titulares dos direitos reais sobre
a cargo do alienante é mais a coisa alheia. Para a satisfação
amplo e abrange não apenas a de uma obrigação propter rem,
reconstrução do ecossistema, o devedor responde com todo
como também a reparação o seu patrimônio, ao passo
integral dos efeitos deletérios, que no ônus real o pagamento
inclusive para terceiros, da do débito se restringe aos
degradação do meio ambiente. limites da coisa onerada. Ao
das
obrigações
Esse dever de reparação obriga contrário
pessoalmente o transgressor, propter rem, o adquirente
não permanecendo na coisa e não se vincula ao cumprimento
se transmitindo ao adquirente. dos ônus reais constituídos
Este, a seu turno, tem o dever, anteriormente à sua titularidade.
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Tal responsabilidade, todavia,
limita-se às forças do objeto do
direito real, a menos que haja
responsabilidade pessoal do
adquirente, vinculando todo o
seu patrimônio à satisfação da
dívida que onera a coisa.

rem no âmbito da gestão da
vida condominial.
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A Boa-Fé Objetiva no Direito
Brasileiro
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O autor é Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2010 e Professor de Direito Civil.
Mestre e Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é
autor dos livros “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”
(São Paulo: Saraiva, 2007, 2ª ed.), “Contratos Nominados II” (São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005) e “Princípio da reparação integral — Indenização no Código Civil” (São Paulo:
Saraiva, 2010), além de diversos artigos publicados em revistas jurídicas.

INTRODUÇÃO
A compreensão do princípio da
boa-fé no Direito brasileiro exige
a sua contextualização em face
dos demais princípios reitores
do sistema de direito privado: a
autonomia privada; a função social
do contrato; o dirigismo estatal.

O princípio da autonomia privada,
também conhecido por princípio da
autonomia da vontade, constitui a
diretriz fundamental do sistema de
direito privado, consubstanciandoa
ideia de liberdade contratual e
representando o poder assegurado
pela ordem jurídica a cada pessoa
de dispor acerca dos negócios e dos
seus bens.

ao estatuir que ela será exercida
em razão e nos limites da função
social do contrato.

Outro princípio que também
restringe a liberdade contratual é o
dirigismo estatal, correspondendo
aos limites estabelecidos pela
A função social do contrato, ordem pública nas relações de
c o n c r e t i z a n d o a i d e i a d e direito privado, surgindo tanto no
solidariedade social, relativiza Código Civil (art. 2035), como em
a liberdade contratual para leis especiais (CDC, Lei de Locações,
estabelecer que o contrato, além Estatuto da Terra) para tutelar a
de instrumento para consecução vulnerabilidade de determinados
dos interesses individuais das cont r at a nt es (con s u m idor,
partes contratantes, deve garantir locatário, arrendatário) mediante
também trocas justas e úteis que a estatuição de normas cogentes
atendam e respeitem o interesse para reger determinados negócios
coletivo (bem comum).
jurídicos.

A noção de bem comumé a pedra de A colocação desse elenco de
toque para compreensão tanto da normas principiológ icas no
função social da propriedade, como pórtico do capítulo dedicado
da função social do contrato, tendo à parte geral dos contratos
sido magnificamente sintetizada não foi casual, tendo clara
Apesar de ser o princípio mais por Miguel Reale como o “bem inf luência de Miguel Reale,
importante, não é absoluto, social ideal”, consistindo em que, em vários momentos de sua
sendo restringido pelos demais servir o coletivo respeitando a obra monumental como jurista
princípios fundamentais do personalidade de cada um.
e filósofo, manifestou a sua
Direito Privado, especialmente
preocupação com as diretrizes
a função social do contrato (art. Na sequência, o leg islador da socialidade e da eticidade nas
421) e a boa-fé objetiva (art. 422). brasileiro do Código Civil, no art. relações de direito privado.
422, estabelece a segunda grande
O próprio Código Civil de 2002 restrição à liberdade contratual, Nesse contexto, insere-se o
abre a parte geral dos contratos, preocupando-se com o aspecto princípio da boa-fé objetiva no
enfatizando, em seu art. 421, ético das relações contratuais ao sistema de direito privado, objeto
a importância da liberdade positivar o princípio da boa-fé da presente exposição, que será
contratual, mas estabelecendo objetiva, que é o tema da presente desenvolvida em duas partes:
imediatamente uma restrição exposição.
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a) a configuração do princípio
da boa-fé objetiva;
b) as funções da boa-fé no
sistema jurídico brasileiro.

A partir dessa cláusula geral de
boa-fé, a doutrina alemã esculpiu
o princípio no sistema de direito
privado2.

I — C ON F IG U R AÇ ÃO D O A boa-fé objetiva (Treu und Glauben)
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA apresenta-se, especialmente,
como um modelo ideal de conduta,
A boa-fé objetiva constitui um exigido de todos integrantes da
modelo de conduta social ou um relação obrigacional (devedor
padrão ético de comportamento, e credor) na busca do correto
impondo, concretamente, a todo adimplemento da obrigação, que
o cidadão que, na sua vida de é a sua finalidade essencial3.
relação, atue com honestidade,
lealdade e probidade.
Almeida Costa, após afirmar
Não deve ser confundida com a
boa-fé subjetiva (guten Glauben),
que é o estado de consciência
ou a crença do sujeito de estar
agindo em conformidade com as
normas do ordenamento jurídico
(v.g. posse de boa-fé, adquirente
de boa-fé, cônjuge de boa-fé no
casamento nulo).

O princípio da boa-fé objetiva
(Treu und Glauben) foi consagrado
peloBGB (Código Civil Alemão),
estatuindo simplesmente, em seu
§ 242, que “o devedor deve cumprir
a prestação tal como exige a boa-fé
e os costumes do tráfego social”1.

que a boa-fé objetiva constitui
um standard de conduta ou um
padrão ético-jurídico, esclarece
que ela est abelece que “os
membros de uma comunidade
jurídica devem agir de acordo
com a boa-fé, consubstanciando
uma exigência de adotarem uma
linha de correção e probidade,
tanto na constituição das relações
entre eles como no desempenho
das relações constituídas. E com
o duplo sentido dos direitos e
dos deveres em que as relações
jurídicas se analisam: importa que
sejam aqueles exercidos e estes
cumpridos de boa-fé. Mais ainda:

tanto sob o ângulo positivo de
se agir com lealdade, como sob
o ângulo negativo de não se agir
com deslealdade”4.

Menezes Cordeiro, autor de obra
clássica acerca do tema (“Da BoaFé no Direito Civil”), buscando
explicar a ampla consagração da
boa-fé no Código Civil português de
1966, traça a trajetória do instituto
desde o Direito Romano (“fides”
romana), passando pelo Direito
Canônico, Direito Germânico
antigo, Jusracionalismo, Código
Napeleônico até chegar ao Código
Civil Alemão (BGB), fazendo uma
análise histórica, sistemática e
institucional5.

No Brasil, a inexistência, em nosso
Código Civil, de cláusula geral
semelhante ao §242 do BGB ou
a do art. 227, n. 1, do Código Civil
português6 não impediu que a
boa-fé fosse reconhecida em nosso
sistema jurídico, pois constitui um
dos princípios fundamentais do
sistema de direito privado7.
A construção do princípio pela
doutrina brasileira partiu do

1. “§ 242. (Leistung nach Treu und Glauben) Der Schuldner ist verpflichter die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf
die Verkehsitte es erfordern.”

2. LARENZ, 1978. p. 55-6; WIEACKER, Franz. El principio general de la buena fe. Madrid: Editorial Civitas, 1986; CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha
e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1984.; Idem, 1986. p. 27; SILVA, C., 1976. p. 27; COSTA, M. J., 1991. p. 93-94; MARTINS-COSTA, J.,
1999. p. 381 et seq.; SILVA, Clóvis do Couto e. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: ESTUDOS de Direito Civil Brasileiro e Português.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.; AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Cláusulas abusivas no código do consumidor. In: ESTUDOS sobre a proteção do
consumidor no Brasil e no Mercosul.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994. p. 13-32. p. 18; _____. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor:
resolução. Rio de Janeiro: Aide, 1991. p. 238; AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Da boa-fé na formação dos contratos. Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, n. 03, p. 78-87, set./dez./1992; NERY JÚNIOR, Nélson. Da proteção contratual. In: GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa
do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998. p. 342-459. p. 350; NORONHA, 1994.p. 151.
3.

SILVA, C. 1976. p. 30.

4. COSTA, M. 1991. p. 93-94.

5. CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1984.

6. No Código Civil português, a boa-fé objetiva é referida nos artigos 227 (n. 1), 239 e 762 (n. 2).

7. SILVA, C. op. cit., p. 30.
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Posteriormente, no Superior
Tr ibuna l de Just iç a, coube
ao Ministro Ruy Rosado de
Aguiar Júnior a primazia de ser
o relator dos primeiros julgados
com aplicação do princípio da
boa-fé objetiva na Corte, com
destaque para os casos de furtos
de veículos em estacionamentos
A primeira obra a versar acerca de supermercados, “ Shopping
do tema, no Brasil, em perspectiva Centers” e bancos, reconhecendo
semelhante a do Direito Alemão, um dever de proteção derivado
14
foi a “Obrigação como Processo”, do princípio da boa-fé objetiva .
editado em 1966, autoria de Clóvis Essa orientação jurisprudencial
consolidou-se, redundando na
Couto e Silva10.
edição do enunciado sumular n.
15
Mais tarde, a jurisprudência, 130 do STJ.
particularmente do Tribunal
No Brasil, até 1990, a dificuldade
de Justiça do Rio Grande do Sul,
enfrentada pelos operadores
passou a esgrimir com o princípio
do Direito para aplicação do
da boa-fé objetiva para solução de
princípio da boa-fé objetiva era
casos concretos11, com destaque
a ausência de uma cláusula geral,
para o trabalho desenvolvido como a existente no Direito
pelo então Desembargador alemão, o que exigia um grande
Ruy Rosado de Aguiar Júnior, esforço interpretativo para sua
merecendo referência dois casos identificação no nosso sistema de
julgados em 198912 e 199113.
Direito Privado.
enunciado normativo do art.
1.443 do CC/168 (atual art. 765),
estatuindo a incidência da boa-fé
nos contratos de seguro, e do art.
131, nº 1, do Código Comercial de
1850, recomendando a utilização
da boa-fé na interpretação dos
contratos mercantis9.

A partir do CDC (Lei 8078/90), o
óbice legislativo foi superado, pois
a boa-fé objetiva foi consagrada,
em um plano abstrato, como um
dos princípios fundamentais das
relações de consumo (art. 4º, III)
e, em um plano concreto, como
cláusula geral para controle das
cláusulas abusivas (art. 51, IV)16.

Assim, a partir de 1990, estando o
princípio da boa-fé expressamente
positivado no sistema jurídico
brasileiro, passou ser aplicado,
com fundamento no artigo 4º
da Lei de Introdução ao Código
Civil (LICC), atualmente LINDB, a
todos os demais setores do Direito
Privado.
A doutrina e a jurisprudência
brasileira aproveit aram os
princípios positivados no CDC
para modernização do sistema
de Direito Privado brasileiro,
centrado no CC/16, considerandose o CDC como “instrumento de
oxigenação do Direito Privado”.

8. CC/16 — art. 1443: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto,
como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

9. CCom/1850 — art. 131 — Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre
as seguintes bases:
1 — a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa-fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, que deverá sempre prevalecer
à rigorosa e restrita significação das palavras;
10.

COUTO E SILVA, Clóvis. A Obrigação como Processo. São Paulo: José Bushtsky Editor, 1976.

11. MARTINS-COSTA, Judith. Princípio da boa-fé.AJURIS, Porto Alegre, v. 17, n. 50, p. 207-227, nov. 90. Comenta três acórdãos do TJRS que utilizam a
boa-fé como fundamento da decisão.
12. TJRGS. AC n. 589073956, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, RJTJRS, v-145/320, j. 19/12/1989. Caso de Venire contra
factum proprium.

13. TJRGS. AC n. 591028295, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, RJTJRS, v-154/378, j. 6/6/1991. Caso dos Tomates (Responsabilidade pré-contratual).

14. STJ, 4ª T., AgRg no Ag 47.901/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 12/09/1994, DJ 31/10/1994, p. 29.505): “RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESTACIONAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE FATO. DEVER DE PROTEÇÃO DERIVADO DA BOA-FE. FURTO DE VEICULO. O ESTABELECIMENTO
BANCARIO QUE POE A DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES UMA AREA PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS ASSUME O DEVER, DERIVADO DO
PRINCIPIO DA BOA-FE OBJETIVA, DE PROTEGER OS BENS E A PESSOA DO USUARIO. O VINCULO TEM SUA FONTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DE FATO
ASSIM ESTABELECIDA, QUE SERVE DE FUNDAMENTO A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER.
AGRAVO IMPROVIDO. ”
15. “A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU FURTO DE VEICULO OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO.”
(Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

16. AZEVEDO, 1992. p. 78-87; NERY JÚNIOR, 1998. p. 350.
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II — FUNÇÕES DO PRINCÍPIO DA possível, deve-se optar por aquele
BOA-FÉ OBJETIVA
que a boa-fé aponte como o mais
razoável.
A boa-fé exerce múltiplas funções
na relação obrigacional, desde Judith Martins-Costa, após
a fase anterior à formação do observar, com base em lição de
vínculo (fase pré-contratual), Clóvis Couto e Silva21, que a boapassando pela sua execução, até a fé objetiva atua como cânone
fase posterior ao adimplemento da her menêut ico-integ rat ivo 22 ,
obrigação (fase pós-contratual), anota que não se trata de um
podendo ser vislumbradas em três mero reclamo à ética: “a boa-fé
No Código Civ il de 2002 18 , grandes perspectivas, que foram objetiva é mais do que apelo à
o pr i nc ípio d a b o a-fé f oi devidamente positivadas pelo ética, é noção técnico-operativa
Código Civil de 2002: (a) diretriz que se especifica, no campo da
expressamente contemplado
para interpretação dos negócios função ora examinado, como o
em três grandes momentos
jurídicos (função interpretativa dever do juiz de tornar concreto
(art. 422, art. 113 e art. 187),
— art. 113); (b) criação de novos o mandamento de respeito à
inserindo-se como expressão,
deveres na relação obrigacional recíproca confiança incumbente às
conforme Miguel Reale, de sua
(função integrativa — art. 422); (c) partes contratantes, por forma a
diretriz ética, lembrando que
limitação dos direitos subjetivos não permitir que atinja finalidade
a exigência ética fez com que, (função de controle contra o abuso oposta ou divergente daquela para
mediante um modelo aberto, de direito — art. 187)20.
o qual foi criado.”23
fosse entregue à hermenêutica
declarar o significado concreto Cada uma das funções do princípio Por t anto, a boa-fé objet iva
da boa-fé, cujos ditames devem da boa-fé objetiva em nosso constituicânone hermenêutico
ser seguidos desde a estipulação sistema jurídico merece uma fundamental a permitir uma
de um contrato até o término de análise individualizada.
interpretação integradora do
sua execução19.
juiz atento à dinâmica da relação
2.1) FUNÇÃO INTERPRETATIVA: A contratual.
As múltiplas funções exercidas BOA-FÉ OBJETIVA COMO CÂNONE
pela boa-fé no curso da relação HERMENÊUTICO
Questão interessante tem sido
obrigacional, desde a fase anterior
tentar estabelecer, também na
à formação do vínculo, passando A b o a-f é , em s u a f u nç ão interpretação dos contratos, a
pela sua execução, até a fase interpretativa, constitui diretiva relação entre os princípios da
posterior ao adimplemento da para interpretação dos negócios autonomia privada (vontade dos
obrigação, serão analisadas jurídicos em geral(art. 113 contratantes) e da boa-fé.
na segunda parte da presente do CC), significando que se
deve buscar uma interpretação Na doutrina italiana, tentouexposição.
objetiva das cláusulas contratuais se estabelecer uma conciliação
e, havendo mais de um significado entre a intenção comum dos
Merece especial destaque, na
década de noventa, a Tese de
Doutorado de Judith MartinsCosta, perante a Faculdade da
Universidade de São Paulo, acerca
da boa-fé objetiva, redundando na
melhor obra do Direito Brasileiro
acerca do tema (“A Boa-Fé no
Direito Privado”) publicada em
199917.

17. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. A obra foi recentemente revista e ampliada:
MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para sua aplicação.São Paulo: Marcial Pons, 2015.
18. Código Civil de 2002, artigos 113 (boa-fé na interpretação dos contratos) e 421 (boa-fé e probidade na conclusão e na execução dos negócios jurídicos).
19.

REALE, 1986. p. 8.

20. WIEACKER, 1986. p. 53; SILVA, C., 1980. p. 53; MARTINS-COSTA, 1999. p. 427; AGUIAR JÚNIOR, 1991. p. 243; NORONHA, 1994. p. 151.
21. COUTO E SILVA, Clóvis. A Obrigação como Processo. São Paulo: José Bushtsky Editor, 1976. p. 32.

22.

MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 428.

23. Ibidem, p. 437.
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contratantes e a boa-fé, o que
foi qualificado por Giordano
como um sviluppo integrativo do
preceito criado pela autonomia
dos cont rat antes com uma
interpretação típica. Explica que
se deve avaliar a intenção comum
dos contratantes em conformidade
com a diligência ordinária que uma
pessoa normal poderia e deveria
ter para entendê-la, considerandose não apenas as regras comuns da
linguagem, mas também os usos
do tráfico e o seu espírito objetivo.
Deve-se, assim, interpretar as
cláusulas, atendendo a um modelo
de contratante que se porta em
conformidade com a boa-fé.24

Na doutrina brasileira, Fernando
Noronha buscou compatibilizar
essa regra da interpretação
conforme a boa-fé com o disposto no
art. 85 do CC/16, que, com pequenas
alterações de redação, corresponde
ao atual art. 112 do CC/2002.25
Essa regra da interpretação em
conformidade com a boa-fé tem
plena aplicação aos contratos
estandardizados (contratos de
adesão).

No direito alemão, Erich Danz
extrai a regra da interpretatio
contra stipulatoremnos contratos
bilaterais do princípio da boa-fé.
Na dúvida, quando a interpretação
com base nas circunstâncias ou
no fim do contrato não conduza
a nenhum resultado, dever-se-á

interpretar em prejuízo de quem
tenha formulado a expressão
duvidosa, pois é contrário ao
proceder de um homem honrado
lucrar às custas de expressões
duvidosas e se isso fosse admitido
violaria a legítima crença da outra
parte. Exemplifica com o contrato
de seg uro, cujas condições
obscuras devem ser interpretadas
contra o segurador.26

Efetivamente, Almeida Costa
e Menezes Cordeiro, quando
analisam o art. 11 (cláusulas
ambíguas) do Decreto-Lei 446/85,
apontam a vinculação da regra
da interpretação mais favorável
ao aderente com “os deveres de
clareza, agora reforçados pelo
princípio da boa-fé, que, segundo
a doutrina moderna, dispensa
u ma prot eç ão espec ia l ao
contratante fraco ou em posição
Aplicada essa lição aos contratos desfavorecida.”29
de adesão, chega-se à regra da
interpretação contra o proferente Portanto, o princípio da boa-fé, ao
prevista no art. 423 do CC e no art. ensejar uma interpretação objetiva
47 do CDC.
dos negócios jurídicos, amolda-se
perfeitamente aos contratos de
No direito alemão, antes da adesão (estandardizados).
edição da AGB Gesetz de 1976,
o fundamento jurídico para o Serve de exemplo, no Direito
controle das condições gerais dos brasileiro, o caso das ações
negócios eram as cláusulas gerais das companhias telefônicas,
do BGB, sendo, inicialmente, a que, após a privatização do
proibição de agir contra os bons sistema de telefonia, a partir de
costumes (§ 138) e após a cláusula 1994, redundou em milhares
geral de boa-fé (§ 242).27
de demandas judiciais em todo
o país. Até então, as ações das
Clóvis do Couto e Silva observa companhias telefônicas eram
que, tanto no direito alemão, como vendidas conjuntamente com
no português, antes da edição, a linha telefônica, assumindo o
respectivamente, da AGB Gesetz compromisso de, no prazo de
de 1976 e do Decreto-Lei 446/85, um ano, adquiri-las dela própria.
o dever de informação ou de prévia Parte da jurisprudência analisou a
comunicação ao aderente das questão à luz do direito societário,
cláusulas abusivas era extraído do desacolhendo a pretensão do
princípio da boa-fé, ressalvando- adquirente da linha telefônica
se apenas se a situação de de complementação das ações.
ignorância em relação às condições Entretanto, parte igualmente
contratuais gerais fosse causada expressiva da jurisprudência
por sua negligência. 28
passou a analisar a pretensão

24. GIORDANO, 1951, p. 94-96.
25.

NORONHA, 1994, p. 153.

27.

SCHWAB, 1987, p. 10; RIBEIRO, 1990, p. 123, COUTO E SILVA, 1988, p. 34.

29.

ALMEIDA COSTA e MENEZES CORDEIRO, 1990, p. 32.

26. DANZ, Erich. La intepretación de los negócios juridicos. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. p. 203.
28.

COUTO E SILVA, 1988, p. 34.
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de estado de solteira, assinando,
no caso, a fiadora, mulher casada,
com omissão do nome do marido”.
E concluiu que “a boa-fé objetiva
que preside os negócios jurídicos
(CC/2002, art. 113) e a vedação
de interpretação que prestigie
a malícia nas declarações de
vont ade na prática de atos
jurídicos (CC/2002, art. 180) vem
em detrimento de quem preste
fiança com inserção de dados
Em outro caso, o STJ utilizou inverídicos no documento.”32
o princípio da boa-fé, em sua
função interpretativa, no caso de 2.2) FUNÇÃO INTEGRATIVA: A BOAuma mulher casada que prestou FÉ COMO GERADORA DE NOVOS
fiança, omitindo o seu estado DEVERES
civil e o nome do marido. Anotou
o acórdão que “a regra de nulidade A função integrativa da boa-fé
integral da fiança prestada pelo permite a identificação concreta,
cônjuge sem outorga do outro em face das peculiaridades
cônjuge não incide no caso de pr ópr i a s de c ad a r el aç ão
informação inverídica por este obrigacional, de novos deveres,

dos adquirentes à luz em outra
perspec t iva, procedendo à
inter pret aç ão da cláusulamandato inserida no contrato
de adesão com base na regra da
intepretatio contra proferentem ou
da boa-fé.30O Superior Tribunal de
Justiça descaracterizou a questão
como sendo de direito societário,
entendendo aplicável as normas
de direito do consumidor.31

além daqueles que nascem
diretamente da vontade das
partes (art. 422). Ao lado dos
deveres primários da prestação,
surgem os deveres secundários
ou acidentais da prestação e,
até mesmo, deveres laterais ou
acessórios de conduta.

Enquanto os deveres
secundários vinculam-se ao
c or r e t o c u mpr i ment o dos
deveres principais (v.g. dever
de conservação da coisa até a
tradição), os deveres acessórios
ligam-se diretamente ao correto
pr ocessa ment o da r elaç ão
obrigacional (v.g. deveres de
cooperação, de informação, de
sigilo, de cuidado).
Localizam-se na jurisprudência do
STJ diversos precedentes em que

30. RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005804067,
RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 18/06/2003: “ACOES DA CRT. DEMANDA VISANDO
A COMPLEMENTACAO DE TITULOS SUBSCRITOS. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO, VISTO QUE EM TESE NAO
VEDADO PELO SISTEMA JURIDICO BRASILEIRO. PERCEPCAO REFORCADA PORQUE A SUBSCRICAO DECORREU DE
LANCAMENTO PUBLICO DE ACOES, TRATANDO-SE ADEMAIS DE COMPANHIA DE CAPITAL AUTORIZADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CRT. O FIGURANTE DO NEGOCIO JURIDICO RESPONDE, EM TESE, PELAS CONSEQUENCIAS E O ALCANCE
DO COMPROMISSO NELE ASSUMIDO. EXCECAO DE PRESCRICAO REJEITADA. NAO INCIDENCIA DO ART. 286 DA LEI
Nº 6.404/76, PERTINENTE APENAS A ACAO PARA ANULAR AS DELIBERACOES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL OU
ESPECIAL. DEMANDA TENDO POR OBJETO A CONDENACAO DA COMPANHIA A ENTREGA DE DETERMINADO NÚMERO
DE ACOES. INTEPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE DO CONTRATO DE ADESÃO. CLAUSULA-MANDATO. ALCANCE DO
ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA 1.361/76. INAPLICABILIDADE POR CONFLITO COM A LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS.
A ATUALIZACAO MONETARIA DO INVESTIMENTO NADA TEM A VER COM A FIXACAO DO VALOR PATRIMONIAL DA ACAO,
APURADO COM BASE EM CRITERIOS TOTALMENTE DISTINTOS. INCIDENCIA AINDA DO PRINCIPIO DA BOA-FE OBJETIVA.
APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, REJEITADAS AS PRELIMINARES. “
31. STJ, 3ª T., AGRESP 471226/RS, MIN. NANCY ANDRIGHI, PUBLICADA NO DJ DE 23/06/2003, P. 360: “DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DENOMINADO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO PARA OBTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO
PROPOSTA COM O OBJETIVO DE OBTER SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES OU CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART.
286 DA LEI N. 6.404/76. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. — OBSERVADO QUE O CONTRATO
DENOMINADO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA FOI CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, EVIDENCIA-SE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A AGRAVANTE, FORNECEDORA, E OS AGRAVADOS,
CONSUMIDORES. — INAPLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 286 DA LEI N. 6.404/76 SE OS AUTORES NÃO PRETENDERAM
ANULAR DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL OU ESPECIAL. — NÃO SE CONHECE DE RECURSO ESPECIAL QUANTO A PONTO EM QUE
SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ”

32. STJ, 3ª T., REsp 1.328.235/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 04/06/2013, DJe 28/06/2013: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ
OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança
prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora,
mulher casada, com omissão do nome do marido. 3.- A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que
prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de
dados inverídicos no documento. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do
reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no
tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido.
804

DIREITO CIVIL

foram identificados esses deveres do chão dos cômodos da casa,
anexos, tendo sua matriz na boa-fé além da lavagem do vestuário,
tendo sido reconhecida como
objetiva.
insuficiente “a mera anotação
Por exemplo, o dever de lealdade pela (fabricante) recorrente, em
em “contrato de seguro de vida letras minúsculas e discretas na
é renovado ano a ano, por longo embalagem do produto, fazendo
período, não pode a seguradora constar que deve ser evitado o
mo d i f ic a r s ubit a ment e a s ‘contato prolongado com a pele’ e
condições da avença nem deixar que ‘depois de utilizar’ o produto, o
de renová-las em razão do fator de usuário deve lavar, e secar as mãos,
idade, sem que ofenda os princípios não basta, como de fato no caso
da boa-fé objetiva, da cooperação, não bastou, para alertar de forma
da confiança e da lealdade.”33
eficiente a autora, na condição de
consumidora do produto, quanto
O dever de informação, no plano do aos riscos”. Ressaltou-se que a
Direito do Consumidor, acerca do “informação é direito básico do
uso de sabão em pó para limpeza consumidor (art. 6°, III, do CDC),

tendo sua matriz no princípio da
boa-fé objetiva, devendo, por isso,
ser prestada de forma inequívoca,
ostensiva e de fácil compreensão,
principalmente no tocante às
situações de perigo.”34

O dever de cooperação do credor de,
“após receber diretamente o valor
da dívida, fornecer ao devedor os
documentos necessários para a
baixa do protesto.”35

O dever de reciprocidade, em
contratos de consumo, da cláusula
que estabelece o pagamento
de honorários de advogado.
Ressaltou o acórdão que, “além

33. STJ, 3ª T., AgRg no AREsp 218.712/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 03/10/2013, DJe 10/10/2013): ”PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NÃO RENOVAÇÃO. FATOR DE IDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA E DA LEALDADE. AUMENTO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Na hipótese em que o contrato de seguro de vida é renovado ano a ano, por longo período, não pode a seguradora modificar subitamente as condições da
avença nem deixar de renová-las em razão do fator de idade, sem que ofenda os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade. 2.
A alteração no contrato de plano de saúde consistente na majoração das prestações para o equilíbrio contratual é viável desde que efetuada de maneira
gradual e com a prévia cientificação do segurado. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, ainda que
para prequestionar matéria constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior. 4. A comprovação
do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial requer bases fáticas e contextos jurídicos semelhantes com desfechos jurídicos diversos.
5. Agravo regimental desprovido. “

34. STJ, 4ª T., REsp 1.358.615/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 02/05/2013, DJe 01/07/2013:“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO
DO PRODUTO. DERMATITE DE CONTATO. MAU USO DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. ALERGIA — CONDIÇÃO INDIVIDUAL
E ESPECÍFICA DE HIPERSENSIBILIDADE AO PRODUTO. DEFEITO INTRÍNSECO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DEFEITO
EXTRÍNSECO DO PRODUTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER GERAL DE SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE E
RAZOAVELMENTE SE ESPERAVA DO PRODUTO. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚM 7/STJ. SÚM 283/STF. 1.... 2. O uso do sabão em pó para limpeza
do chão dos cômodos da casa, além da lavagem do vestuário, por si só, não representou conduta descuidada apta a colocar a consumidora em risco, uma
vez que não se trata de uso negligente ou anormal do produto. 3. A informação é direito básico do consumidor (art. 6°, III, do CDC), tendo sua matriz
no princípio da boa-fé objetiva, devendo, por isso, ser prestada de forma inequívoca, ostensiva e de fácil compreensão, principalmente no tocante às
situações de perigo. 4. O consumidor pode vir a sofrer dano por defeito (não necessariamente do produto), mas da informação inadequada ou insuficiente
que o acompanhe, seja por ter informações deficientes sobre a sua correta utilização, seja pela falta de advertência sobre os riscos por ele ensejados.
5. Na hipótese, como constatado pelo Juízo a quo, mera anotação pela recorrente, em letras minúsculas e discretas na embalagem do produto, fazendo
constar que deve ser evitado o “contato prolongado com a pele” e que “depois de utilizar” o produto, o usuário deve lavar, e secar as mãos, não basta,
como de fato no caso não bastou, para alertar de forma eficiente a autora, na condição de consumidora do produto, quanto aos riscos desse. Chegar à
conclusão diversa quanto ao defeito do produto pela falta de informação suficiente e adequada demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 07 do STJ. 6. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do STF. 7. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da
alínea “c” do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo
dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255
do RISTJ). 8. Recurso especial a que se nega provimento. ”

35. STJ, 3ª T., REsp 1.346.428/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013: “ RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE
PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL
COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Inocorrência de julgamento ‘extra petita’. 2. Constitui ônus do próprio
devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente
o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor. 5.
Concreção do princípio da boa-fé objetiva. Doutrina sobre o tema. 6. Inércia do credor que configurou, no caso, ato ilícito, reconhecido pelas instâncias
ordinárias, gerando obrigação de indenizar. 7. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7/STJ). 8. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. ”
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da existência de cláusula expressa
p a r a a r e s p on s a bi l i z a ç ã o
do consumidor, deve haver
reciprocidade, garantindo-se
igual direito ao consumidor na
hipótese de inadimplemento do
fornecedor. ” E concluiu que “a
liberdade contratual integrada
pela boa-fé objetiva acrescenta ao
contrato deveres anexos, entre os
quais, o ônus do credor de minorar
seu prejuízo buscando soluções
amigáveis antes da contratação
de serviço especializado.”36

Finalmente, o dever de mitigação
pelo ofendido dos próprios
prejuízos (‘duty to mitigate the
loss”), tendo por fundamento
central a boa-fé objetiva.
2.3) FUNÇÃO DE CONTROLE: A
BOA-FÉ COMO INSTRUMENTO DE
CONTROLE DO ABUSO DE DIREITO

A boa-fé objetiva, na sua função
de controle, limita o exercício dos
direitos subjetivos, estabelecendo
para o credor, ao exercer o seu
direito, o dever de se ater aos
limites por ela traçados, sob pena
de uma atuação antijurídica.
Evita-se, assim, o abuso de direito
em todas as fases da relação
jurídica obrigacional, orientando

a sua exigibilidade (pretensão) ou
o seu exercício coativo (ação).

comportamento.A venire contra
factum proprium é o exercício
de uma posição jurídica em
No Código Civil de 2002, o contradição com o comportamento
legislador brasileiro, ao positivar anterior do exercente.
o instituto do abuso de direito
como ato ilícito, esposando uma Servem de exemplo dois julgados
concepção objetiva, estatuiu do STJ em que se fez a aplicação
expressamente a sua ligação com conjugada desses institutos
os princípios fundamentais do derivados da boa-fé objetiva na
direito privado, inclusive a boa-fé sua função de controle.
objetiva (art. 187).
Em um deles, discutia-se a
Menezes Cordeiro, a partir do validade da aposição de uma
art. 334 do Código Civil português, assinatura escaneada em uma
prevendo a figura do abuso de nota promissória, concluindo-se
direito associado a boa-fé objetiva, que, apesar da inexistência de lei
analisa o exercício inadmissível no Direito brasileiro, dispondo
de posições jurídicas ou direitos acerca da validade da assinatura
subjetivos, desenvolvendo fórmulas, escaneada, no caso concreto, a
sintetizadas em brocardos latinos, assinatura irregular escaneada foi
como a venire contra factum aposta pelo próprio emitente. Com
proprium, a supressio, a surrectio isso, o vício não poderia ser invocado
e a tuo quoque.
por quem lhe deu causa, aplicandose a ‘teoria dos atos próprios’, como
Asupressio significa que o não- concreção do princípio da boa-fé
exercício de um direito durante objetiva, sintetizada nos brocardos
longo tempo poderá ensejar a latinos ‘tu quoque’ e ‘venire contra
sua limitação ou, até mesmo, a factum proprium’, segundo a qual
sua extinção.A tuo quoque, por a ninguém é lícito fazer valer um
sua vez, estabelece que aquele direito em contradição com a sua
que infringiu uma regra de conduta anterior ou posterior
conduta não pode postular que interpretada objetivamente,
se recrimine em outrem o mesmo segundo a lei, os bons costumes e

36. STJ, 3ª T., REsp 1274629/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 16/05/2013, DJe 20/06/2013): “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA QUE PREVÊ RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECIPROCIDADE. LIMITES. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os honorários contratuais
decorrentes de contratação de serviços advocatícios extrajudiciais são passíveis de ressarcimento, nos termos do art. 395 do CC/02. 2. Em contratos
de consumo, além da existência de cláusula expressa para a responsabilização do consumidor, deve haver reciprocidade, garantindo-se igual direito
ao consumidor na hipótese de inadimplemento do fornecedor. 3. A liberdade contratual integrada pela boa-fé objetiva acrescenta ao contrato deveres
anexos, entre os quais, o ônus do credor de minorar seu prejuízo buscando soluções amigáveis antes da contratação de serviço especializado. 4. O
exercício regular do direito de ressarcimento aos honorários advocatícios, portanto, depende da demonstração de sua imprescindibilidade para solução
extrajudicial de impasse entre as partes contratantes ou para adoção de medidas preparatórias ao processo judicial, bem como da prestação efetiva de
serviços privativos de advogado e da razoabilidade do valor dos honorários convencionados. 5. Recurso especial provido. ”
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a boa-fé.37

No outro julgamento, discutiase um caso em que o imóvel não
estava na posse da locatária,
tendo as partes pactuado o
distrato e redigido o respectivo
inst r umento. A locadora
demandada, porém, se recusou
a assiná-lo, alegando a nulidade
da avença (distrato) e buscando
manter o contrato rompido para
obstar a devolução dos valores
desembolsados pela locatária
ao argumento de que a lei exige
forma especial para conferir
validade à avença. Essa conduta
foi reconhecida como contrária
aos preceitos da boa-fé objetiva,
notadamente a proibição do
“venire contra factum proprium”,
a “supressio”, a “surrectio” e o “tu
quoque”.38

superar os exageros do formalismo
exacerbado na execução dos
Outro instituto derivado da boa-fé contratos em geral.40
objetiva na sua função de controle
O instituto foi posteriormente
é oadimplemento substancial.
recepcionado pelos ordenamentos
Relembre-se que o adimplemento jurídicos dos países continentais
substancial, conforme lição de da Europa, com destaque para o
Clóvis Couto e Silva, “constitui Código Civil italiano (art. 1455) e
para o Código Civil português (art.
um adimplemento tão próximo
802, nº 2). Na jurisprudência do
ao resultado final, que, tendo-se
STJ, existem diversos julgados em
em vista a conduta das partes,
que foi feita a análise do instituto
exclui-se o direito de resolução, do adimplemento substancial em
permitindo-se tão somente o diferentes perspectivas, seja para
pedido de indenização e/ou vetar a utilização direta da ação
adimplemento, de vez que a de busca e apreensão na falta de
primeira pretensão viria a ferir pagamento da última prestação
o princípio da boa-fé (objetiva)”.39 do contrato de financiamento pelo
devedor41; seja para proibir,em
A origem éoDireitoInglês, quandoas caso de arrendamento mercantil
Cortes da Equity, a partir do Século (leasing), a reintegração de posse,
XVIII, desenvolveram o instituto tendo o devedor efetuado o
da “substancial performance” para pagamento de 31 das 36 parcelas

37. STJ, 3ª T.,, REsp 1.192.678/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/11/2012, DJe 26/11/2012:“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA ESCANEADA. DESCABIMENTO. INVOCAÇÃO DO VÍCIO
POR QUEM O DEU CAUSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS SINTETIZADA NOS BROCARDOS
LATINOS ‘TU QUOQUE’ E ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’. 1. A assinatura de próprio punho do emitente é requisito de existência e validade
de nota promissória. 2. Possibilidade de criação, mediante lei, de outras formas de assinatura, conforme ressalva do Brasil à Lei Uniforme de Genebra.
3. Inexistência de lei dispondo sobre a validade da assinatura escaneada no Direito brasileiro. 4. Caso concreto, porém, em que a assinatura irregular
escaneada foi aposta pelo próprio emitente. 5. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 6. Aplicação da ‘teoria dos atos próprios’, como
concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos ‘tu quoque’ e ‘venire contra factum proprium’, segundo a qual ninguém é
lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a
boa-fé 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ”
38. STJ, 3ª T., REsp 1.040.606/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 24/04/2012, DJe 16/05/2012: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PACTUAÇÃO,
POR ACORDO DE VONTADES, DE DISTRATO. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA EM ASSINAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL. ARGUIÇAO DE VÍCIO DE FORMA
PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUFERIMENTO DE VANTAGEM IGNORANDO A EXTINÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. 1.
É incontroverso que o imóvel não estava na posse da locatária e as partes pactuaram distrato, tendo sido redigido o instrumento, todavia a ré locadora se
recusou a assiná-lo, não podendo suscitar depois a inobservância ao paralelismo das formas para a extinção contratual. É que os institutos ligados à boafé objetiva, notadamente a proibição do venire contra factum proprium, a supressio, a surrectio e o tu quoque, repelem atos que atentem contra a boa-fé
óbjetiva. 2. Destarte, não pode a locadora alegar nulidade da avença (distrato), buscando manter o contrato rompido, e ainda obstar a devolução dos valores
desembolsados pela locatária, ao argumento de que a lei exige forma para conferir validade à avença. 3. Recurso especial não provido. ”
39. O Princípio da Boa-Fé no Direito Brasileiro e Português in Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1980, p. 56.

40. BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no Direito brasileiro e em perspectiva comparativista. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, volume 9, nº 1, nov. 1993, p. 60-77.

41. STJ, 4ª T., REsp 272739/MG, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 299): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão.
Falta da última prestação. Adimplemento substancial. O cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da última prestação, não autoriza
o credor a lançar mão da ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O adimplemento substancial do contrato pelo devedor
não autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse na continuidade da execução, que
não é o caso. Na espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da última parcela. Não atende à exigência da boa-fé objetiva a atitude do credor
que desconhece esses fatos e promove a busca e apreensão, com pedido liminar de reintegração de posse. Recurso não conhecido. ”
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de contrato de financiamento42 ou
de 30 de 36 parcelas ajustadas no
contrato de leasing.43

CONCLUSÃO

Na realidade, a noção de contrato
está em permanente renovação
Grant Gilmore, em sua obra ao longo do tempo, com sua
clássica denominada a “A Morte do capacidade de per manente
Finalmente, devem ser lembrados, Contrato” (“Death of Contract”), adaptação às novas exigências
ainda, julgados do STJ em que se fez encerra o livro com uma reflexão: sócio-econômicas.
a aplicação da boa-fé objetiva em “O contrato está morto, mas será
casos de responsabilidade pré- que o vento da primavera não A s s i m , o r e c on he c i ment o
contratual44 e pós-contratual45. pode inopinadamente ensejar a da ressurreição do contrato
sua ressurreição?”46
requer apenas que se aceite a
42. STJ, 4ª T., REsp 1051270/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 04/08/2011, DJe 05/09/2011: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO
CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO
DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e
da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual “[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial
adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da
preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria
do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: “31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e
VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido”. O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse
pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento
da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de
realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos
do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito
remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido. ”
43. STJ, 3ª T., REsp 1.200.105/AM, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 19/06/2012, DJe 27/06/2012): “RECURSO ESPECIAL. LEASING. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARRETAS. EMBARGOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE. MANEJO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
A DECISÃO. CORRETO O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Ação de reintegração de posse de
135 carretas, objeto de contrato de “leasing”, após o pagamento de 30 das 36 parcelas ajustadas. Processo extinto pelo juízo de primeiro grau, sendo
provida a apelação pelo Tribunal de Justiça, julgando procedente a demanda. Interposição de embargos declaratórios, que foram rejeitados, com um
voto vencido que mantinha a sentença, com determinação de imediato cumprimento do julgado.... Correta a decisão do tribunal de origem, com aplicação
da teoria do adimplemento substancial. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. O reexame de matéria fática e contratual esbarra nos óbices das
súmulas 05 e 07/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ”
44. STJ, 3ª T., REsp 1051065/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013:
“ RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECLARATÓRIOS
PROCRASTINATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. CONTRATO. FASE DE TRATATIVAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANOS MATERIAIS. SÚMULA
Nº 7/STJ... 3. A responsabilidade pré-contratual não decorre do fato de a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de
uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material. 4. As instâncias de origem,
soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceram que houve o consentimento prévio mútuo, a afronta à boa-fé objetiva com o
rompimento ilegítimo das tratativas, o prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. A desconstituição do acórdão,
como pretendido pela recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial (Súmula nº
7/STJ). 5. Recurso especial não provido.”.

45. STJ, 3ª T., REsp 1.255.315/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 13/09/2011, DJe 27/09/2011): “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS.
DISTRIBUIÇÃO. CELEBRAÇÃO VERBAL. POSSIBILIDADE. LIMITES. RESCISÃO IMOTIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
E RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. 1. De acordo com os
arts. 124 do CCom e 129 do CC/16 (cuja essência foi mantida pelo art. 107 do CC/02), não havendo exigência legal quanto à forma, o contrato pode ser
verbal ou escrito. 2. Até o advento do CC/02, o contrato de distribuição era atípico, ou seja, sem regulamentação específica em lei, de sorte que sua
formalização seguia a regra geral, caracterizando-se, em princípio, como um negócio não solene, podendo a sua existência ser provada por qualquer
meio previsto em lei. 3. A complexidade da relação de distribuição torna, via de regra, impraticável a sua contratação verbal. Todavia, sendo possível, a
partir das provas carreadas aos autos, extrair todos os elementos necessários à análise da relação comercial estabelecida entre as partes, nada impede
que se reconheça a existência do contrato verbal de distribuição. 4. A rescisão imotivada do contrato, em especial quando efetivada por meio de conduta
desleal e abusiva — violadora dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual — confere à parte
prejudicada o direito à indenização por danos materiais e morais. 5. Os valores fixados a título de danos morais e de honorários advocatícios somente
comportam revisão em sede de recurso especial nas hipóteses em que se mostrarem exagerados ou irrisórios. Precedentes. 6. A distribuição dos ônus
sucumbências deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses
pleitos. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. ”
46. GILMORE, Grant. The Death of Contract. Ohio: Ohio State University Press, 1995.
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sua nova concepção em nosso
sistema jurídico contemporâneo,
iluminada pela impressionante
interação entre os princípios
reitores do sistema de direito
privado (autonomia privada,
boa-fé objetiva, função social do
contrato, ordem pública), que,
com sua elevada carga axiológica,
são os grandes fundamentos do
direito contratual.

Nesse contexto, avulta a boafé objetiva, como diretriz ética,
at uando ao longo de toda
relação negocial, como cânone
hermenêutico, como fonte de
novos deveres e como instrumento
de controle do abuso de direito,
coibindo eventuais excessos
praticados pelos contratantes.
Enfim, o contrato, como instituto
jurídico e econômico, nunca esteve
tão vivo e a sua beleza situa-se
exatamente na sua extraordinária
capacidade deadaptação aosnovos
fatos, embora a compreensão desse
fenômeno exija um permanente
esforço hermenêutico de todos
os operadores do Direito à luz
dos princípios fundamentais do
direito privado!
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Resumo
O presente artigo tem por
objetivo analisar a aplicação
do princípio da boa-fé objetiva
nos contratos administrativos,
em sua vertente dialógica, de
modo a delimitar os efeitos e
alcance de uma interpretação
voltada para o cumprimento dos
deveres contratuais, fincados
na confiança e na lealdade.
Busca,
ainda,
determinar
em que medida podem os
deveres resultantes da boa-fé
objetiva ser (re)interpretados
para atingir as distintas fases

contratuais, inclusive quanto a
aspectos que podem subjacer
aos postulados das culpas
in contrahendoe post factum
finitum, do princípio nemopotest
venire contra factumproprium e
do inadimplemento contratual
antecipado. A análise da boafé objetiva pode ser realizada
também a partir da constatação
da onerosidade excessiva e da
lesão das obrigações contratuais,
consideradas como correlatas
a tal princípio, definindo assim
um vetor interpretativo que
resulte em desfazimento ou
manutenção
do
contrato,
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conforme será examinado. Em
relação à metodologia aplicada,
adotou-se o método indutivo que
permite estabelecer as premissas
conceituais e práticas da aplicação
do princípio da boa-fé objetiva
no marco de uma interpretação
revigorada pela concertação
como fundamento estruturante
da participação popular e
controle social, ancorados na
processualização da relação
jurídica administrativa.
Palavras-chaves: Boa-fé Objetiva;
Deveres Contratuais; Contratos
Administrativos; Função Pública;
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Participação Popular; Controle
Social.
Abstract
This article aims to analyze
the application of the principle
of objective good faith in
government contracts in its
consensual aspect in order to
delimit the purpose and scope
of an interpretation focused on
the fulfillment of contractual
obligations, nailed on trust and
loyalty. Also seeks to determine
to what extent the duties
resulting from the objective good
faith being (re)interpreted to
meet the different contractual
stages, even reaching the aspects
that can subjacer to the culpain
contrahendo, culpapost factum
finitum, the principle nemopotest
venire contra factum proprium
and the anticipated contractual
default. The analysis of objective
good faith can be performed also
from the finding of excessive
burden and injury of contractual
obligations considered to be
related to this principle, thereby
defining an interpretive vector
that results in undoing or contract
maintenance, to be examined.
Regarding the methodology
applied, it adopted the inductive
method for establishing the
conceptual assumptions and
practices of the principle of
objective good faith within the
framework of a reinvigorated
interpretation by the agreement
as a structural foundation
of popular participation and
social control, anchored on the
principle of due procedural
process of law at administrative
legal relationships.

Keywords: Objective Good Faith;
Contractual Duties; Government
Contracts; Public Function;
Popular Participation; Social
Control.
1. Introdução
O princípio da boa-fé tem desperto
várias preocupações na doutrina
e jurisprudência, principalmente
a partir da previsão expressa
de sua modalidade objetiva no
Código Civil de 2002, a qual
impõe significativas condutas
no desenvolvimento das relações
jurídicas, tanto de Direito Público
como de Direito Privado.

E tais condutas, têm sido cada
mais exigidas e observadas nas
relações jurídicas contratuais
de nossos dias, em que as
solenidades têm dado lugar
à
celeridade
quando
do
cumprimento das obrigações,
o que traz ínsito também a
necessidade de um espírito de
colaboração e cooperação entre
os contraentes.
Por isso, a boa-fé objetiva impõe,
em seu estudo, a verificação dos
momentos de sua incidência e
das funções que desempenha
em cada um ao estabelecer um
cumprimento das obrigações
de
forma
colaborativa
e
emparceirada com a outra parte.

E para tanto, in casu, inicia-se por
uma análise da sua previsão em
diversos ordenamentos jurídicos
internacionais, para, em seguida,
verificar-se sua positivação no
ordenamento jurídico interno,
em diferentes diplomas legais,
extraindo-se, daí, a integral
extensão legal de seu conteúdo.
813

Em
concomitância,
é
trazido
o
aporte
da
doutrina
e
jurisprudência
com a interpretação mais
contemporânea dada ao referido
princípio, de forma a determinar
em que medida a interpretação
realizada tem interferido nos
contratos e sua consensualidade
de modo geral, introduzindolhes a ideia de que os deveres
de lealdade, honestidade, auxílio
mútuo, cooperação e colaboração
(ditos
instrumentais,
acessórios, ou laterais) entre
as partes envolvidas em uma
específica
relação
jurídica
impõem responsabilidade e
responsabilização.
E essa análise desenvolvida
também perscruta a boa-fé
objetiva (dita boa-fé regra de
conduta) não apenas na fase
de execução dos contratos,
mas, igualmente, nas fases pré
e pós-contratuais, dentro de
uma dinâmica processual com
observância da responsabilização
dos envolvidos por culpas in
contrahendoe post factumfinitum,
a implicar condutas a serem
observadas segundo a tripla
função
desempenhada
por
esse princípio (de canon
i nt er pr e t at ivo -i nt eg r at ivo,
norma de criação de deveres
jurídicos instrumentais e norma
de controle e limitação ao
exercício de direitos subjetivos),
assim, igualmente investigada
(Caldas e Diz, 2015).
Em paralelo, são objeto de
comento
o
desdobramento
do princípio expresso pelo
brocardo
nemopotestvenire
contra factumproprium e a figura
do inadimplemento contratual
antecipado,
também
visto
enquanto resultado da boa-fé
objetiva que se deve observar
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nas tratativas preliminares administrativa concertada.
de uma futura relação jurídica
(contratual).
A partir dessas observações,
tem-se que a boa-fé objetiva
Além disso, por força do dever de administrativa é considerada
negociação com fairness entre os inclusive como um vetor
contraentes em situações de lesão interpretativo integrador da
ou onerosidade excessiva das “vontade pública” – função
prestações contratuais, a boa-fé legalmente
estipulada
objetiva é verificada impondo a –
para
atendimento
da
resolução judicial das avenças de dimensão
consensual
das
execução continuada ou diferida cláusulas
expressas
(como
em caso de seu inadimplemento. as
regulamentares)
e,
principalmente,
implícitas
Na subsequência do estudo, (ditas exorbitantes) nos ajustes
passa-se à acepção concertada públicos, aspecto que é verificado
e ao conceito de boa-fé objetiva em conjunto com a outra diretriz
administrativa, inclusive com hermenêutica, a causa, cuja
auxílio do Direito comparado, teoria é igualmente empregue no
estabelecendo seu emprego aos exame de suas fases.
ajustes administrativos pátrios,
a partir das lições doutrinárias Pari passu, a função controladora
e preceitos legais extraídos dos e limitadora pode representar
demais ramos do Direito (em um aspecto restritivo relativo
específico, o Civil) quanto aos ao exercício abusivo – tanto
contratos em geral.
de direitos subjetivo como de
prerrogativas administrativas
Diante de tal realidade, os – bem como a introdução dos
princípios da boa administração deveres instrumentais, inclusive
pública, com sua faceta do implícitos,
aos
contratos
subprincípio da eficiência, e administrativos, em si, implica
da moralidade administrativa um fator de balizamento às
encontram-se intrinsecamente ditas cláusulas exorbitantes (em
vinculados à noção de boa- regra também implícitas) pelo
fé
objetiva
administrativa, viés da chamada relação jurídica
carregando para os contratos de
Administração
Pública
administrativos os mesmos (com suas processualização
deveres
instrumentais
dos da relação e concertação) e da
contratos em geral do Direito Civil, moralidade administrativa, cuja
inclusive por meio do permissivo boa-fé objetiva administrativa
legal existente no art. 54, caput, ressai como expressão direta na
da Lei nº 8.666/93, pondo em relação jurídica administrativa
grande evidência os deveres de concretamente considerada.
cooperação e colaboração não
apenas em relação ao particular Dessa maneira, o estudo assim
contratado e à Administração desenvolvido busca analisar os
Pública contratante, como quanto principais aspectos da boa-fé
aos reguladores institucionais e objetiva, tanto em âmbito civil
autônomos, além dos terceiros em como administrativo, extraindo,
participação popular e controle ao final, suas conclusões para
social à luz da contemporânea uma conceituação mais adequada
concepção de relação pactual às suas funções desempenhadas
814

nas relações jurídicas de
natureza
administrativa,
com seu contexto processual
e concertado, e segundo as
orientações jurisprudenciais dos
Tribunais nacionais.
Tal estudo justifica-se
pela necessidade de adequar a
interpretação dada às relações
jurídicas pactuais públicas às
premissas já estabelecidas pela
aplicação da boa-fé objetiva como
elemento a guiar a conduta das
partes contratantes, ainda que
uma delas tenha natureza pública
– o que se infere nos contratos
administrativos de forma geral.

Em
relação
ao
aspecto
metodológico, centrou-se nos
aspectos principais estabelecidos
para uma pesquisa teórica
que envolve temas de Direito
Administrativo e de Direito
Civil, devido especialmente ao
caráter específico e singular que
deve estar presente em toda
análise calcada na aplicação de
institutos específicos mas que
se interrelacionam de modo a
alcançar um objetivo comum,
qual seja, a consideração da
boa-fé objetiva a empregar-se
na interpretação do contrato
administrativo em sua vertente
consensuada e exteriorizadora
da função pública. Neste sentido,
devem-se utilizar métodos que
permitam analisar a evolução e
desenvolvimento do princípio
da boa-fé objetiva, a formação
do contrato administrativo e
seus requisitos, e a formulação
da participação popular e
controle social neles adotados.
O método indutivo, in casu,
permite estabelecer as premissas
conceituais e práticas aplicadas
ao tema da relação jurídicoadministrativa no marco de uma
interpretação revigorada pela

DIREITO CIVIL

concertação como fundamento
estruturante da participação
popular e controle social,
ancorado no princípio da boa-fé
objetiva.
2. A previsão normativa da boafé objetiva no Direito positivo
comparado e sua acepção
É de valia inquestionável
tecer algumas considerações
doutrinárias,
mencionar
dispositivos legais, seja dos
códigos civis estrangeiros, e
do Código Civil brasileiro de
2002, e dados jurisprudenciais,
referentes ao novo Direito
Contratual,
que
terminou
por se consolidar em nosso
ordenamento jurídico. E no
âmago desse novo Direito
Contratual, está o princípio da
boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, embora seja,
em regra, redundante a citação
expressa de disposições legais
em estudos jurídico-científicos,
no caso em tela isso se revela,
a contrario sensu, de suma
relevância, pois do cotejo das
distintas redações coligidas
do Direito estrangeiro e pátrio
permite extrair-se um contexto
mais robusto das várias facetas
1

desse princípio em exame,
tal qual albergadas pelas
diferentes sociedades em seus
ordenamentos jurídicos, de sorte
a ter-se sua acepção em sentido
mais lato e, com isso, completo.

fé”5. No artigo 1258 declara que
“Os contratos se aperfeiçoam
pelo mero consentimento, e
desse momento obrigam, não
apenas ao cumprimento do que
expressamente pactuado, senão
também a todas às consequências
No direito estrangeiro, o que, segundo sua natureza,
princípio da boa-fé objetiva já estejam de acordo com a boa-fé,
estava reconhecido em vários ao uso e à lei”6.
Códigos Civis.
O Código Civil português, artigo
O Código Civil alemão (BGB), no 762˚ (Princípio geral), prescreve
§ 242, de 1896, estatui que “o que: “1. O devedor cumpre a
devedor é obrigado a cumprir obrigação quando realiza a
a sua obrigação de boa-fé, prestação a que está vinculado.
atendendo às exigências dos usos 2. No cumprimento da obrigação,
assim como no exercício do
do tráfico jurídico”1.
direito correspondente, devem
O Código Civil italiano de 1942, as partes proceder de boa-fé”.
em seu art. 1175, preceitua que
“O devedor e o credor devem O Código Civil francês, de 1804,
“As
convenções
comportar-se segundo as regras estabelece:
constituídas
de equidade (Cod. Civ. 1337, legalmente
1358)”2. O seu art. 1337 dispõe têm o mesmo valor que a lei
que “As partes, na condução relativamente às partes que as
das negociações e da formação fizeram. Só podem ser revogadas
do contrato, devem comportar- pelo seu consentimento mútuo,
se segundo boa-fé (1366, 1375, ou pelas causas que a lei admite.
2208)”3. E o subsequente art. Devem ser executadas de boa-fé”
1366 estabelece que “O contrato (art. 1134)7.
deve ser interpretado segundo
O Código Civil suíço determina:
boa-fé (1337, 1371, 1375)”4.
“Art. 2 (B. Conteúdo das relações
O Código Civil da Espanha, jurídicas; I. Procedimento de
artígo 7.1 dispõe que “Os acordo com a boa-fé) Todos têm,
direitos deverão exercitar-se no exercício de seus direitos e
conforme as exigências da boa- na execução de suas obrigações,

§ 242. LeistungnachTreu und Glauben. Der Schuldneristverpflichtet, die Leistung so zubewirken, wieTreu und GlaubenmitRücksicht auf die

Verkehrssitteeserfordern.

2 Art. 1175 Comportamento secondocorrettezza Il debitore e ilcreditoredevonocomportarsisecondoleregoledellacorrettezza (Cod. Civ. 1337, 1358).
3

Art.

1337

Trattative

e

responsabilitàprecontrattuale

devonocomportarsisecondobuona fede (1366,1375, 2208).

Le

parti,

nellosvolgimentodelletrattative

e

nellaformazionedelcontratto,

4

Art. 1366 Interpretazionedibuona fede Il contratto deve essereinterpretatosecondobuona fede (1337,1371,1375).

6

Artículo 1258 Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente

7

Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement

5 Artículo 7 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
815
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de agir de acordo com a boa-fé. O (a) a frivolidade na interpretação;
abuso evidente de um direito não (b) a insegurança no comércio
jurídico; e (c) o arbítrio na
encontra proteção legal”8.
interpretação.
Com base em tais disposições,
é possível se extrair uma Importa igualmente recordar
acepção de boa-fé objetiva que que o Anteprojeto de Código
compreende o princípio da boa- de Obrigações, elaborado por
fé em negociações preliminares, Orozimbo Nonato, Philadelpho
na formação do contrato, Azevedo
e
Hahnemann
durante a existência da relação Guimarães (1943), dispunha no
jurídica obrigacional e após art. 66 que “as declarações devem
seu exaurimento, segundo os ser interpretadas conforme a
usos e costumes incorporados boa-fé e os usos e costumes dos
ao ordenamento da sociedade negócios”.
em referência e mediante um
comportamento dos envolvidos Com o advento do Código de
com equidade, além de orientar Defesa do Consumidor (Lei
toda a interpretação contratual.
8.078, de 11 de setembro de
1990), verificou-se a primeira
positivação consequente e eficaz
do princípio da boa-fé. No art.
3. Direito positivo pátrio e sua 51, IV, o estatuto consumerista
estabelece que “são nulas de
crítica doutrinária
pleno direito, entre outras,
cláusulas
contratuais
No direito brasileiro, o Código as
Comercial de 1850 aludia à boa- relativas ao fornecimento de
fé como vetor de interpretação serviços e produtos que: (...)
das avenças mercantis (art. IV - estabeleçam obrigações
131). A regra, porém, ficou no consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor
esquecimento.
em desvantagem exagerada, ou
O Código Civil de 1916 – sejam incompatíveis com a boa-fé
ressalvado o art. 1.443 cuidando ou a equidade”.
do dever da boa-fé nos contratos
de seguro – não se referia ao Observam Tepedino e Schreiber
princípio da boa-fé objetiva, (2005, p. 32) que a referência
disciplinando apenas a boa-fé dessa norma
subjetiva em matéria de posse, e
no caso do casamento putativo. não é a uma boa-fé subjetiva,
Ainda assim a doutrina e a como estado de consciência do
jurisprudência, por vezes, a ele fornecedor ou do consumidor, mas
a uma nova concepção de boa-fé,
recorriam.
que, desvinculada das intenções
Vale lembrar que Gomes (1972, p. íntimas do sujeito, vem exigir
adequados
171) considerava o princípio da comportamentos
boa-fé como “norma em branco”, ao parâmetro de lealdade,
listando três perigos que a honestidade e colaboração no
ausência de boa-fé acarretariam: alcance dos fins perseguidos em
8

cada relação obrigacional.
A consagração do princípio
da boa-fé objetiva tal e como
estipulado no Código de Defesa
do Consumidor, referem-se
às situações jurídicas não
paritárias, ou seja, aquelas em
que esteja presente uma parte
hipossuficiente, o consumidor.

O Código Civil de 2002 veio
explicitar a necessidade da boafé nos negócios jurídicos em
geral, paritários ou não, isto
é, mais especificamente nos
contratos em geral, seja a boafé considerada na sua função
interpretativa, seja na celebração
ou na execução do contrato.
O art. 113 desse diploma legal
determina que “os negócios
jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração”. O art.
187, a seu turno, estatui que
“também comete ato ilícito o
titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos costumes”. E o art. 422
estabelece que “os contratantes
são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de
probidade e de boa-fé”.

A boa-fé, o comportamento
probo e correto das partes, cabe
ressaltar, hão de ser exigidos não
só na celebração do contrato e
na sua execução, mas também
nas tratativas, nas negociações
preliminares.
Permita-se a transcrição de um
trabalho de Fichtner Pereira

Art. 2 (B. Inhalt der Rechtsverhältnisse I. Handeln nach Treu und Glauben) 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner

Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. 2 Der offenbareMissbraucheinesRechtesfindetkeinenRechtsschutz.
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decorrem, todos, da incidência
do princípio da boa-fé. Não se
encontrará quem conteste o fato
As negociações contratuais.... de que quem negocia com vistas
não fazem surgir para as partes à formação de uma relação
nelas envolvidas relação jurídica contratual deve agir de boa-fé.
de natureza obrigacional, já que
não se encontra ainda formado o Reconhecida a incidência do
vínculo jurídico que obrigará uma princípio da boa-fé na fase das
delas, ou ambas, a realizar uma negociações contratuais, é preciso
prestação em favor da outra.
se fixar que tipo de boa-fé será
exigido das partes, se a boa-fé
O fato, no entanto, de duas pessoas subjetiva ou a boa-fé objetiva.
estarem interagindo com vistas
à formação de uma relação A boa-fé objetiva...é característica
contratual, ou seja, objetivando das
relações
contratuais,
uma finalidade comum, modifica em razão de conter deveres
substancialmente a natureza da positivos de conduta, todos
relação que travam em sociedade. derivados da necessidade de
as partes cooperarem entre si
O dever de não causar injustamente para alcançarem as finalidades
danos a outrem é reconhecido projetadas no contrato.
como dever jurídico genérico, que
alcança todas as pessoas, em todas Prossegue o autor citado
as situações. Esse dever jurídico
genérico... tem caráter negativo.
É intuitivo que as mesmas
exigências de conduta, típicas das
Quando
duas
pessoas
se relações contratuais, que fazem
relacionam com vistas à formação surgir os chamados típicos deveres
de uma relação jurídica contratual, instrumentais ou secundários,
ultrapassam esse estágio do devem ser estendidas à fase prérelacionamento humano em contratual, quando estão as
sociedade, cujo dever jurídico partes trocando informações e
consiste apenas em não prejudicar deliberando sobre constituírem ou
injustamente.
não a relação contratual.
(2001, pp. 87-89) que, embora
longa, é deveras relevante .

A circunstância de as partes
estarem negociando com vistas
à formação do contrato faz com
que surjam outros deveres, além
do dever genérico de não causar
dano injusto a terceiros. Os
deveres que surgem com o início
das negociações contratuais têm
feição positiva e se aproximam
mais dos deveres que são típicos
das relações contratuais, do que
dos que tipificam meras normas
de conduta em sociedade.

Os deveres jurídicos instrumentais
ou secundários são reconhecidos
ao lado do dever jurídico principal,
consistente na obrigação de
realizar a prestação em favor da
outra parte.

do comportamento das partes,
pois serão eles que definirão as
exigências de conduta de uma
parte em relação à outra.
As
regras,
portanto,
que
determinam se a conduta das
partes contratuais na fase das
negociações contratuais produz
consequências jurídicas são as
que integram o princípio da boafé (Fitchner Pereira, 2001, p. 89)
(grifo nosso).

Uma das críticas que Junqueira
Azevedo (2000) faz ao Código
Civil vigente foi exatamente a
de não se prever, no art. 422,
expressamente
a
exigência
da boa-fé nas negociações
preliminares.
Contudo a ordem natural das
coisas, bem como a sólida
argumentação
de
Fichtner
Pereira no entrecho acima
transcrito, deixam ver que
a boa-fé é uma necessidade
exigida e impostergável nas
negociações contratuais. Aliás,
o princípio da boa-fé deve estar
presente não só no momento précontratual, como igualmente na
fase posterior ao adimplemento,
como imposição da culpa post
factumfinitum (Negreiros, 2006).

Como observa Garcia da Fonseca
(2007, p. 127) “(...) Além de ganhar
relevo que antes não tinha, a
boa-fé também se transmuda de
subjetiva em objetiva, e passa a
reger com firmeza todas as fases
Na fase pré-contratual, contudo, do contrato, antes, durante e
os deveres jurídicos decorrentes depois de sua execução”.
da incidência do princípio da boafé não terão caráter acessório
de um dever jurídico principal, já
que esse dever jurídico principal
ainda não existe. Nessa fase,
Os deveres que surgem com o esses deveres jurídicos assumirão
início das negociações contratuais o papel principal na regulação
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4. Extensão do significado danos decorrentes da prestação Em artigo científico, Tepedino
de boa-fé objetiva e deveres realizada ou a realização do (2015, p. 48) assevera que:
instrumentais
melhor adimplemento.
Ao lado desse duplo aspecto, a
Anotava
Gomes
(1991), Como consequência, amplia- boa-fé constitui-se ainda em fonte
escrevendo ao tempo da se o suporte fático do criadora de deveres anexos à
vigência do Código Civil de inadimplemento
obrigacional, prestação principal, ao lado dos
1916, que o princípio da boa-fé considerando-se violação do deveres específicos estabelecidos
objetiva vincula-se não só com a contrato o descumprimento de no instrumento contratual. Tratainterpretação do contrato, mas deveres laterais ou acessórios, a se dos deveres de lealdade, de
também com o interesse social de dar lugar, não apenas à pretensão honestidade, de transparência
segurança das relações jurídicas, ressarcitória, mas, igualmente, e de informação, dentre outros
devendo as partes, como está àqueles
outros
remédios exigidos dos contratantes de
expresso no BGB, “...agir com resultantes do inadimplemento: acordo com as peculiaridades de
lealdade e confiança recíprocas” a possibilidade de recusar a cada regulamento contratual, no
(Gomes, 1991, p. 43).Em uma prestação com base na exceção sentido de otimizar o desempenho
palavra, dizia Gomes (1991, p. 43), do contrato não cumprido e, no das prestações da contraparte. Tal
“(...) devem proceder com boa- limite, a faculdade de resolver o função da boa-fé objetiva, embora
fé”, significando que “(...) entre o contrato (Código Civil, artigos menos aparente no Código Civil,
credor e o devedor é necessária 475 e 476).
pode ser, em conformidade com a
a colaboração, um ajudando o
melhor doutrina e à semelhança da
outro na execução do contrato”.
A concepção da “obrigação como interpretação atribuída ao §242
processo”, difundida entre nós do BGB, deduzida do já transcrito
Para Lima Marques (1999, p. por Couto e Silva (1976), tem aí artigo 422 do diploma brasileiro.
106-107) a definição de boa-fé uma de suas expressões mais
objetiva pode ser entendida como emblemáticas: o valor dogmático Tudo isso corresponde a uma
da
relação
obrigacional nova visão da obrigação,
uma atuação “refletida”, uma complexa está em demonstrar entendida dinamicamente como
atuação refletindo, pensando no a importância dos deveres um processo, tendo em mira a
outro, no parceiro contratual, laterais na consecução dos finalidade global, e não apenas o
respeitando-o,
respeitando “interesses globais visados pela adimplemento formal, que nem
seus interesses legítimos, suas relação obrigacional complexiva” sempre significa uma entrega
expectativas razoáveis, seus (Alarcão, 1983, p. 56).
útil da prestação (Couto e Silva,
direitos, agindo com lealdade, sem
1976, passim).
abuso, sem obstrução, sem causar Os deveres instrumentais, anexos,
lesão ou desvantagem excessiva, existentes ao lado da prestação São deveres instrumentais o
cooperando para atingir o bom fim principal
componente
do dever de informação, o dever
das obrigações: o cumprimento do vínculo obrigacional, informam de lealdade e correção, o dever
objetivo contratual e a realização a correção do comportamento de proteção e cuidado com a
dos interesses das partes.
dos contratantes(ou das partes) contraparte, e, finalmente, o
na fase de negociações, tendo dever de segredo ou sigilo.
Nesse sentido, resume Ferreira em vista que essas situações
da Silva (2002, p. 270)
pré-contratual, contratual e pós- Cordeiro (2007) divide tais
contratual devem ser dominadas deveres acessórios em deveres
A boa-fé expande as fontes por um espírito de cooperação, de lealdade, deveres de proteção
dos
deveres
obrigacionais, exigindo-se de ambas as e deveres de esclarecimento
posicionando-se ao lado da partes que atuem em favor da ou informação. Já Martinsvontade e dotando a obrigação consecução e realização útil da Costa (1999) enumera esses
de deveres orientados a interesses prestação principal, atendidas as deveres, a saber: (a) deveres
distintos
dos
vinculados necessidades e expectativas do de cuidado, previdência e
estritamente à prestação, tais credor.
segurança; (b) deveres de aviso
como o não-surgimento de
e esclarecimento; (c) deveres de
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informação; (d) dever de prestar
contas; (e) deveres de proteção
e cuidado com a pessoa e o
patrimônio da contraparte; (f)
deveres de omissão e segredo.

Aludindo ao direito alemão Ebkee
Steinhauer (1997) listam cinco
categorias do que chamam de
“direitos acessórios”: (a) dever de
cuidado com a outra parte (sua
vida, segurança ou patrimônio);
(b) dever de negociar com fairness;
(c) dever de abster-se de qualquer
coisa que possa comprometer o
propósito do contrato; (d) dever
de assistir a outra parte de modo
a que o contrato possa prosperar;
e (e) dever de uma parte revelar
fatos à outra.
Todos esses deveres são uma
decorrência do princípio da boafé objetiva.
5. Funções da boa-fé objetiva
Nesse contexto, postos a extensão
do significado de boa-fé objetiva
e seus deveres instrumentais,
calha tecerem-se observações
sobre as funções do princípio da
boa-fé objetiva, as quais podem
ser definidas sob um tríplice
aspecto: (a) canon interpretativointegrativo; (b) norma de
criação de deveres jurídicos
instrumentais; e (c) norma de
controle e limitação ao exercício
de direitos subjetivos.
Essa tripartição funcional foi
sugerida modernamente por
Wieacker (1997), repercutindo
intensamente
na
doutrina
nacional, como se verifica nas
obras de Martins-Costa (1999),
Aguiar Júnior (1995) e Silva
(1996). Ainda, conforme leciona
Negreiros (2006) essas funções

se complementam e podem autora ressalta os deveres de
incidir sobre cada caso concreto colaboração e cooperação, como
conjuntamente.
o de colaborar para o correto e
útil adimplemento da obrigação
Como regra de interpretação, principal.
o princípio da boa-fé objetiva
serve para melhor especificar Cuida-se, em suma, de deveres
a finalidade da avença à luz das de proteção e de cooperação,
circunstâncias concretas que que não se podem tipificar por
a caracterizam. Neste sentido, meio de catálogos abstratos
como parâmetro de interpretação e apriorísticos. É que, para a
do contrato, a boa-fé objetiva especificação desses deveres, a
atua como “(...) mandamento natureza do vínculo contratual,
imposto ao juiz de não permitir em maior ou menor medida
que o contrato, como regulação fundada na confiança, a condição
objetiva, dotada de um específico econômica das partes, mais ou
sentido,
atinja
finalidade menos discrepante, serão da
oposta ou contrária àquela que, maior relevância.
razoavelmente, à vista do seu
escopo econômico-social, seria No que toca à terceira função, o
lícito esperar” (Martins-Costa, princípio da boa-fé ajusta-se à
2006, p. 432). Ainda no mesmo teoria do abuso de direito, para
sentido, manifesta-se Tepedino, criar restrições e limites ao
Barboza e Moraes (2004).
exercício dos direitos subjetivos.
Nesse passo, a boa-fé funciona
Como norma de criação de deveres como parâmetro de valorização
jurídicos, a boa-fé dá origem aos do
comportamento
dos
chamados “deveres laterais”, contratantes, com a finalidade
também
conhecidos
como de proscrever aqueles exercícios
acessórios ou ainda secundários, considerados
arbitrários
e
em razão de não se referirem irregulares. Nesses casos se
direta e primordialmente ao o comportamento de uma das
objeto central da obrigação. Ao partes não resistir à avaliação
exigir que os contratantes, quer de sua conformidade com a boana conclusão, quer na própria fé, não poderá socorrer-se da
execução do contrato, “guardem tutela do ordenamento jurídico
os princípios da probidade e da (Tepedino; Barboza; Moraes,
boa-fé”, o Código Civil, mais do 2004).
que apenas determinar um dever
geral de não prejudicar (alterum
non laedere) autoriza a imposição
de uma série de deveres de 6. Repercussões da boa-fé
conduta mutuamente exigíveis objetiva como limitadora do
entre os contratantes e que exercício de direitos subjetivos
independem da vontade de um
ou de outro.
São repercussões imediatas
do princípio da boa-fé objetiva,
Já referiu-se alhures que Martins em sua função controladora
Costa (2006) enumera cinco e impositiva de restrições e
categorias para esses deveres limites ao exercício dos direitos
acessórios ou laterais, sendo subjetivos,
o
subprincípio
que, permita-se recordar, a segundo o qual nemopotestvenire
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contra factumproprium (visto
como a faceta ética, psicológica
e social da regra “pacta sunt
servanda” (Cordeiro, 2007, p.
751), em atenção à necessária
confiança recíproca (Wieacker,
1997), com vinculação direta
ao
primado
constitucional
da
solidariedade
social
(Schreiber, 2005) e a figura que
consubstancia o inadimplemento
contratual antecipado (tu quoque,
com sua maior expressão, a
exceptio non adimpleticontractus
– art. 476, do CC de 2002), ambos
havidos como decorrências,
desdobramentos da teoria dos
atos próprios. Vejamos cada qual
deles.

seguintes: (i) um factumproprium,
ou seja, uma conduta inicial; (ii)
a legítima confiança de outrem
na conservação do sentido
objetivo dessa conduta; (iii) um
comportamento contraditório
com este sentido objetivo (e, por
isso mesmo, violador da legítima
confiança); e (iv) um dano, ou, no
mínimo, um potencial de dano a
partir da contradição (Schreiber,
2005).

celebração do negócio jurídico.

Diz-se, então, que às partes
incumbe zelar pela utilidade
da prestação, antes, durante e
depois da sua entrega. Não só
por ter expressamente declarado
que não irá cumprir a obrigação
contratada, ou quando isso
resulte claro da sua conduta não
cumprindo os chamados deveres
laterais, tais situações ensejam
ao credor ter a convicção do
Outro reflexo do princípio da inadimplemento
contratual
boa-fé objetiva é a figura do antecipado, autorizando-lhe a
inadimplemento
contratual ingressar em juízo e pleitear o
antecipado (Neves, 2009). A cumprimento exato da prestação
abordagem
doutrinária
do principal, ou buscar a rescisão
adimplemento contratual não do vínculo contratual, com
se limita mais ao ato pontual do condenação da contraparte em
Por força do nemopotestvenire devedor entregando ao credor a perdas e danos.
contra
factumproprium,
a prestação esperada. O fenômeno
ninguém é dado comportar-se obrigacional nos dias de hoje Essa entre nós é uma solução
contra o próprio ato. Em sua obedece a uma perspectiva não perfeitamente
admitida,
configuração
contemporânea, apenas estática, mas sobretudo por influência do sistema da
este princípio, ou subprincípio, dinâmica, nas suas sucessivas common law, que consagra
quando seja considerado um etapas de nascimento, prestação a doutrina anglo-saxã do
desdobramento do princípio e adimplemento útil ao credor.
antecipated breach of contract.
maior da boa-fé objetiva,
É um exemplo emblemático da
veda que alguém tenha uma A
concepção
da
relação vasocomunicação entre o nosso
conduta em contradição com jurídica
obrigacional
como sistema romano-germânico e o
seu comportamento anterior, o encadeamento, em forma sistema da common law.
lesando a confiança de quem processual, dos atos que tendem
acreditara na preservação do ao cumprimento do dever O lapso de tempo que ocorre
comportamento inicial.
implica o reconhecimento de entre o nascimento da obrigação
o
adimplemento,
que
que o comportamento das e
Como anota Schreiber (2005, partes, antes e depois da entrega anteriormente consubstanciava
p. 95) “de fato a proibição de da prestação principal, passa um vazio prestacional, passa
comportamento contraditório a produzir efeitos jurídicos a ser preenchido por deveres
não tem por fim a manutenção da diferenciados,
que
podem instrumentais, que obrigam as
coerência por si só, mas afigura- superar, em importância, aqueles partes a sempre adotarem um
se razoável apenas quando e na que resultem do cumprimento, comportamento que corresponda
medida em que a incoerência, em si, da prestação principal.
a determinado standard-conduta,
a contradição aos próprios
estabelecido pelos princípios da
atos, possa violar expectativas Foca-se a relevância dos boa-fé objetiva e da confiança.
despertadas em outrem e assim chamados deveres laterais ou
causar-lhe prejuízo.”
acessórios, que são importantes Colocando-se voluntariamente o
em sua observância, para que devedor em posição contrária ao
Segundo
esse
autor,
os o adimplemento da prestação cumprimento útil da obrigação
pressupostos que ensejam a principal seja verdadeiramente principal, estar-se-á diante de um
aplicação da figura do nemovenire proveitoso para o credor, procedimento violador do dever
contra factumproprium são os como ele esperava quando da de correção, do dever de lealdade,
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hospitalar. O Centro Médico
Hospitalar de Porto Alegre Ltda.
não tomou a mínima providência
para construir o prometido hospital
e as promessas ficaram no plano
das miragens: assim ofende todos
os princípios de comutatividade
À luz da doutrina da obrigação contratual pretender que os
como processo, pode asseverar-se subscritores de quotas estejam
que qualquer conduta do devedor adstritos à integralização de tais
que destrua a presunção de que o quotas, sob pena de protesto dos
contrato existe para que as partes títulos. Procedência da ação de
entreguem-se reciprocamente, rescisão de contrato em conta de
de forma útil, às respectivas participação.9
prestações, viola um vínculo que
é fruto da confiança, violação Veja-se, igualmente, o acórdão
Superior
Tribunal
de
que acontece mesmo antes do do
momento de adimplemento Justiça, com a seguinte ementa:
formalmente previsto, porque “Promessa de compra e venda.
a relação obrigacional consiste Quebra antecipada de contrato.
em um processo contínuo, sem Evidenciado que a construtora
não cumprirá o contrato, o
vazios temporais.
promissário comprador pode
Esse
comportamento
do pedir a extinção da avença e a
devedor, transgredindo deveres devolução das importâncias que
acessórios, antes do momento pagou. Recurso não conhecido.”10
do adimplemento da prestação Ainda a seguinte decisão do
principal, não deixa de ser uma Tribunal de Justiça do Rio de
infringência do dever genérico de Janeiro: “Ação de rescisão de
coerência, significando um venire contrato c/c indenização por
danos morais. Possibilidade
contra factumproprium.
de desistência do pacto ou sua
A jurisprudência já se manifestou rescisão.”11
aderente ao princípio do
inadimplemento
contratual Neves (2009, p. 359) aborda a
antecipado. É emblemático o questão do inadimplemento
aresto, de 1983, do Tribunal de antecipado:
Justiça do Rio Grande do Sul, cuja
Não é difícil imaginar a situação
ementa é a seguinte:
na qual o devedor atue de tal
Contrato
de
participação, modo que o futuro adimplemento
assegurando benefícios vinculados se impossibilite. Muitas vezes,
à construção de hospital, com antes mesmo do advento da data
compromisso de completa e ajustada para o pagamento, as
gratuita assistência médico- circunstâncias demonstram que
do dever de honestidade, de
proteção da pessoa ou patrimônio
da contraparte, e do dever de
colaboração com esta para o
alcance dos fins perseguidos pelo
contrato.

o devedor não terá condições de
cumprir com seu dever, por atitudes
a ele atribuíveis, resultando num
inadimplemento antecipado.
Refere o autor mencionado que
antes da data ajustada o credor
já tem plena certeza de que não
haverá adimplemento. Tratase de um adimplemento útil
ao credor, tal como previsto
no momento da criação da
obrigação. Menciona ele ainda a
Convenção de Viena, de 1980, que,
no artigo 72.1, preceituou que “se
antes da data do cumprimento
for manifesto que uma parte
cometerá uma violação do
contrato, a outra parte poderá
declarar a resolução deste”,
recentemente incorporada pelo
Brasil através do Decreto nº
8.327, de 16 de outubro de 2014.
Assim, verifica-se que a doutrina
do inadimplemento antecipado,
importada do sistema da
common law, foi inteiramente
recepcionada entre nós.

Ocorre, como anota o autor em
tela, a antecipação dos efeitos do
inadimplemento, que poderão ser
reclamados pelo credor desde
logo. Invoca ele a lição de Aguiar
Júnior (2004) e também Azulay
(1997).
7. Boa-fé objetiva, onerosidade
excessiva e lesão contratuais
Outro instituto que deve
estar presente na decisão de
manutenção de uma determinada

9 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n˚ 582000378. Centro Médico Hospitalar de Porto Alegre e Nilo
AntonioPeruzzo. Relator: Desembargador Athos Gusmão Carneiro. Porto Alegre 8.02.1983) (internet, site cit.).

10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4a Turma. Recurso Especial. 30.09.626. Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções e Luciano Camilo de
Souza. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 07.06.2001) (internet, site cit.).

11 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 8a Câmara Cível. Apelação Cível 2005.001.19441. Macrob Assessoria ao Mercado Imobiliário Ltda. e
Fabiola Maria Gaeria e outros. Relator Luiz Felipe Francisco. Rio de Janeiro, 13.09. 2005) (internet, site, cit.).
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avença, é o da onerosidade
excessiva
nos
contratos,
previsto nos arts. 478 a 480, do
Código Civil brasileiro, caso não
cumprido o dever de negociação
com fairness pela outra parte,
para recomposição equitativa
das condições pactuadas, dever
o qual é visto como acessório e
decorrente da boa-fé objetiva.

Preceitua o art. 478 que “Nos
contratos de execução continuada
ou diferida, se a prestação
de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis,
poderá o devedor pedir a
resolução do contrato. Os efeitos
da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação”.
Como visto ocorre a onerosidade
excessiva quando uma prestação
de
obrigação
contratual,
em razão de acontecimento
extraordinário e imprevisível
no momento da formação do
contrato, se torna, no momento
da execução, notadamente mais
gravosa do que era quando do
seu surgimento.

A onerosidade excessiva pode
ser concebida como uma recusa
à entrega da prestação tal
como prevista originariamente
no
contrato,
em
virtude
da superveniência de um
desequilíbrio entre dita prestação
do devedor e a contraprestação
incumbente ao credor. Contudo,
a desproporção e o desequilíbrio
entre as prestações, com
implicações decorrentes da
boa-fé objetiva, podem ser
observados não apenas ante a
onerosidade excessiva contratual
em razão de acontecimentos
supervenientes, extraordinários
ou imprevisíveis, à relação
estabelecida, mas também em
razão de lesão contratual, cujo
desequilíbrio ocorrido pode darse até mesmo nas negociações
preliminares, ou seja antes
mesmo da celebração da avença,
referindo-se a situações jurídicas
não paritárias, ou seja, em
que esteja presente uma parte
hipossuficiente.

É a hipótese versada pela teoria
da lesão tal qual albergada
hodiernamente pelo art. 157,
caput e §§ 1º e 2º, do Código
Civil, ao prescrever que “Ocorre
a lesão quando uma pessoa,
O sinal agmagenético desaparece, sob premente necessidade, ou
superado
pela
gravosidade por inexperiência, se obriga
da prestação do devedor, a prestação manifestamente
quando confrontada com a desproporcional ao valor da
contraprestação a ser feita pelo prestação oposta”, bem como
credor. Na realidade não se cuida “Aprecia-se a desproporção das
de “dificuldade de adimplemento” prestações segundo os valores
(Messineo, 1997, p.687), nem a vigentes ao tempo em que foi
onerosidade excessiva fica a meio celebrado o negócio jurídico” e
caminho entre essa dificuldade que “Não se decretará a anulação
de prestação e a impossibilidade do negócio, se for oferecido
suplemento suficiente, ou se a
de prestação.
parte favorecida concordar com
A apuração da onerosidade excessiva a redução do proveito”.
se faz através da avaliação objetiva
da prestação em si e por si, em O parágrafo primeiro desse
dispositivo legal estabelece que
confronto com a contraprestação.
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a desproporção, o desequilíbrio a
viciar a própria gênese, a própria
concretização do contrato, deve
ser surpreendido, de conseguinte,
no próprio instante em que
foi celebrado o negócio, com o
vício ocorrendo na formação da
vontade, e não na sua declaração
(Nader, 2003), ao passo que
o parágrafo segundo afasta a
incidência dos efeitos decorrentes
do reconhecimento concreto da
lesão se a parte favorecida, agindo
com a já mencionada fairness,
oferecer suplemento suficiente
ou concordar com a redução
do proveito, assim havido por
excessivamente oneroso ao
contraente hipossuficiente.

Cumpre esclarecer que, antes
do Código Civil de 2002, o
ordenamento jurídico brasileiro
já previa a lesão contratual
por desequilíbrio entre as
contrapartidas
assumidas
quando da celebração do contrato,
a implicar desproporcional e
excessiva onerosidade à parte
em hipossuficiência, a qual
caracteriza-se não apenas pela
premente necessidade, ou por
inexperiência, mas também por
sua leviandade, segundo um
lucro patrimonial que exceda o
quinto do valor corrente ou justo
da prestação feita ou prometida,
imputando-se a tal conduta, se
praticada de forma dolosa pelo
beneficiário, o cometimento do
crime de usura real, consoante o
art. 4º, “b”, da Lei n. 1.521/51 (Lei
dos Crimes contra a Economia
Popular).
Tal
conduta,
considerada
criminosa, é estendida aos
“procuradores, mandatários ou
mediadores que intervierem na
operação usuária, bem como
os cessionários de crédito
usurário que, cientes de sua
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natureza ilícita, o fizerem valer
em sucessiva transmissão ou
execução judicial” (art. 4º, § 1º,
da Lei n. 1.521/51), com os efeitos
do seu reconhecimento sendo
agravados pelas circunstâncias
de sua prática se dar “... em
época de grave crise econômica...
ocasionar grave dano individual...
dissimular-se
a
natureza
usurária do contrato” ou
“quando cometido... por militar,
funcionário público, ministro
de culto religioso; por pessoa
cuja condição econômico-social
seja manifestamente superior
à da vítima...” e “em detrimento
de operário ou de agricultor; de
menor de 18 (dezoito) anos ou de
deficiente mental, interditado ou
não” (art. 4º, § 2º, I, II, III e IV, “a”
e “b”, da Lei n. 1.521/51).

Moraes, 2004) juntamente com a de positivação das políticas
condição de hipossuficiência da públicas através do exercício
outra parte (Pereira, 1997).
das
competências
políticoadministrativas atribuídas aos
A apuração da desproporção diversos atores sociais que as
entre as prestações no ajuste, detêm, a teoria da boa-fé objetiva
nessa
hipótese
de
lesão administrativa, malgrado revelecontratual, se faz - diferentemente se aplicada sob sua função
da modalidade de onerosidade vetorial-interpretativa em torno
excessiva
verificada
nas da ideia geral de colaboração ao
contratações paritárias - através longo da execução dos contratos
de avaliação objetiva e subjetiva administrativos (e, por isso, sob
da prestação, em confronto não um prisma, assim, macroscópico
só com a contraprestação, mas e
dinâmico),
verifica-se
também com as circunstâncias vocacionada às próprias ações
que caracterizam a parte lesada estruturais destes, aos próprios
hipossuficiente.
atos de sua concretização e que
neles culminam (pactos públicos
Verifica-se,
assim,
que
a estes vistos enquanto espécie de
função de controle de fluente negócio jurídico), pois relacionada
da boa-fé objetiva, ao coibir o a dois dos seus elementos, aos
exercício desequilibrado de seus quê (conteúdo) e ao como
direitos subjetivos (exercício (forma) (Caldas, 2014b).
abusivo de direitos), obsta a
tutela de certas pretensões, Diferencia-se, assim, da teria da
vez
que
excessivamente causa que, não obstante também
onerosas ou lesivas a uma das introduza o mesmo vetor, ou seja,
partes contratantes, afastando mesma diretriz interpretativa
manifesta desproporção por concertada de cooperação e
vantagens
demasiadas
em colaboração, aplica-se à relação
sacrifício aos interesses legítimos jurídica pactual pública pelo viés
da outra parte.
funcional do porquê (motivação
– vista como o terceiro elemento
dos ajustes públicos), segundo o
mesmo prisma, isto é, ao longo
8.
Boa-fé
objetiva de todo o processo de execução e
administrativa, causa e sua em suas diferentes fases (Caldas,
2014b).
acepção pactual concertada

É importante realçar que, em
linhas gerais, o Código Civil
de 2002, no § 2º do art. 157,
restabeleceu o antes previsto no
art. 4º, § 3º, da Lei n. 1.521/51,
revogado pela Medida Provisória
nº 2.172-32, de 2001, permitindo
a manutenção do negócio jurídico
entabulado, malgrado a gravidade
da lesiva onerosidade excessiva
imposta ao hipossuficiente, se
a parte beneficiária, agindo
de boa-fé, predisponha-se a
compor o equilíbrio (e não
recompor),
instaurando-se
a
proporcionalidade
antes
inexistente entre as prestações.
Postos os principais aspectos
da boa-fé objetiva quanto à sua
Importante também esclarecer contemporânea acepção em
que
a
necessidade
ou sentido mais lato no dito novo
inexperiência da parte lesada não Direito Contratual, inclusive sob
necessitam ser de conhecimento um viés de Direito Comparado,
do beneficiado, não havendo que cumpre, na sequência, procederse falar ou verificar a ocorrência se à contextualização de sua
de dolo ou da má-fé deste, vez que dimensão publicista.
a lesão é, em verdade, efluente
de sua mera ciência ao realizar Adentrando-se na seara do
um negócio cujo lucro mostra-se Direito Administrativo, ante
anormal (Tepedino; Barboza, e a perspectiva do processo
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Em tal diapasão, assevera Couto
e Silva (2011, p. 34) que “O
princípio da boa-fé contribui para
determinar o que e o como da
prestação e, ao relacionar ambos
os figurantes do vínculo, fixa,
também, os limites da prestação.
Já Figueiredo Nery (2011, p. 34 e
61) entende que
a causa constitui um elemento
valorativo funcional (...). Quando
se abre espaço à priorização da
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vertente funcional do contrato, a
causa passa a ser elemento chave,
tanto para munir outros institutos
de um paradigma interpretativo
(...). A vocação constitucional da
atividade administrativa exige
essa vinculação entre todos os
momentos contratuais, ou seja,
entre a causa do contrato e sua
execução.

objetiva administrativa, enquanto
outro vetor interpretativo dos
ajustes públicos, que sob esse
prisma orgânico, estático, ligarse-á aos seus outros elementos,
quais sejam, a sua forma e o
seu conteúdo, em expressão da
moralidade administrativa em seu
maior grau de concreção. (Caldas,
2014b, p. 363-364).

consonância
a
tal
Diante de tal tessitura, reforçando Em
o entendimento anterior, pode-se circunstância, inclusive, já se
pronunciou a jurisprudência
afirmar que
pátria:
a causa (dita, ainda, razão por
Emílio Betti, 2008) do contrato (...) a Administração Pública
administrativo,
também não pode se apartar de seu sério
comportando uma visão estática, compromisso com a moralidade
orgânica, corpórea (de ato administrativa, que é padrão
administrativo lato sensu), é constitucional de sentido ético, que
igualmente vista como o seu não pede, mas impõe, a adoção de
porquê (motivação), embora critérios pautados na mais séria
aí identificada com seu núcleo lealdade e probidade. .Entre as
funcional, traduzido na síntese dos razões recursais foi invocado o
efeitos jurídicos concretizadores princípio da “boa-fé objetiva”, que
de políticas públicas (as quais é instrumento do Direito Civil, mas
encartam os interesses públicos que guarda grande simetria com
de um determinado setor da vida o principio da moralidade, marco
pública), ou seja, com sua função orientador do Direito Público. A
socioeconômica (Betti, 2008), extrema proximidade entre os
a consubstanciar-se em vetor institutos do Direito favorece a
hermenêutico
incrementado compreensão e o entendimento,
pela coincidência do princípio na medida em que são ordens
da eficiência (faceta do primado vetorizadas ou impulsionadas
da boa administração pública12, por um conteúdo que ultrapassa
conforme ressalta Bandeira de o mero sentido formal da LEI,
Mello, 2011),...em torno da ideia de atingindo um compromisso com
parceria (....), afirmada pela boa-fé o sentido de justiça, que ingressa

no campo jurídico, não só como
padrão, que confere o melhor
sentido às leis, mas como exigência
que direciona a gestão pública.
(grifo nosso)13

E na doutrina, extrai-se de
Bandeira de Mello (2004, p. 81)
que

A Administração Pública está
sujeita a um dever de probidade
– no que se inclui a lealdade
perante os administrados. O dever
de probidade administrativa
não é apenas imposto pela Ética,
mas está consagrado pelo texto
constitucional, nos arts. 37 e 82, VI.
Bem por isso, a Administração está
jungida a se comportar de modo
leal com os administrados. Em
quaisquer de seus atos, o Estado
– tanto mais porque cumpre a
função de ordenador da vida social
– tem de emergir como interlocutor
sério, veraz, responsável, leal e
obrigado aos ditames da boa-fé.
De seu turno, os administrados
podem agir fiados na seriedade,
responsabilidade, lealdade e boafé do Poder Público, maiormente
porque a situação dos particulares
é, em larguíssima medida,
condicionada por decisões estatais,
ora genéricas, ora provenientes de
atos administrativos concretos.

12 Previsto no art. 37 “caput”, Constituição Federal de 1988, e no art. 41, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cuja redação,

proclamada em 07 (sete) de dezembro de 2000 e aprovada pelo Tratado de Lisboa (art. 6º),assim dispõe em seus itens “1” a “4”: “1. Todas as pessoas têm
direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 2. Este direito
compreende, nomeadamente: . o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afecte
desfavoravelmente, . o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos legítimos interesses da confidencialidade

e do segredo profissional e comercial, . a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. 3. Todas as pessoas têm direito à

reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo
com os princípios gerais comuns às legislações dos Estados-Membros. 4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa
das línguas oficiais dos Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua”.

13 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Venício Salles. Voto n. 5.394, Apelação Cível com Revisão nº 0109997-40.2008.8.26.0000
(815.421-5/7-00), São Paulo; 12ª Câmara Direito Público; v. u.; j. 15/10/2008; DOE:30/10/08; Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.
do?cdAcordao=3312445&cdForo=0; Acesso em : 17/07/2014.
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vontade livre, aquela que significa
exercício da liberdade, tem um
o
estudo
da
‘vontade’ canal de expressão básico: o
administrativa nos chamados indivíduo. A vontade funcional
contratos administrativos ou de é canalizada em um processo,
direito público14, inclusive quanto no qual o agente é apenas um
ao seu grau de discricionariedade dos elementos. Não houvesse
à luz do primado da eficiência15 processo para a formação da
(inserto que é no da boa vontade funcional e ela seria
administração pública), deve idêntica à da vontade livre:
estar atrelado às modernas centrada no agente” (Sundfeld,
concepções de causa (enquanto 1987, p. 61)
função socioeconômica negocial)
e processo, permitindo uma Nesse
sentido,
revela-se
crítica desde as políticas públicas indubitavelmente
relevante
que lhe antecedem até depois estudarem-se
as
omissões
do exaurimento da avença, administrativas
quando
prosseguindo, e. g., com os deveres também relacionadas às ditas
secundários de fidelidade, sigilo regulações e regulamentações
(confidencialidade) ou auxílio das avenças públicas, como
instituídos em decorrência da ainda suas repercussões em
boa-fé objetiva que lhe envolve, termos de validade das relações
implicando
perscrutação
de jurídicas assim estabelecidas
acordo com as competências (cuja “vontade” estatal é
político-administrativas vigentes e expressa pelo exercício de
seu respectivo grau de vinculação competência discricionária)16, o
à avença pública enfocada, de que, todavia, aqui será apenas
sorte a, com isso, também se ter objeto de eventuais comentários
as formas mais consentâneas de incidentais, principalmente em
controle institucional e social, à luz razão do corte metodológico
da cooperação e do consenso que necessário para o cumprimento
hoje permeiam as ações estatais dos objetivos propostos neste
nas relações com os particulares. artigo.
(Caldas, 2014b, p. 364)
À guisa de exemplificação,
Ainda na esteira de Sundfeld essa matéria terá tratamento
pode-se considerar que “a incidental ao mais abaixo
Decorre, ante tais noções, que

se especificarem os atos
convencionais administrativos e
seus atores. Sobre essa questão
relacionada à ausência de cláusula
regulamentadora nos contratos
administrativos, Figueiredo Nery
(2011, p. 40) observa que

(...) A adequação do regime de
direito público às premissas
do direito contratual exige
que se explore ao máximo a
consensualidade, isto é: na ausência
de cláusula regulamentadora ou
diante de controvérsia sobre sua
aplicação, a interpretação deve
ter como objeto imediato a análise
à causa do contrato – produto da
consensualidade –, e não prima
facie a utilização de cláusulas
exorbitantes.
O importante de se observar,
nesse momento, é que as omissões
administrativas que possam
implicar invalidades por vício de
“vontade” nos ajustes públicos,
marcadamente em sua fase prénegocial, são as que venham
a permitir enriquecimentos
ou decréscimos patrimoniais
ilícitos, consoante indesejáveis
interesses
secundários
(do
Estado, em prol dos próprios
agentes
ou
de
terceiros)
por si albergados em claro
descompasso com os interesses

14

Considerados, v. g., como de prestação de serviços e concessões de serviços públicos, precedidas ou não de obras públicas, inclusive sob a roupagem

15

Segundo o qual, dentre as várias opções legais possíveis, deve-se sempre escolher a melhor delas.

das parcerias público-privadas.
16

De conseguinte, é de extremo interesse o estudo da regulação e da regulamentação, e sua influência direta no desempenho e desenrolar das avenças

administrativas com os particulares, principalmente à luz da tendência de maior repartição do risco da atividade administrativa com esse setor, quer

quanto ao planejamento, quer quanto à própria execução (atividade, essa, hoje vista como primordialmente voltada à realização das obras e serviços de
infraestrutura do Estado), sem contar sua forte imbricação com os temas do controle social e da participação popular, os quais têm ganhado grande fôlego,
grande impulso nos últimos anos. Com efeito, tem-se como desdobramento do tema da regulação e regulamentação dos ajustes administrativos, enquanto

instrumentos de concretização das políticas públicas, também o do princípio da boa administração pública, há muito estudado e hodiernamente bastante

desenvolvido não só na Europa e Estados Unidos da América, como também no Brasil, em função da sua utilização como mecanismo de otimização e
racionalização de uma atividade administrativa discricionária mais consentânea com os anseios e necessidades contemporâneos. Porém a crítica em

tela não permite um enfoque aprofundado e detido da regulação e regulamentação como fatores de concretização da “vontade” administrativa, sendo
que apenas se versará incidentalmente as omissões que tenham a si relação quando voltadas para as avenças públicas. Dessa maneira, o aprofundamento
desse temário de estudo deverá ocorrer de forma apartada, em momento oportuno e posterior.
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públicos legalmente prioritários
(e, assim, estampados em
políticas públicas) e colimados
pelos ajustes, vistos enquanto
mecanismos de sua concreção
(ditos governmentby policies).

Assim, não importa se a omissão
ilícita e lesiva do agente público
traz um específico querer seu
em desatender a legislação
aplicável à avença pública, mas,
simplesmente, se a desatendeu
de modo lesivo, pois “(...) o que
vicia o ato em casos do gênero
é o objetivo descompasso entre
o ato e a finalidade da lei, e não
meramente o vício de vontade,
pois o que importa não é se o
agente quis ou não atender à lei,
mas se a atendeu ou desatendeu.”
(Bandeira de Mello, 2004, nota de
rodapé nº 29, p. 399).

a assegurar a vinculação dos
critérios de ética e lealdade
(além, obviamente, de boa-fé) às
vontades “pública” e particular,
impondo uma conduta sincera
e honesta, sem qualquer
astúcia ou malícia quando
da observância aos ditames
pactuais concertados, dialógicos,
ou seja, em atenção à expectativa
de parceria, de cooperação entre
os polos contraentes, visando
sempre a dar concreção às
políticas públicas envolvidas
no ajuste público, bem como à
correlata conduta administrativa,
enquanto sua finalidade última.

meio de ação popular (Caldas,
2014a), à luz do expressamente
previsto no art. 5º, LXXIII, da
Constituição Federal de 1988,
agregando-se a ele a ideia do
consenso, da cooperação, da
colaboração entre os particulares
e a Administração, em maior
flexibilização
das
avenças
públicas a serem desenvolvidas
em parceria (Garbi, 2012).

Nesse diapasão, inclusive à luz do
art. 54, caput, da Lei nº8.666/93,
onde determina-se que aos
contratos
administrativos
aplicam-se,
supletivamente,
os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições
de direito privado, revelamse pertinentes as lições de
Couto e Silva (2011) sobre a
boa-fé, ao tê-la enquanto um
mandamento fundamental de
direito, com aplicação e vigência
independentemente
de
sua
expressa previsão legal. Dessa
maneira, consoante explica,
mostra-se como um princípio
geral das obrigações, a ser
observado em todas as relações
jurídicas sinalagmáticas18.

Seu conceito, tal qual positivado
no direito lusitano corresponde
à ideia de que “A Administração
Pública e os particulares devem,
nas suas relações, agir com boafé, respeitando, em especial, a
confiança que possa ter sido
criada pela sua atuação anterior”
9.
Boa-fé
objetiva (Silveira, 1998, p. 17).
administrativa e “vontade
pública”
nos
contratos De certo modo, esse princípio da
boa-fé objetiva administrativa
administrativos
não deixa de ser uma expressão
Nesse aspecto, surge o conceito, do já consabido princípio da
administrativa,
hoje desenvolvido pelo Direito moralidade
português, do princípio da boa- alçado à condição de bem jurídico O autor explica, ainda, que
fé objetiva administrativa17, autonomamente tutelado por tal princípio da boa-fé, com

17 Sua previsão se mostra expressa no ordenamento jurídico português, tanto pelo disposto no art. 266-2 da Constituição da República (2. Os órgãos

e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da
igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé), como pelo art. 6º-A, “1” e “2”, do seu Código de Procedimento Administrativo

(1 - No exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se

segundo as regras da boa fé. 2 - No cumprimento do disposto nos números anteriores, devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, relevantes
em face das situações consideradas, e, em especial: a) A confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa; b) O objectivo a alcançar com a
actuação empreendida).
18

À luz da teoria geral dos contratos, tem-se como princípios fundamentais de Direito Contratual, a autonomia da vontade, o consensualismo, a

obrigatoriedade e a relatividade das convenções, além da boa-fé. Mais remotamente, a boa-fé foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio por intermédio

do art. 131, do Código Comercial de 1850. A seu turno, o Código Civil de 1916 fez menção a si, como se verifica, e. g., nos arts. 490 e 514, ao versar a posse e o
possuidor de boa-fé. Também o Código de Defesa do Consumidor revela disposições reguladoras da boa-fé nas relações de consumo, consoante os arts. 4º,

III, e 51, IV, enquanto princípio de política nacional das relações de consumo e como norma de conduta contratual, respectivamente. Hodiernamente, porém,
há previsão expressa da boa-fé objetiva em dispositivos como o art. 113 (nele tida por norte à interpretação dos negócios jurídicos) e o art.187, c/c art. 927,

caput (em que vista como critério de identificação do ato ilícito, implicando obrigação de reparação dos danos dele decorrentes), além de especificamente

para os contratos, consoante disposto no art. 422, todos da Lei nº 10.406/02 (Código Civil de 2002), sendo neste havida por verdadeira cláusula geral, de
conteúdo propositalmente vago, a implicar aplicação estatal dirigida, ou seja, mediante intervenção estatal na economia do negócio jurídico contratual,
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repita-se, no art. 54, caput¸ da Lei
nº 8.666/93 (Meirelles, 2006),
aos contratos administrativos –
pois neles, a “vontade pública” é a
legalmente estipulada – inclusive
servindo como um vetor
interpretativo integrador (Couto
e Silva, 2011) para atendimento da
função consensual das cláusulas
expressas e implícitas avençadas,
Relaciona-se,
portanto,
à verificado em conjunto com o
lealdade, à lisura, à correção e outro vetor hermenêutico, a
retidão do proceder por parte causa, cuja teoria é igualmente
dos contraentes e o respeito empregue no exame de suas
à esfera jurídica recíproca e fases.
também de outrem, ao introduzir
deveres adicionais (também Nesse sentido é a doutrina de
ditos secundários, anexos ou Aguiar Júnior (2012, p. 190) onde
instrumentais, consistentes na afirma-se que
consideração que se necessita ter
para com o outro), possivelmente A boa-fé objetiva é hoje a cláusula
dissociados da vontade das partes geral mais lembrada para a
- malgrado não se manifestem em solução dos litígios sobre relações
todas as situações concretamente privadas. Embora presente no
verificadas - uma vez que não âmbito do direito público, uma vez
podem ser considerados como que sua posição de supremacia
genéricos e despersonalizados influencia também a ação
tal como a correção social (Couto administrativa,
especialmente
e Silva, 2011). Tal objetividade nos contratos, é no âmbito do
da boa-fé decorre, assim, da direito civil – na parte do direito
especificação da pessoa a quem obrigacional – que essa ideia-força
se deve a consideração e também tem sido utilizada com regular
da determinação da relação frequência pelos tribunais em
obrigacional estabelecida com suas três principais funções: criar
esta pessoa (Couto e Silva, 2011). deveres secundários ou anexos,
embora não previstos na lei ou no
O fato de o princípio da boa-fé contrato; impor limites à ação das
objetiva19 estabelecer deveres partes, embora permitida pela lei
ditos adicionais, secundários ou pelo contrato, pois os direitos
(meramente acessórios ou com subjetivos somente podem ser
prestação autônoma), fiduciários, exercidos no limite autorizado pela
anexos, laterais, instrumentais boa-fé; e auxiliar na interpretação
aos expressos na avença e que das cláusulas contratadas.
estes possivelmente independem
da vontade das partes, em si, é a Cabe observar que a atividade
característica primordial para integrativa
da
lei
pela
sua aplicabilidade, de forma Administração Pública se dá
supletiva e com fundamento, mediante o emprego do raciocínio
significado de regra de conduta,
de consideração, abarca todos
os que participam do vínculo
obrigacional, estabelecendo um
elo de cooperação em torno de
um fim objetivo por eles divisado,
contribuindo, dessa maneira,
para a fixação dos limites da
prestação de cada um.

por analogia, quando da solução
de questões a si entregues (de
pleitos resultantes em processos
administrativos), ou por meio
do exercício de competência
discricionária.

A integração por analogia,
segundo Valle Figueiredo (2008)
devidamente fundamentada nos
ensinamentos de Juan Francisco
Linares, é possível no Direito
Administrativo e deve existir
nos casos de leis de individuação
estreita (insuficiente), faltante ou
incompleta, ante a explicitação
de norma ou normas jurídicas
preexistentes
e
expressas,
utilizando-se, como diretriz
desse raciocínio, de princípio
ou princípios gerais do Direito
aplicáveis ao caso (dentre os
quais, o da boa-fé), com a ressalva
de que essa integração não
implique imposições ou sanções.
Já a integração por meio do
exercício
de
competência
discricionária
consiste,
basicamente,
na
atividade
administrativa segundo a qual
o Administrador, ao tomar uma
decisão para um caso concreto,
deve escolher a melhor (princípio
da eficiência) dentre as várias
legalmente possíveis, à luz dos
critérios de conveniência e
oportunidade.

Postos tais contornos da boafé objetiva administrativa, e
sua aplicabilidade ao regime
jurídico de direito público nos
pactos com o Estado, é mister
salientar que por ser conceito de
cunho dinâmico (a exemplo do
da causa), a plena identificação
das suas qualidades, dos seus

inclusive aos contratos administrativos, por força, repita-se, do previsto no art. 54, caput, daLei nº 8.666/93.
19

Como já dito mais acima, a boa-fé objetiva revela-se sob três distintas funções, quais sejam, de vetor interpretativo-integrador, de ensejador de

deveres jurídicos e de controlador, limitador ao exercício de direitos subjetivos (implicando supressioou surrectio, conforme o caso concreto).
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aspectos, é impossível, restando
apenas viabilizada a verificação
do seu campo de incidência em
comparação ao da autonomia
da vontade, bem como do seu
grau de intensidade quanto aos
deveres que enseja, cuja medida é
dada pelo fim do negócio jurídico
a que se relaciona, isto é, in
concreto (Couto e Silva, 2011).

E tal verificação se dá a partir
do fato de que a prestação
principal do negócio jurídico
é determinada, é comandada
pela finalidade que - no caso
do contrato administrativo
- é finalidade pública, fim
público, observado a partir de
manifestação ou declaração de
vontade juridicizada, podendo,
ainda, existirem decorrentes
deveres secundários (adicionais,
anexos,
instrumentais),
dependentes e independentes.
Os
independentes
surgem
desvinculados da finalidade
pública principal (apenas ligados
aos deveres principais pela
origem, pelo nascimento), de sorte
a poderem até perdurar após
o adimplemento da obrigação
principal, com vida própria (como
os deveres de auxílio quando da
fase de recebimento do objeto –
e os respectivos equipamentos
– por parte da Administração
Pública). Já os dependentes,
surgem vinculados, presos ao
núcleo do negócio jurídico de
origem, possuindo “autonomia
relativa”, pois não continuam
após o adimplemento principal
e nem são acionáveis de modo
autônomo.
Tais deveres, quer principais,
quer
secundários
(ditos
ainda adicionais, anexos ou
instrumentais), dependentes ou
20

independentes, decorrem tanto
da vontade, como do princípio da
boa-fé e da proteção jurídica dos
interesses, conforme a situação
concretamente considerada. Há,
porém, casos em que o conteúdo
do negócio jurídico resulta
diretamente da boa-fé, enquanto
que, em outros, o conteúdo
contratual se configura a partir
de uma fusão de vontade e boa-fé
(Couto e Silva, 2011).

10. Conclusões

As
competências
políticoadministrativas se traduzem em
políticas públicas, vistas como
metas de governo devidamente
positivadas, fruto de um
planejamento
participativo
(concertado) por excelência
encontrado, em grau de maior
abstração do Direito pátrio,
no PPA - Plano Plurianual
(quadrienal), na LDO - Lei de
Daí, a constatação de que os Diretrizes Orçamentárias e na
deveres instrumentais (inclusive LOA - Lei Orçamentária Anual
implícitos)
nos
contratos (ânuas), sendo neles circumpostas
administrativos, em si, implica em planos, programas e projetos
um fator de balizamento às sociais de origem, por óbvio,
ditas cláusulas exorbitantes constitucional.
(em regra também implícitas)
e regulamentares pelo viés da A necessária concreção em
moralidade administrativa, cuja contratos
administrativos
boa-fé objetiva administrativa dessas competências políticoressai como sua expressão direta administrativas,
expressadas
na relação jurídica administrativa em
políticas
públicas
concretamente considerada.
governamentais,
dá-se
por
intermédio do dito processo de
Nesse contexto, é mister positivação, em uma conexidade
observar-se que o conceito da instrumental com a contínua
boa-fé objetiva administrativa relação de causalidade (também
tem sua valia por se apresentar dita de imputação), em fluxo
como um parâmetro de conduta cujo contraplano fático-social
para o Estado quanto ao modus corresponde ao das relações
operandi público dentro das jurídicas, in casu, administrativas.
circunstâncias
globalmente
consideradas
e
motivadas, Sob essa óptica dinâmicoatenuando-se
os
excessos processual da relação jurídica
intervencionistas (externados, pactual pública, a boa-fé
nos contratos administrativos, objetiva
administrativa
pelas cláusulas exorbitantes e desponta incidindo não apenas
regulamentares) e seus efeitos na fase de execução dos
sistêmicos maléficos20, como contratos administrativos, mas,
também em relação ao conteúdo igualmente, nas suas fases pré
do seu arranjo com os agentes (de planejamento e licitatória)
privados internos, absolutamente e pós-contratuais (em que se
indispensáveis para a criação tem o recebimento do objeto
e
o
desenvolvimento
da pela Administração, e. g.),
infraestrutura
e
economia impondo condutas concertadas
nacionais.
(de
consenso,
cooperação,
colaboração e parceria) segundo

A respeito de tais efeitos sistêmicos indesejáveis, vide Caldas (2010).
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a tripla função de servir como
canon interpretativo-integrativo,
ser considerada como norma
de criação de deveres jurídicos
instrumentais e, ainda, utilizarse como norma de controle e
limitação ao exercício de direitos
subjetivos – inclusive implicando
a responsabilização de seu
descumprimento,
enquanto
maior concreção do princípio
da moralidade administrativa,
por culpas in contrahendoe post
factumfinitum.
A boa-fé objetiva administrativa,
assim,
introduz
vetores
interpretativos concertados, não
apenas no sentido participativo da
intrínseca parceria, cooperação
e colaboração entre o Estado,
os particulares contratados e as
demais partes envolvidas, mas
segundo uma visão dinâmicoprocessual de seus elementos,
tais sejam, motivação, conteúdo
e forma, buscando estabelecer
os aspectos pactuais públicos
funcionais (socioeconômicos) e
estruturais.

prestação principal, atendidas
as necessidades (públicas) e
expectativas
da
população
beneficiária das obras e serviços
públicos (fim público).
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Um dos poucos consensos teóricos do mundo contemporâneo
diz respeito ao valor essencial do ser humano. Ainda que tal consenso
se restrinja muitas vezes apenas ao discurso ou que essa expressão,
por demais genérica, seja capaz de agasalhar concepções as mais
diversas – eventualmente contraditórias1 –, o fato é que a dignidade
da pessoa humana, o valor do homem como um fim em si mesmo, é
hoje um axioma da civilização ocidental2 e talvez a única ideologia
remanescente3.
Nesse ambiente, o constituinte de 1988 fez uma clara opção
pela dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
brasileiro e de sua atuação, dispondo analiticamente sobre o tema
ao longo do texto constitucional. A meta central da Carta de 1988,

assim como da maior parte das Constituições modernas, pode ser
resumida na promoção do bem estar do homem, cujo ponto de
partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade,
o que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições
materiais mínimas, dentre as quais a prestação de educação,
objeto de exame mais detido deste pequeno estudo.
A educação figura no texto constitucional como uma
atividade prioritária do Estado, pela qual se pode promover o
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é preciso repisar
que a educação4 constitui, modernamente, pressuposto básico para
a participação no âmbito do Estado, para o exercício da cidadania
e para o ingresso no mercado produtivo. A decisão consciente a
respeito do voto em cada eleição, a informação acerca dos direitos
mais elementares – e.g., direitos do consumidor, e até mesmo o direito
de ação –, o acesso ao mercado de trabalho, tudo isso depende hoje,
em larga medida, da educação formal5. A ela foram dedicados os

seguintes dispositivos da Carta
de 1988:

“Art. 6º: São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição
Art. 23, V: É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: (...)
V - proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação e à
ciência.
Art. 30, VI: Compete aos
Municípios: (...)
VI - manter, com a cooperação
técnica e financeira da União
e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino
fundamental.
Art. 34, VII, e: A União não
intervirá nos Estados nem no
Distrito Federal, exceto para: (...)
VII - assegurar a observância
dos
seguintes
princípios

1 Ignacio Ara Pinilla, Las transformaciones de los derechos humanos, 1994, p. 32.
2 Franciso Fernández Segado, La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978 y en su interpretación por el
Tribunal Constitucional, RILSF nº 121, p. 73: “En el ordenamiento liberal democrático la dignidad del hombre – según el Tribunal Constitucional Federal
alemán – es el valor superior.”.
3 Celso D. de Albuquerque Mello, Conflitos armados e direitos humanos, 1997, p. 2; e Ignacio Ara Pinilla, Las transformaciones de los derechos humanos,
1994, p. 91.
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constitucionais: (...)

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Art. 35, III: O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União
nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: (...)
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal
na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde;
Art. 205: Educação, direito de todos e dever do Estado (...) visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 208: O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de:
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive,
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
(...)
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às necessidades do
educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo
§ 2º o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público,

ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade
competente.
Art. 212: A União aplicará,
anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e
cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino
(...)
§ 3º A distribuição dos recursos
públicos assegurará prioridade
ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos
do plano nacional de educação.
Art. 213: Os recursos públicos
serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos
a
escolas
comunitárias,
confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei que:
(...)
§ 1º Os recursos de que trata este
artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, na forma
da lei, para os que demonstrem
insuficiência de recursos, quando

4 A educação, note-se, não se resume apenas à transmissão dos conhecimentos próprios de cada disciplina.Marcos Augusto Maliska, O direito
à educação e a Constituição, 2001, citando lição de Jean Piaget registrou, p. 157: “(...) o indivíduo não poderia adquirir suas estruturas mentais
mais essenciais sem uma contribuição exterior, a exigir um certo meio social de formação, e que em todos os níveis (desde os mais elementares até os mais altos) o fator social ou educativo constitui uma condição do desenvolvimento.”. E complementa: “ [a educação deve garantir a
todos] o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição dos conhecimentos, bem como dos valores morais que correspondam ao
exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual.”. A Lei nº 9.394/96 (LDB) dispõe nesse mesmo sentido: “Art. 2º A educação, dever
da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Veja-se ainda sobre o tema Maria Garcia, A
nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, CDCCP – RT nº 23, p. 59 e ss.
5 Konrad Hesse, Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha, 1998, p. 133: “Em tudo, democracia é, segundo seu
princípio fundamental, um assunto de cidadãos emancipados, informados, não de uma massa ignorante, apática, dirigida apenas por emoções e
desejos irracionais que, por governantes bem-intencionados ou mal-intencionados, sobre a questão do seu próprio destino, é deixada na obscuridade.”; José Afonso da Silva, Poder constituinte e poder popular, 2000, p. 143; e Marcos Augusto Maliska, O direito à educação e a Constituição, 2001, p. 161.
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houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade
da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.
§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão
receber apoio financeiro do Poder Público.”

A despeito da clareza de boa parte das normas transcritas,
não é incomum encontrar quem sustente a impossibilidade de
extrair conseqüências jurídicas concretas ou exigir qualquer
prestação com fundamento em tais disposições. Na verdade,
o tratamento que doutrina e jurisprudência6 conferem a tais
normas decorre não apenas (e, por certo, não principalmente) da
incapacidade de definir os efeitos que elas pretendem produzir,
isto é, sua pretensão de dever ser, mas sim do confronto, muitas
vezes implementado de forma equivocada, dessas normas com
outras, como as que cuidam da separação dos poderes e da reserva
orçamentária, tendo em conta a quantidade limitada de recursos
públicos. Explica-se melhor.
Do ponto de vista jurídico, os chamados direitos sociais,
econômicos e culturais, de que o direito à educação é uma espécie,
podem envolver duas dificuldades hermenêuticas que precisam
ser solucionadas pelo intérprete: a identificação dos efeitos que
pretendem produzir na realidade e, na seqüência, a definição do que
pode ser exigido judicialmente.

O grupo que engloba as normas pertinentes ao tema da
educação traz algumas indicações bastante nítidas acerca das duas
questões. Quanto aos efeitos que as normas pretendem produzir,
ao lado do princípio geral, cujo objetivo é que a educação seja o
mais abrangente e completa possível, encontram-se várias regras e
subprincípios mais específicos, que a Constituição ordena sob a forma
de metas prioritárias. Assim, em primeiro lugar, estão as seguintes:

(i)
o atendimento em creches
e pré-escola às crianças até 6
(seis) anos7;
(ii)
o direito à educação
fundamental,
associado
a
programas
suplementares
de material didático-escolar,
transporte,
alimentação
e
assistência à saúde8; e
(iii) a oferta de ensino noturno
(ao menos o fundamental)9.

Algumas
observações
sobre o tema serão pertinentes.
O direito ao atendimento em
creches e pré-escola relacionase não apenas com o direito à
educação, mas também com a
assistência aos desamparados.
Trata-se de uma forma de
permitir que o pai e a mãe
de menores de 6 (seis) anos
trabalhem,
sem
prejuízos
maiores para a criança. Não
há aqui muita dificuldade com
a definição dos efeitos: as
expressões creche, pré-escola
e criança até 6 (seis) anos são
inteiramente conhecidas.
O direito ao ensino
fundamental
gratuito
é
repetidamente referido pela
Constituição, que chega a afirmar

6 STJ, Resp nº 57614/RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 1.7.96, p. 23989: “Inexiste direito certo se não emanado da lei ou da Constituição.
Normas meramente programáticas protegem um interesse geral, mas não conferem aos respectivos beneficiários o poder de exigir a sua satisfação antes que o legislador cumpra o dever de complementá-las com a legislação integrativa.”; e STJ, Resp nº 63128/GO, Rel. Min. Adhemar
Maciel, DJ 20.5.96, p. 16745: “Constituição dirigente e programática. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação Civil Pública para obrigar o
governo goiano a construir um centro de recuperação e triagem. (...) A Constituição federal e em suas águas a Constituição do Estado de Goiás
são ‘dirigentes’e ‘programáticas’. Tem, no particular, preceitos impositivos para o Legislativo (elaborar leis infraconstitucionais de acordo com as
‘tarefas’e ‘programas’ pre-estabelecidos) e para o Judiciário (‘atualização constitucional’). Mas, no caso dos autos, as normas invocadas não estabelecem, de modo concreto, a obrigação do Executivo de construir, no momento, o centro. Assim, haveria uma intromissão indevida do Poder
Judiciário no Executivo, único em condições de escolher o momento oportuno e conveniente para a execução da obra reclamada.”.
7 Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), arts. 29 a 31.
8 Lei nº 9.394/96 (LDB) arts. 22 a 28 e 32 a 34.
9 Lei nº 9.394/96 (LDB) arts. 4º, VI, 37 e ss.
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tratar-se de um direito público subjetivo10. Por educação fundamental

entendem-se os primeiros oito anos de escolaridade, da primeira à
oitava série do primeiro grau, na forma como os currículos escolares
brasileiros são hoje organizados11. Observe-se que o objetivo
pretendido pela norma não é apenas assegurar que seja oferecido o
ensino fundamental, mas que (i) todos tenham efetivamente acesso a
ele – por isso a referência no dispositivo à obrigatoriedade12 e, com o
mesmo propósito, ao oferecimento obrigatório em horário noturno
e sob forma didática adequada, a fim de que também os adultos não
alfabetizados tenham oportunidade de obter essa formação básica
–; e (ii) todos tenham condições reais de apreender os conteúdos
ensinados, daí a garantia de programas suplementares de material
didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, no âmbito da
própria escola.

O direito à educação fundamental envolve, ainda, prestações
que assegurem condições de real aproveitamento para o aluno,
daí porque o serviço deverá ser oferecido em horário diurno, para
o público infantil e adolescente, e noturno, sob formas didáticas
adequadas, para adultos e jovens que não tenham tido acesso à
educação na idade própria, além de acompanhar material didático,
alimentação e prestações básicas de saúde e transporte, quando
necessário.

Identificados os efeitos pretendidos pela norma, é simples
apurar o que se poderá exigir judicialmente caso as prestações
descritas acima não sejam oferecidas pelo Poder Público. Parece
certo que, sem prejuízo de outros direitos adicionais, o indivíduo
poderá exigir judicialmente uma vaga em alguma escola pública, de
qualquer nível federativo (já que a competência é comum a todos13),
onde possa cursar o ensino fundamental14. Algumas notas ainda
precisam ser feitas sobre esse ponto.

É
perfeitamente
possível criticar de logo a
opção do constituinte. Alguém
poderá dizer que, no mundo
contemporâneo, no qual o
mercado de trabalho demanda
níveis cada vez mais altos de
educação, apenas o ensino
fundamental não é suficiente para
oferecer igualdade de chances
aos indivíduos. A ponderação
é provavelmente verdadeira
em certo sentido. Nos centros
urbanos em especial, melhores
condições de emprego e salário
exigem níveis de escolaridade
cada vez mais altos e o Estado
deve
estar
politicamente
comprometido
com
essa
necessidade. Nada obstante essa
evidência, é doloroso examinar
as estatísticas disponíveis sobre
o assunto.
A Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios de
2001 apurou, e.g., que, na região
Nordeste, 24,3% dos maiores
de 15 anos são analfabetos; na
Norte, 10,6%; na Centro-Oeste,
10,2%; na Sudeste, 7,5% e na

10 A Constituição de 1824 já referia que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. Sobre o tratamento da educação ao longo da
história constitucional brasileira, veja-se: Marcos Augusto Maliska, O direito à educação e a Constituição, 2001, p. 21 e ss.
11 Lei nº 9.394/96 (LDB): “Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)”.
12 A importância da educação justifica até mesmo a punição, civil e criminal, dos pais que não diligenciarem acerca da formação escolar de
seus filhos. Veja-se: Lei nº 8.069/90 (ECA): “Art.24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em procedimento
contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que
alude o art. 22. (...) Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: (...) V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;“. Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 6º “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental.”. Código Penal: “Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária
de filho em idade escolar: Pena — detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa.” .
13 Sobre as competências dos entes federados na matéria, veja-se, ainda, Marcos Augusto Maliska, O direito à educação e a Constituição,
2001, p. 244 e ss.
14 Não apenas o indivíduo tem legitimidade para essa demanda, como se verá adiante. A própria Lei nº 9.394/96 (LDB) prevê, em seu art. 5º,
que “O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.”
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Sul, 7,1%15. Note-se que tudo o que os índices revelam é que essas

pessoas não são capazes de assinar seu próprio nome. Um grande
percentual, ainda que saiba subscrever o nome – e portanto não seja
considerado analfabeto –, não é, e.g., capaz de ler um texto de jornal e
compreendê-lo, muito menos apresenta condições de escrever uma frase
sobre sua própria vida, antigo critério adotado pela UNESCO (1951)
para considerar um indivíduo alfabetizado16.

Desse modo, assegurar o ensino fundamental a todos
provavelmente não será suficiente para os projetos e a capacidade de
alguns, que haverão de seguir adiante por outros meios, mas certamente
representará um enorme ganho para muitos17. Essa é a lógica do chamado
mínimo existencial abaixo do qual não se pode admitir que ninguém
esteja.
Uma segunda questão que se pode colocar neste ponto é a da falta
de estrutura pública para atender a todos os estudantes, seja qual for sua
faixa etária. Imagine-se que em determinado município não haja, e.g.,
escola noturna que ofereça o ensino fundamental. Ou imagine que não
haja vagas suficientes para todas as crianças na escola diurna existente
no município. Que fazer?
Além das conseqüências atípicas previstas na Constituição (como
a responsabilização da autoridade negligente, intervenção federal etc.),
a norma autoriza que o Judiciário determine ao Poder Público, mediante
pedido do interessado, o custeio de sua educação fundamental em uma
instituição de ensino privada de padrão e custo similares ao da pública
até que a Administração esteja em condições de prestar o serviço18. Essa
solução é sinalizada pelo § 1º do art. 213 da Constituição que dispõe, in
verbis:
“Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei, que:

(...)
§ 1º Os recursos de que trata este
artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, na forma
da lei, para os que demonstrem
insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos
regulares da rede pública na
localidade da residência do
educando, ficando o Poder
Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de
sua rede na localidade.”
A
expressão
“na
forma da lei” constante do §
1º merece atenção especial.
Seria possível argumentar que
apenas com fundamento em
lei regulamentando a questão
(que até o momento inexiste) o
Judiciário poderia determinar o
custeio de uma escola privada
pelo Poder Público. Não é essa,
todavia, a melhor interpretação
e é neste ponto que o tema
entra em contato com a idéia de
separação de poderes.
Antes de mais nada, do
ponto de vista da hermenêutica
jurídica, cabe ao intérprete,

15 Os dados são do IBGE, 2003, Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2001 (www.ibge.gov.br).
16 Ata da Reunião do Comitê Internacional de Peritos sobre Alfabetização, 1951, UNESCO. Em 1962, o Comitê reformulou esse critério e passou a definir a pessoa alfabetizada como aquela “que dispõe dos conhecimentos teóricos e práticos fundamentais para empreender as atividades em que a alfabetização é necessária para uma atuação eficaz no seu grupo e comunidade, e que possui um domínio suficiente da leitura,
escrita e aritmética que lhe permitam continuar utilizando os conhecimentos adquiridos, para seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento
de sua comunidade”.
17 Lei nº 9.394/96: “Art, 5º, § 2º: Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais
e legais.”.Marcos Augusto Maliska, O direito à educação e a Constituição, 2001, p. 227: “A oferta pública do ensino médio está condicionada,
primeiramente, à garantia do ensino fundamental. Ao Estado cabe, prioritariamente, investir no ensino fundamental como primeira etapa da
educação. Portanto, a discricionariedade administrativa de escolher entre ofertar o ensino fundamental ou ensino médio está limitada ao pleno
cumprimento da função primeira.”.
18 Entendem nesse mesmo sentido Luís Roberto Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 4ª ed., 2000, p. 112; e Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos, As normas programáticas –Uma análise político-constitucional, CDCCP – RT nº 16, p. 119 e ss.
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diante de várias interpretações possíveis, escolher aquela que melhor
realiza o princípio constitucional em foco; no caso, o princípio da dignidade
da pessoa humana. Muito bem. Como já se viu, mais do que apenas um
efeito isolado do princípio, há direito subjetivo ao ensino fundamental
gratuito. Como ele deve ser prestado? A regra geral é que a Administração
está obrigada a oferecê-lo por seus próprios meios, justificando-se inclusive
a responsabilização da autoridade que assim não proceder (art. 208, § 3º).
O art. 213, § 1º, entretanto, prevê uma exceção transitória a essa
regra geral, exigindo para tanto a manifestação do Poder Legislativo. Isto é:
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública, o Poder
Público poderá destinar os recursos – que deveriam, a rigor, ser aplicados
na expansão da rede pública de ensino – ao custeio do ensino fundamental
e médio em instituições privadas, para que esses indivíduos não sejam
prejudicados pela deficiência do serviço prestado pelo Poder Público.
Continua a Administração obrigada, todavia, a expandir sua rede, para que
seja capaz de atender a toda a população.

O propósito claro do constituinte, harmônico com as demais
disposições constitucionais sobre o assunto, é impedir que a Administração
possa simplesmente não investir em sua rede de ensino, preferindo aplicar
os recursos destinados a esse fim em bolsas de estudo indefinidamente.
Essa destinação anômala de recursos, entretanto, será possível em atenção
ao direito fundamental à educação, mas só poderá ser praticada de maneira
institucionalizada e global pelo Poder Público mediante a regulamentação
legislativa.
Tudo é diferente quando a questão se coloca diante do Poder
Judiciário, não se lhe aplicando a exigência da lei prévia em questão.
Ora bem: se o indivíduo vai ao Judiciário pleitear o direito de cursar
gratuitamente o ensino fundamental, isso significa que esse bem não lhe foi
oferecido pela Administração, nem por si própria, nem através da solução
provisória de bolsas em instituições privadas prevista pela Constituição.
Não se cuida aqui de fixar uma política de governo a respeito da educação,
mas de tutelar um direito subjetivo constitucionalmente previsto e
descumprido. A exigência de lei prévia, portanto, dirige-se ao Executivo, e
não ao Judiciário.

Também não se pode
dizer que há necessidade de lei
regulamentadora na hipótese, ou
que os dispositivos que consagram
o direito subjetivo à educação
fundamental não seriam autoaplicáveis. Como já se fez questão
de registrar, sabe-se, com precisão,
o que é ensino fundamental,
assim como o que são instituições
privadas de ensino. Demonstrado
que o Poder Público efetivamente
não dispõe de uma vaga (diurna
ou noturna, conforme o caso) no
ensino fundamental para o autor da
demanda, o único ponto que exigirá
uma decisão propriamente dita
será a escolha da instituição privada
de ensino. Sobre esse aspecto é
possível fazer duas observações.
Em primeiro lugar, o
magistrado deverá estar atento
aos princípios da razoabilidade19

e da isonomia no caso concreto.
Nada justifica que o indivíduo que
obteve judicialmente o direito
ao ensino fundamental seja mais
bem aquinhoado do que aquele
que freqüentou as filas, ao longo
das madrugadas, para inscrição
nas escolas públicas e obteve
uma vaga. Assim, a escola privada
escolhida deve ter um padrão
e, principalmente, um custo
equivalentes ao da escola pública20.

19 Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 3ª ed., 2000, p. 198 e ss. O princípio da razoabilidade se desdobra em três
fases: (i) a verificação da adequação lógica entre meios empregados e fins pretendidos; (ii) a razoabilidade interna, que consiste na escolha da
medida que apresente o menor custo possível para o maior benefício; e (iii) a razoabilidade externa, que é a ponderação do fim pretendido, e
da medida escolhida para implementá-lo com os demais bens constitucionais.
20 De acordo com os dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), do Ministério da Educação (www.inep.gov.br),
em 1995, o Brasil gastou US$ 870 por cada aluno do ensino fundamental na rede pública. Apenas a título de informação, a educação infantil e
o ensino médio custam, por ano e por aluno, respectivamente, US$ 562 e US$ 1.018. É bem de ver que esses valores provavelmente são maiores hoje tendo em vista os repasses do FUNDEF, mas não há dados consolidados atualizados.
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Ou seja: idealmente, o gasto que o Poder Público terá com esse aluno em
uma escola privada deve ser o mais próximo possível do custo de um
aluno nas mesmas circunstâncias em sua rede de ensino. Além disso, o juiz
poderá utilizar analogicamente o Código de Processo Civil (art. 632 e ss.),
que dispõe minuciosamente a respeito da obrigação de fazer executada
por terceiro e custeada pelo devedor21.

Lembre-se aqui um ponto. O direito à educação fundamental é
um elemento do mínimo existencial, compondo o núcleo da dignidade
humana e, portanto, sendo oponível aos poderes constituídos.
Imaginar que seu atendimento possa ficar na dependência exclusiva
da ação, e dos humores, do Executivo – em equipar sua rede de
ensino de maneira conveniente – e do Legislativo – em dispor sobre
a concessão de bolsas de estudo em instituições privadas – é tornar
totalmente sem sentido o próprio Estado de direito constitucional.
Ao Judiciário compete tutelar o mínimo existencial e isso pelos meios
substitutivos que forem necessários e aptos para atingir tal fim. Por
isso mesmo apenas se reconhece essa legitimidade ao Judiciário
quando se trata desse mínimo sem o qual a própria dignidade resta
violada, e não de toda a extensão dos efeitos ideais das normas que
se relacionam com a dignidade22.
Além da legitimidade individual do titular do direito à educação
fundamental, não há dúvida de que o Ministério Público, na esteira
do art. 129, III, da Carta de 1988, poderá ajuizar ações civis públicas
para a defesa de interesses coletivos e difusos relacionados com o
direito em questão23. No que diz respeito às crianças e adolescentes,
a Lei nº 8.069, de 13.7.90, trata especificamente da legitimidade do

Ministério Público (art. 210, I, e
seguintes)24, o que, por evidente,
não exclui sua atuação quando
se tratar do oferecimento de
educação fundamental aos
adultos que não tiveram acesso
a ela na idade própria25. Na linha
da tutela coletiva, também as
associações terão legitimidade
para defesa de tais direitos,
nos termos da Lei nº 7.347, de
24.7.85, art. 5º, (Lei da Ação
Civil Pública)26 e da própria Lei
nº 8.069/90, art. 210, III27.
É bem de ver que o
Ministério Público e os demais
legitimados para a ação civil
pública poderão agir em duas
frentes. Na defesa de interesses
coletivos, poderão pleitear o
custeio pelo Poder Público do
ensino fundamental em escolas
privadas para um conjunto
representativo de indivíduos,
como, e.g., de todas as crianças
de determinada cidade em que
não há escola pública. Na defesa
de interesses difusos, o MP e as

21 O processo licitatório previsto no CPC poderá ser utilizado quando houver mais de uma escola privada, de mesmo padrão, próxima à residência do autor.
22 Nesse sentido é a dicção do art. 213, da Lei nº 8.069, de 13.7.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que trata da prestação jurisdicional nas demandas que envolvam direitos assegurados às crianças e aos adolescentes, dentre os quais o direito ao ensino obrigatório: “Na
ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.”.
23 Nina Beatriz Stocco Ranieri, Direito ao desenvolvimento e direito à educação – relações de realização e tutela, CDCCP – RT nº 6, p. 124 e
ss.
24 STJ, Resp nº 212.961/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18.9.00, p. 100: “A teor do Código da Criança e do Adolescente, o
Ministério Público não apenas está legitimado, mas ‘é competente’. Vale dizer: tem o encargo legal de defender, em substituição processual, os
interesses sociais da criança.”.
25 Sobre o papel do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos e difusos, veja-se Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, 11ª ed., 1999.
26 Lei nº 7.347, de 24.7.85 (Lei da Ação Civil Pública): “Art. 5º. A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público,
pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista
ou por associação que: I – esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; II – inclua entre suas finalidades institucionais a
proteção do meio ambiente (...)”
27 Lei nº 8.069/90 (ECA): “Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente: (...)
III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.”.
28 Não se pode deixar de referir que o generalizado descumprimento dos precatórios é uma das faces da crise financeira em que estão mergulhados Estados e Municípios. Veja-se sobre o tema Luís Roberto Barroso, A derrota da federação: o colapso financeiro dos Estados e Municípios in Temas de Direito Constitucional,2001, p. 141.Sobre a questão das prioridades orçamentárias veja-se o capítulo VII.
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associações organizadas na forma legal poderão requerer a inclusão
obrigatória no orçamento do próximo exercício – decisão que deverá
ser vinculante para Executivo e Legislativo – da verba necessária
para a construção da escola adequada e seu aparelhamento, de modo

que o serviço venha a ser prestado regularmente como determina a
Constituição28. Por fim, como se registrou inicialmente, uma crítica

freqüentemente sacada contra o que se acaba de registrar envolve a
questão dos custos financeiros e da quantidade limitada de recursos
existentes. Para concluir, cabe fazer algumas observações sobre esse
aspecto da questão.

O Estado de direito constitucional exige que a ação do
Poder Público esteja subordinada, isto é, juridicamente vinculada,
aos termos da Constituição Federal. Isso não significa que as
iniciativas e os atos das autoridades já estejam inteiramente
predeterminados pela Carta, mas certamente significa que tudo
o que a Constituição dispõe haverá de ser cumprido e respeitado
pelos poderes constituídos. Ora, a gestão de recursos financeiros
envolve sempre dois tipos de ação: a obtenção e o dispêndio. Não
é diferente com os recursos públicos. A apuração de recursos pelo
Poder Público é tema amplamente regulamentado pelo direito
constitucional, desde as clássicas limitações ao poder de tributar,
até as modernas regras que regem o endividamento público. Em
suma: para a apuração de receitas, o Estado deverá obediência às
normas jurídicas pertinentes. E o que dizer da despesa?

A despesa pública é exatamente o mecanismo pelo qual o
Estado, além de sustentar sua própria estrutura de funcionamento,
procura realizar seus fins e atingir seus objetivos. Do ponto
de vista formal, as despesas públicas deverão estar previstas
no orçamento, nos termos constitucionais e legais; mas o que
deverá constar do orçamento? Em que se deverá investir? Em
que os recursos públicos deverão ser aplicados?29 Essas decisões
deverão estar vinculadas juridicamente às prioridades eleitas

pelo constituinte originário30.

Imaginar que a influência da
Constituição no que diz respeito
aos gastos públicos se limitaria
à formalidade de sua previsão
orçamentária seria ignorar por
completo a natureza normativa
da Carta e dos fins materiais
por ela estabelecidos. Tal
concepção provocaria, ainda,
uma partição inteiramente sem
sentido na atividade financeira
do Estado: a apuração das
receitas, especialmente no
que diz respeito ao direito
tributário, estaria submetida
aos comandos constitucionais,
mas as despesas não31 (!).

Se é assim, e se os meios
financeiros não são ilimitados,
os recursos disponíveis deverão
ser aplicados prioritariamente
no atendimento dos fins
considerados essenciais pela
Constituição, até que eles
sejam realizados. Os recursos
remanescentes haverão de
ser destinados de acordo
com as opções políticas que
a deliberação democrática
apurar em cada momento. No
caso brasileiro, a essa conclusão

28 Não se pode deixar de referir que o generalizado descumprimento dos precatórios é uma das faces da crise financeira em que estão mergulhados Estados e Municípios. Veja-se sobre o tema Luís Roberto Barroso, A derrota da federação: o colapso financeiro dos Estados e Municípios in Temas de Direito Constitucional,2001, p. 141.Sobre a questão das prioridades orçamentárias veja-se o capítulo VII.
29 Luiz Carlos Bresser Pereira, Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos, RDA nº 208, p.147 e ss. Em interessante estudo (ainda que nem sempre se concorde com suas aplicações), o autor identifica como direito republicano o direito a que os recursos públicos
sejam aplicados no interesse e benefício de toda a coletividade e não de alguns grupos privados.
30 Gregorio Peces-Barba Martínez, Derechos sociales y positivismo juridico, 1999, observa com precisão que o próprio fato da escassez de
recursos demanda e justifica a definição das prioridades através da norma jurídica; p. 82: “La realidade de la escasez no es sólo la base para
uma concepción económica de la sociedad. Si al análisis económico se le añaden ingredientes éticos y políticos, donde se tenga em cuenta a la
persona em su dimensión integral, la escasez es también um punto de partida para justificar el Derecho.”.
31 German J. Bidart Campos, El orden socioeconomico en la constitucion, 1999, p. 353.
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se chega igualmente em decorrência de um conjunto de compromissos internacionais assumidos
formalmente. Com efeito, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais32, a
Convenção Internacional sobre o direito das crianças33 e também o Pacto de São José de Costa Rica34
obrigam os Estados signatários a investirem o máximo dos recursos disponíveis na promoção dos direitos
previstos em seus textos.

32 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12.12.91, e
promulgado pelo Decreto nº 591, de 6.7.92. Vale transcrever os seguintes artigos, por pertinentes:
“Art. 2. 1.Cada Estado Parte do Presente Pacto compromete-se a adotar medidas tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de
medidas legislativas.
(...)
Art. 6. 1.Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.
(...)
Art. 11. 1.Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família,
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação
internacional fundada no livre consentimento.
(...)
Art. 13. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar
ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre,
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito:
a) A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos; (...)
Art. 14. Todo Estado Parte do presente Pacto que, no momento em que se tornar Parte, ainda não tenha garantido em seu próprio território
ou territórios sob sua jurisdição a obrigatoriedade e a gratuidade da educação primária, se compromete a elaborar e a adotar, dentro de um
prazo de dois anos, um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecidos
no próprio plano, do princípio da educação primária obrigatória e gratuita para todos.”
33 A Convenção sobre os direitos das crianças, de 1989, foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14.9.90, e promulgada pelo Decreto
nº 99.710, de 21.11.90. Veja-se: “Art. 4. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas, administrativas, legislativas e outras, para a
implementação dos direitos reconhecidos nesta Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-partes tomarão
tais medidas no alcance máximo de seus recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional.”
34 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de São José de Costa Rica, 1969, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 27, de 16.5.92, e
promulgada pelo Decreto nº 678, de 6.11.92, traz a seguinte redação:
“Art. 26. Desenvolvimento progressivo.
Os Estados-Partes compromentem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente
econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou outros meios apropriados.”
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Resumo: busco no presente estudo defender a necessidade da
cultura da unidade decisória como fator a preservar a igualdade
formal e a sanidade do sistema decisório, resguardando o prestígio
das decisões proferidas, a credibilidade das Cortes Superiores frente
à sua preservação como exercício de humildade decisória.

Palavras-chave: Jurisdição – precedentes - common law – civil law
– sistema de precedentes no direito processual civil brasileiro –
atuação do julgador

Um princípio é uma suposição que não põe obstáculos a
maiores indagações. Como ponto de partida, o juiz, no sistema
common law afirma a pertinência de um princípio extraído do
precedente considerado pertinente. Ele, depois, trata de aplicalo, moldando e adaptando aquele princípio de forma a alcançar
a realidade da decisão do caso concreto que tem diante de si.
O processo de aplicação, quer resulte numa expansão ou numa
restrição do princípio, é mais do que apenas um verniz; representa
a contribuição do juiz para o desenvolvimento e evolução do direito.
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA1
1) INTRODUÇÃO

Temos vivido a problemática do enfrentamento de múltiplas
soluções para casos rigorosamente similares, ou seja, juízes
encontrando soluções diametralmente opostas para situações com
o mesmíssimo arcabouço fático-probatório. Ouvimos com profunda

frequência vozes da sociedade
nos criticando diante da falta de
lógica em posições antagônicas
para situações idênticas, gerando
instabilidade e descrença quanto
a nossa atuação.
Tal situação gera um ambiente
de profundo descrédito da
sociedade com relação a atuação
do julgador ao vê-los, diante de
casos concretos idênticos, por
vezes colegas de porta, aplicando
decisões dispares.
O caso vertente revela verdadeira
“esquizofrenia
decisória”,
importando num sentimento
de aguda insegurança aos
operadores do direito, bem
como descrédito social com
relação a atuação do judiciário,
já que violador da primazia da
isonomia.
Com o advento do novo Código
de Processo Civil e a opção
legislativa do acolhimento dos
precedentes como forma de
minorar o crescente número
de feitos ofertados em volumes
estratosféricos,
estes
em

1 CÂMARA, Alexandre Freitas, Súmula da jurisprudência dominante, superação e modulação de efeitos no novo código de processo civil, Revista
de Processo, vol 264/2017, pag. 281/320, fevereiro de 2017
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situações de absoluta similaridade, passa o julgador a ter um novo
caminho a seguir.
DIDIER2, destacadamente, ressalta da opção por um novo
paradigma legislativo:

decisória,
fator
não
solucionado pela lei já que
editada perde tal condição no
dia seguinte.
BARBOSA MOREIRA6, nos

(...) fica muito claro que, para o NCPC, seu sistema de precedentes
é uma valiosa e ousada aposta para se diminuir os estoques de
processo que são decorrência do elevado grau de litigiosidade da
sociedade contemporânea. E para que se obtenha bons resultados,
é imprescindível que todos os autores do processo tenham a mente
aberta para que se possa julgar menos e melhor.

seus Temas, já apontava que
a jurisprudência adapta-se
a mutação social com muito
mais efetividade que qualquer
outra via buscada pelo
interprete. Trata-se da solução
para o “aqui e agora”, no exato
compasso
das
mudanças
da
moderna
sociedade
globalizada, conforme leciona

O Novo CPC é pródigo em mecanismos para resolução de

questões de massa, derivadas algumas ferramentas de experiências
bem-sucedidas de outros países, já que comuns nas sociedades
modernas
De nada adiante o acolhimento da mais moderna legislação3
processual se manejarmos seus institutos e ferramentas com a
visão caolha do passado, com base em ensinamentos e conceitos
mundialmente já ultrapassados.
O desafio do interprete projeta-se para o futuro, marcado pela
necessidade de tratarmos as inovações com base em projeções de uma
nova sociedade, evitando o retrocesso.
Sabemos que magistrados de jurisdição mista4 tem papel de maior
relevância na criação das normas jurídicas e definição das políticas
públicas a serem perseguidas, apresentando maior força criativa,
trazendo mais à tona elementos definidores como seu sentimento de
justiça e direito5.
O juiz exclusivamente normativo compromete a dinâmica
e a marcha processual tendo, em vista seu papel pouco criativo e
objetivamente matemático, bem como diante da sua limitação de
enfrentamento da realidade concreta posta.
Temos um CPC que dá absoluto valor a jurisprudência como fonte
permanente de produção do direito vivo, prontamente aplicável.
Ou seja, as decisões proferidas materializam instantaneamente
a solução para os imediatos e permanentemente mutantes
propósitos sociais. Aqui há absoluta observância da atualidade

A primeira diz respeito
à jurisprudência. Ninguém
negará que é indispensável
reservar a esta a margem de
flexibilidade de que necessita
para ajustar-se à realidade
cambiante do mundo exterior.
Ora, as incessantes mutações
da sociedade são captadas mais
depressa e mais intensamente
pelos órgãos judiciais de nível
inferior, convocados a lidar antes
dos outros com os conflitos
de interesses que as novas
condições sociais, políticas,
econômicas,
culturais
vão
desenhando.
O mencionado
BARBOSA
MOREIRA

Prof.
já

2 BERNARDO e DE PADUA, Clarissa Campos e Marcelo Santiago. ͞O sistema de precedentes do novo CPC e sua repercussão no direito eleitoral͟.
Coleção Repercussões do Novo CPC Direito Eleitoral, v. 12, pág. 84. Paulo Henrique dos Santos Lucon, Luiz Henrique Volpe Camargo (coordenadores) e Fredie Didier Jr. (coordenador geral). Salvador: 2016, Editora Juspodivm.
3 Aqui não me refiro ao nosso novo CPC como a melhor referência mundial, mesmo porque tal análise resta inviável. Contudo, temos um
Código de altíssima qualidade cientifica e prática.
4 Conceituaremos adiante
5 PALMER, Vermon Valentine, in Mixed Jurisdiction World Wide – The Third Legal Family, 2º edição, New York, Cambridge University Press,
2012, pag. 44-46.
6 BARBOSA MOREIRA, José Carlos, in Súmula, jurisprudência, precedentes: uma escalada e seus riscos, Temas de Direito Processual, nona série,
pág.310.
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sinalizava, antes do advento do Projeto Fux, da necessidade e
tendência de buscarmos soluções normativas que prestigiem ao
máximo a jurisprudência e a relevância dos precedentes.
Também em alguns julgados do E. Superior Tribunal de Justiça
já se notava a convergência de valorização da jurisprudência e da
força vinculante dos precedentes, especialmente em lapidar voto
proferido pelo saudoso Ministro Teori Zavascki7. Do inteiro teor
do acórdão, destaco trecho do indigitado voto proferido por Sua
Excelência:
(...) trata-se, é bom registrar, de movimento semelhante ao que se
verifica em outros países, constituindo-se em fator de aproximação dos
diversos sistemas do direito moderno (...). Um olhar sobre a sucessão
histórica das normas editadas a respeito ilustra essa afirmação.

Antes do advento do Novo Código de Processo Civil o tema
também era objeto de enfrentamento pelo Ministro Luiz
Fux, que, igualmente enaltecia os benefícios advindos de
instrumentos à época existentes como a repercussão geral8.
Ademais, trata-se de fenômeno fomentado e bem destacado no
Projeto Florença por GARTH e CAPPELLETTI cinquenta anos atrás,

objetivando a modernização do
Processo Civil Europeu, com o
escopo de uma tutela mais justa,
humana e efetiva
2) COMMON LAW
X
CIVIL
LAW
–
FATORES
PREPONDERANETEMNTE
DEFINIDORES
DE
CADA
SISTEMA
Vivemos
um
movimento
mundial no qual ocorre a
absoluta miscigenação dos
modelos acima, importando,
diante
sua
evolução,
na
construção de um único sistema
jurisdicional misto, ou seja,
não mais podendo sustentar,
frente ao quadro apresentado
no mundo, da existência de
sistemas absolutamente puros –

7 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA
DECISÃO RESCINDENDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA 343/STF. NÃO-APLICAÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA
A RESPEITO.1. A súmula 343/STF, editada antes da Constituição de 1988, tem origem na doutrina (largamente adotada à época, inspiradora
também da súmula 400/STF) da legitimidade de interpretação razoável da norma, ainda que não a melhor, permitindo assim que a respeito
de um mesmo preceito normativo possa existir mais de uma interpretação e, portanto, mais de um modo de aplicação.2. Ao criar o STJ e lhe
dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade
do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. O exercício dessa função se mostra particularmente
necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa. Mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por
outros tribunais, cumpre ao STJ intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação. Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de
guardião da sua observância.3. Por outro lado, a força normativa do princípio constitucional da isonomia impõe ao Judiciário, e ao STJ particularmente, o dever de dar tratamento jurisdicional igual para situações iguais. Embora possa não atingir a dimensão de gravidade que teria se
decorresse da aplicação anti-isonômica da norma constitucional, é certo que o descaso à isonomia em face da lei federal não deixa de ser um
fenômeno também muito grave e igualmente ofensivo à Constituição. Os efeitos da ofensa ao princípio da igualdade se manifestam de modo
especialmente nocivos em sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado: considerada a eficácia prospectiva inerente a essas sentenças,
em lugar da igualdade, é a desigualdade que, em casos tais, assume caráter de estabilidade e de continuidade, criando situações discriminatórias permanentes, absolutamente intoleráveis inclusive sob o aspecto social e econômico. Ora, a súmula 343 e a doutrina da tolerância da interpretação razoável nela consagrada têm como resultado necessário a convivência simultânea de duas (ou até mais) interpretações diferentes para
o mesmo preceito normativo e, portanto, a cristalização de tratamento diferente para situações iguais. Ela impõe que o Judiciário abra mão, em
nome do princípio da segurança, do princípio constitucional da isonomia, bem como que o STJ, em nome daquele princípio, também abra mão
de sua função nomofilácica e uniformizadora e permita que, objetivamente, fique comprometido o princípio constitucional da igualdade. 4. É
relevante considerar também que a doutrina da tolerância da interpretação razoável, mas contrária à orientação do STJ, está na contramão do
movimento evolutivo do direito brasileiro, que caminha no sentido de realçar cada vez mais a força vinculante dos precedentes dos Tribunais
Superiores. 5. Por todas essas razões e a exemplo do que ocorreu no STF em matéria constitucional, justifica-se a mudança de orientação em
relação à súmula 343/STF, para o efeito de considerar como ofensiva a literal disposição de lei federal, em ação rescisória, qualquer interpretação contrária à que lhe atribui o STJ, seu intérprete institucional. A existência de interpretações divergentes da norma federal, antes de inibir a
intervenção do STJ (como recomenda a súmula), deve, na verdade, ser o móvel propulsor para o exercício do seu papel de uniformização. Se a
divergência interpretativa é no âmbito de tribunais locais, não pode o STJ se furtar à oportunidade, propiciada pela ação rescisória, de dirimi-la, dando à norma a interpretação adequada e firmando o precedente a ser observado; se a divergência for no âmbito do próprio STJ, a ação
rescisória será o oportuno instrumento para uniformização interna; e se a divergência for entre tribunal local e o STJ, o afastamento da súmula
343 será a via para fazer prevalecer a interpretação assentada nos precedentes da Corte Superior, reafirmando, desse modo, a sua função constitucional de guardião da lei federal. 6. Recurso especial provido.(REsp 1026234/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/05/2008, DJe 11/06/2008)
8 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros
moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo
estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento
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capsulados e bastando em si.
Diversos conceitos e ferramentas de melhor qualidade foram
incorporados por cada qual, como fonte de busca de uma solução
mais célere e adequada aos feitos em curso. A evolução social de

cada país empurrou ao câmbio de experiencias normativas e sociais
de outros Estados como forma de aprimorar e simplificar a prestação
jurisdicional
Contudo, antes de partirmos para estas considerações
devemos analisar o papel do julgador em brevíssimos apontamentos,
dentro que se propõe o estudo em questão.
Não mais prospera, quer dentro do nosso ordenamento, quer em
outros, da visão tradicional de atuação do julgador normativista, o
que busca na norma a única e isolada saída para os anseios sociais.
Com isso, descabe uma postura mais tradicional do juiz
exclusivamente normativista, aquele que somente segue o plano
legal como única saída para todas as questões a ele postas, o seu sol.
A leitura não deve limitar-se apenas a aplicação normativa, isolada,
pura e simplesmente.9

O juiz moderno interpreta com um espectro de visão bem
mais amplo, valorando o caso concreto diante de diversos outros
conceitos e mecanismos interpretativos.
Voltando a questão da diversidade dos sistemas resta necessário
apontar alguns elementos basilares caracterizadores de sua
distinção, reitero, sob o enfoque de uma concepção clássica,
tradicional.

Podemos afirmar que o
modelo common law marca-se
pelo emprego de um método bem
mais “intuitivo” de resolução
dos conflitos, tendo como ponto
de partida a casuística posta,
portanto, o precedente revela-se
apenas como ponto de partida
do debate jurídico estabelecido,
em proposito estático, ou seja,
partindo dele se amadurecerá o
julgado. Ou seja, a matéria prima
é o caso concreto, ele é o núcleo
central a ser examinado.

Já no modelo civil law
empregamos
um
método
bem mais “dedutivo”, ou seja,
nosso ponto de partida será,
necessariamente, uma regra
“geral e abstrata”, logo, busca-se
a adequação da situação fática
posta a todo um regramento
normativo
já
existente.
Consequentemente, a solução
no civil law tem como ponto

dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como
penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE
n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o
Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência
do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na
common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por
ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o
Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de
expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por
que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se
indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução
constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2.Tratando-se de ação autônoma, não há falar
em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais
honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até
a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de
violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido. 6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário
e dar-lhe provimento.͟(AI 795809 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033
DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013)
9 Neste sentido: TARUFFO, Michele, Observações sobre os modelos processuais de civil law e common law, Revista de Processo -REPRO, vol
110, 2003, pag 141-158, abril 2003, Editora Revista dos Tribunais
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de partida a norma, seu ajuste e a identificação do caso concreto.
A leitura parte da norma, em torno dela gravita toda atuação do
aplicador.
Dentro de uma visão primitiva, se sugere maior presença da
oralidade no common law, ao passo que, o civil law ajusta-se mais a
forma escrita, ambos preponderantemente.10

De igual forma, no modelo common law temos uma postura
marcadamente adversarial, assumindo o julgador um papel
passivo11, neutro, desinteressado, somente assistindo ao debate
estabelecido pelas partes, um autêntico mediador de um duelo.
Aqui os advogados colocam-se de forma acentuadamente ativa no
desenvolvimento da relação processual estabelecida, inquirindo
diretamente as testemunhas, por exemplo ou com a presença do júri
para resolução de causas cíveis.
Com o mencionado cenário, temos a segurança e a previsibilidade
como normais decorrências do resultado, ou seja, do exame do caso
concreto, marcando-se por típica força vinculante.
Por outro lado, tratando do modelo civil law percebemos um
quadro acentuadamente inquisitivo, ou seja, com agudo destaque
a atuação de juiz mais gestor, mais gerencial, ativo, tomando para
si a direção e os caminhos do processo. Aqui temos uma postura
de espectador dos advogados, mais inerte, assistindo ao juiz
impulsionar repetidamente o feito para seu fim, tendo que provocar
as partes reiteradamente. O juiz conduz, literalmente, o barco ao seu
destino
Nesta via a segurança e a previsibilidade decorrem da força
da norma jurídica, da lei, com maior predominância da eficácia não
vinculante ou persuasiva.
De forma bastante breve e com base em conceitos essencialmente
clássicos, esta é a visão mais primitiva das diferenças sistêmicas
estabelecidas
3) DA SIMBIOSE DOS MODELOS EXISTENTES – TENDENCIA
MUNDIAL
Vivemos em um mundo com progressivo estreitamento e

aceleração dos meios de
comunicação,
comércio
e
informação, na ciência do direito
tal fator resta crucial para o tema
que ora enfrentamos.
Inegavelmente,
quer
por
opção normativa, quer pelo
intercambio cientifico ocorreu
profunda simbiose entre os
modelos descritos, surgindo
sensíveis críticas as definições
tradicionais que marcam cada
qual dos modelos.12

Naturalmente, buscou-se o
que tinha de mais eficiente de
cada qual dos sistemas para
enfrentamento
do
volume
de feitos e da dura realidade
perante a excessiva litigiosidade
de cada país.
Poucas
décadas
atrás,
o
Colendo STJ então preconizava
a imperiosa necessidade da
adoção de institutos, mais
eficazes, decorrentes do modelo
common law, conforme:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE
AÉREO.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
ADMISSIBILIDADE.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTEMPT
OF
COURT.
RECURSO DESACOLHIDO.(...)

10 Mostraremos a frente que no modelo misto tais valores já não se isolam mais. Podemos exemplificar com a vinda e acolhimento da oralidade em diversas fases do procedimentos aplicados no Brasil
11 Mero expectador
12 TARUFFO, Michele. Icebergs do common law e civil law? Macrocomparação e microcomparação processual e o problema da verificação da
verdade. Revista de Processo – REPRO, vol 181-2010, pag. 167-172, março de 2010, Editora RT
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IV - A protelação do cumprimento de decisões manifestamente
razoáveis e bem lançadas estão a justificar a introdução, em nosso
ordenamento jurídico, de instrumentos mais eficazes, a exemplo do
contempt of court da Common Law.
(REsp 235.978/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2000, DJ 11/12/2000, p. 209 –
grifou-se).

Nesse ponto, vale ressaltar o entendimento de DIDIER, em seu Curso
de Direito Processual Civil, no sentido da especificidade da tradição
jurídica brasileira13:

O sistema jurídico brasileiro tem uma característica
muito peculiar, que não deixa de ser curiosa: temos um direito
constitucional de inspiração estaduniense (daí a consagração de uma
série de garantias processuais, inclusive, expressamente, do devido
processo legal) e um direito infraconstitucional (principalmente
o direito privado inspirado na família romano-germânica (França,
Alemanha e Itália, basicamente). Há controle de constitucionalidade
difuso (inspirado no judicial review estaduniense) e concentrado
(modelo austríaco). Há inúmeras codificações legislativas (civil

law) e, ao mesmo tempo, constrói-se um sistema de valorização dos
precedentes judiciais extremamente complexo (súmula vinculantes,
súmula impeditiva, julgamento modelo para causas repetitivas etc.
(...) de óbvia inspiração no common law. Embora tenhamos um
direito privado estruturado de acordo com o modelo de direito
romano, de cunho individualista, temos um microssistema de tutela
de direitos coletivos dos mais avançados e complexos do mundo;
como se sabe, a tutela coletiva de direitos é uma marca da tradição
jurídica do common law .
Notadamente por influência direta do Direito Norte-americano
tem crescido muito a combinação de técnicas dos dois sistemas
gerando um entrelaçamento entre as jurisdições, fomentando o
surgimento de um modelo misto de jurisdição.
Um exemplo bastante significativo do que afirmamos pode ser
observado na experiência japonesa que tinha suas raízes alicerçadas

pela influência do sistema civil
law, contudo, após o advento
da II Guerra Mundial, passou
a compartilhar conceitos e
instrumentos fruto da influência
do direito estadunidense.
Tal questão é bem destacada por
UTZIG HASELOF, no trabalho
Jurisdições mistas: civil law &
Common law, conforme: Além
dessas duas hipóteses que já
estão amplamente reconhecidas
pela doutrina estrangeira como
originadoras (potenciais) de
uma jurisdição mista, e que
possuem na sua mistura,
basicamente, o civil law e o
common law, existem muitas
outras misturas envolvendo
várias combinações. De modo
amplo, todas as misturas,
incluindo as jurisdições mistas,
estão abrangidas pela expressão
sistema jurídicos mistos (mixed
legal system) ou sistema legal
misto, que abarca, além do civil
e common law, leis religiosas de
tradição não-ocidentais, como
a lei muçulmana (moslem law),
a hindu (hindu law), a judaica
(jewish law) e outras de base
religiosa, a lei socialista, bem
como costumes típicos da
cultura local, como leis tribais
da África, Irã, Egito, Síria, Iraque
e Indonésia. Ou seja, mais
ingredientes, resultando numa

13 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, volume I, 17º edição, pág. 58. Salvador: Editora Juspodivm, 2015.
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mistura ainda mais complexa.14

Ou seja, com a mescla destas diversas influencias temos um
novo resultado (jurisdição mista)15, genuíno fruto da miscigenação
do civil law com o common law, aliás, nosso Novo CPC está repleto de
incontáveis exemplos que manifestam tal situação16.
Possuímos um sistema bastante satisfatório, quer seja pela segurança
da norma (fruto do civil law – igualdade formal), quer pela possibilidade
de atenta análise do resultado (igualdade material – precedentes) com
a racional adoção da vinculação obrigatória dos precedentes. De igual
forma, diante deste benefício estrutural, nos sujeitamos a uma premissa
de dupla fundamentação analítica17, especialmente em campos de
maior amplitude interpretativa como as garantias fundamentais.
Portanto, vivemos o que a doutrina mais moderna chama de
“circulação de modelos”, marcado pela constante necessidade de
adaptação humana diante da crise e fragmentação de antigos conceitos
malsucedidos, caminhando por buscar o que existe de mais proveitoso
nas experiencias externas18.

O mundo globalização e a profunda identidade de demandas
em cada canto19 gerou a busca pelo compartilhamento normativo e de
experiencias, o que TARUFFO chama de “interferências horizontais”.20
Portanto, quando falamos em jurisdição mista, devemos ter no nosso
campo de visão um conceito mundial, como ocorrido nos seguintes

casos: (1) no já mencionado
Japão pós-guerra; (2) nos casos de
Texas e Flórida, estados de forte
tradição hispânica, quando da
formação dos EUA; (3) reforma
Inglesa de 1999, especialmente
por dar maior amplitude de
atuação ao julgador e com o fim
do júri para causas cíveis; (4) nos
EUA na década de setenta com a
figura do managerial judge (juiz
gerencial) tendo o juiz papel mais
ativo na condução dos processos.
Mais uma vez, TARUFFO defende
que, diante deste quadro, não se
pode sustentar o total e completo
desaparecimento das diferenças
dos dois modelos, o que seria
ingênuo diante das diversas
diferenças de conceitos que
ainda persistem, o que sugere
é de uma profunda modificação
dos conceitos tradicionais que

14 UTZIG HASELOF, Fabíola. Jurisdições Mistas: civil law & common Law, Revista de Processo – REPRO, vol 270/2017, pag. 385-406, agosto de
2017, Editora RT
15 Como bem observa UTZIG HASELOF no trabalho acima mencionado citando J.P Walton: ͞Walton publicou, em 1899, enquanto atuava como
reitor da McGill Law School, em Montreal, Canadá, artigo no qual comparou as Leis de Quebec, Lousiana e Escócia, e concluiu que estas jurisdições ́ocupavam uma posição entre common law e civil law`͟.
16 Oralidade nas audiências; acolhimento dos precedente; designação de audiências preliminares; mediação; inquirição feita diretamente pelos
advogados (cross-examination); negócios processuais; possibilidade das partes pactuarem a escolha do perito; calendário processual entre outros
17 Norma jurídica e precedentes.
18 Nesse ponto, o Ministro Luiz Fux, quando ainda compunha o STJ, manifestava-se a esse respeito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A E C, DA CF/1988. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, POR FORÇA DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO IURIS
CONTROVERTIDA AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C, DO CPC - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTÊMICA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS (ART. 5.º LXXVIII, DA
CRFB/1988).1. A submissão de matéria jurídica sob o rito prescrito no artigo 543-C, do Código de Processo Civil, inserido pela Lei n.º 11.672,
de 8 de maio de 2008, justifica a suspensão do julgamento de recursos de apelação interpostos nos Tribunais. 2. A suspensão dos julgamentos
das apelações que versam sobre a mesma questão jurídica submetida ao regime dos recursos repetitivos atende a exegese teleológico-sistêmica prevista, uma vez que decidida a irresignação paradigmática, a tese fixada retorna à Instância a quo para que os recursos sobrestados
se adequem à tese firmada no STJ (art. 543-C, § 7.º, I e II, do CPC). 3. É que o novel instituto tem como ratio essendi evitar o confronto das
decisões emanadas dos Tribunais da Federação com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mercê de a um só tempo privilegiar os
princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. A ponderação de valores, técnica hoje prevalecente no pós-positivismo, impõe a duração
razoável dos processos ao mesmo tempo em que consagra, sob essa ótica, a promessa calcada no princípio da isonomia, por isso que para
causas com idênticas questões jurídicas, as soluções judiciais devem ser iguais. 5. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de
jurisprudência, a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja de adoção obrigatória no julgado cindido, por isso que a tese repetitiva adotada pelo Tribunal competente para conferir a última exegese à legislação infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção
obrigatória pelos Tribunais locais. 6. A doutrina do tema assenta que: Outro é, pois, o fenômeno que se tem em vista quando se alude à conveniência de adotar medidas tendentes à uniformização dos pronunciamentos judiciais. Liga-se ele ao fato da existência, no aparelho estatal, de
uma pluralidade de órgãos judicantes que podem ter (e com freqüência têm) de enfrentar iguais questões de direito e, portanto, de enunciar
teses jurídicas em idêntica matéria. Nasce daí a possibilidade de que, num mesmo instante histórico - sem variação das condições culturais,
políticas, sociais, econômicas, que possa justificar a discrepância -, a mesma regra de direito seja diferentemente entendida, e a espécies semelhantes se apliquem teses jurídicas divergentes ou até opostas. Assim se compromete a unidade do direito - que não seria posta em xeque,
muito ao contrário, pela evolução homogênea da jurisprudência dos vários tribunais - e não raro se semeiam, entre os membros da comunidade, o descrédito e o cepticismo quanto à efetividade da garantia jurisdicional. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de
Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: Arts. 476 a 565. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 4 e 5) 7. Deveras,
a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law, consubstancia
técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do Direito, por isso que para “casos iguais”, “soluções iguais”. 8. Recurso especial conhecido e
desprovido. (REsp 1111743/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010,
DJe 21/06/2010)
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não mais persistem, especialmente pela influência de novos e
diversos fatores sócio econômicos, citando o exemplo chinês:
Além disso, assumem grande relevância ordenamentos que no
passado eram deixados à margem (de fora) do panorama que se

tomava em conta, mas que agora não podem, e ainda menos no
futuro próximo, ser negligenciados. Valha por todos o exemplo da
China, que não só conquistou papel de primeiro plano do ponto de
vista político e econômico, senão que esta reformando, em vários
passos, o sistema de administração da justiça, num itinerário que
parece dificilmente redutível às conhecidas taxonomias ocidentais,
não obstante os traços fundamentais do sistema que permitam
enquadrá-lo aproximativamente na área do civil law.21
4) PRECEDENTES E CONCLUSÃO

Quando pensamos em precedentes devemos ter no
nosso campo de visão a existência de uma decisão previamente
proferida como princípio argumentativo e jurídico que será a base
para sustentar uma série de decisões futuras. Ou seja, temas uma
decisão proferida que servirá como apoio técnico para diversos
pronunciamentos jurisdicionais e administrativos subsequentes
seguindo o mesmo plano decisório, logo, estabelecendo ordem na
desordem.
Trata-se do fenômeno que o Professor de Oxford MAC CONECK
chama de “universalização”. 22
Calçado na decisão precedente estabelecemos um
adequado fundamento determinante que se imporá com força
vinculante a todos os demais julgados, reitero que os episódios
devem ser particularmente idênticos, sob pena de termos o
distinguishing. O liame que vincula juridicamente as questões é a
adesão ao fundamento acolhido, submetido ao prévio e substancial

contraditório por obvio, recordo
que o dispositivo vincula apenas
as partes daquele feito primeiro.
Os precedentes encontram
sustentação
nas
garantias
fundamentais da igualdade e
segurança jurídica, essenciais
a preservação do estado
Democrático de Direito. Vale,
contudo, recordar as diversas
vantagens
apontada
por
THEODORO JÚNIOR e DIRLE
NUNES, como: (1) garantia de
duração devida dos processos;

(2) abolição completa da
imprevisibilidade ou loteria
decisória; (3) zelo a estabilidade
decisória,
implementando
maior segurança e tratamento
isonômico; (4) preservação dos
Tribunais Superiores evitando
que se transformem em cortes
revisionais
ordinárias;
(5)
estímulo a coerência sistêmica,
integridade,
estabilidade
decisória e colegialidade23.

Sabemos que os precedentes
comportam
dois
campos
primordiais de aplicação, quais
sejam, vertical e horizontal.
No plano vertical indica a
imposição aos juízes de base de

19 Ou seja: (1) O mesmo produto que se compra pela internet e que não é entregue pela empresa, (2) A ausência de atendimento de saude
nos hospitais, (3) a violência urbana são problemas exclusivamente nossos. A uniformidade cultural e comportamental nos empurra para repelir
a ideia de isolamento normativo
20 TARUFFO, Michelle. Observações sobre os modelos processuais de civil law e common law, in Revista de Processo, vol 110/2003, pag. 141158, junho de 2003, Editora RT
21 TARUFFO, Michelle. Observações sobre os modelos processuais de civil law e common law, in Revista de Processo, vol 110/2003, pag. 141158, junho de 2003, Editora RT
22 CALAMANDREI em 1920 já estabelecia a NOMOFILAQUIA, ou seja, a função de garantir a uniformidade de entendimento decisório com base
em precedentes. Entendia que tratava-se de função basilar das cortes superiores garantir a aplicação uniforme e universal da lei.
23 THEODORO JÚNIOR, Humberto, NUNES, Dierle, BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a politização do judiciário e sobre o panorama
de aplicação no direito brasileiro –análise da convergência entre civil law e o common law e os problemas da padronização decisória. Revista
de Processo – REPRO, vol 189/2010, pag 09-52, Editora RT
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seguir a orientação estabelecida, aplicando-se do plano superior ao é algo inconcebível e violador da
inferior. Obviamente comportando força vinculante (de observância lógica sistêmica constituída.
necessariamente obrigatória) ou não-vinculante (meramente
persuasiva, afeta ao campo argumentativo).24
Compreendemos o drama
Outrossim, no domínio horizontal restringe sua aplicação ao
mesmo plano jurisdicional, consequentemente, por tratarmos de
integrantes da mesma corte há fortíssima tendência a aplicação e
obediência a decisão proferida, tendo por diretrizes a eficiência na
prestação jurisdicional e a lealdade.
Uma corte que muda reiteradamente de posição perde a sua
credibilidade e o respeito da sociedade, tendo em vista que
estabelece tratamento diferenciado para situações iguais, expondo
sua pouca coerência.
MARK TUSHNET, Professor de Harvard, destaca alguns pontos
de observância necessária no plano horizontal, os quais transcrevo
resumidamente: (1) exercício de humildade; (2) o fato do primeiro feito
ter sido julgado em processo sorteado aleatoriamente, preservando o
juiz natural; (3) não há razões para crer que um segundo examinará
melhor o primeiro, não há razão para crer que examino melhor do
que o colega que me antecedeu; (4) no campo meritório não pode o
segundo julgador presumir que teria melhores aptidões para chegar
a uma conclusão melhor que o primeiro; (5) poupar tempo, energia e
recursos econômicos dos personagens do processo; e (6) afastamento
do egocentrismo.25
Por absoluto, sabemos que as decisões estabelecidas nos
precedentes não são eternas, ao contrário, funcionam como
ponto de partida, podendo ocorrer sua superação decorrente do
amadurecimento e desenvolvimento sócio interpretativo. Por
conseguinte, uma linha decisória estabelecida não pode servir de
embaraço para que o direito evolua, evitando o seu engessamento.

vividos pelas Cortes Superiores
no Brasil, que chegam a ter
300.000 feitos em curso, fator
parcialmente vivido na Corte de
Cassação Italiana profere cerca
de 50.000 decisões ano. Para
que possamos dimensionar o
que tais números representam
a House of Lords profere 100
decisões ano, já a Suprema Corte
Estadunidense 200 decisões.
Fabricamos
processos
em
larga e alarmante escala, típico
fenômeno de um país com baixos
índices de educação e escasso
desenvolvimento político e da
cidadania. As pessoas perderam
a capacidade mínima de diálogo,
recorrendo
ao
Judiciário
como tábua de salvação para
absolutamente tudo.
Entretanto, reitero, uma corte
que
muda
frequentemente
seus
entendimentos
fere,
mortalmente, sua credibilidade,
violando vetores essenciais
como uniformidade, confiança e
coerência.

TARUFFO
tratando
Nada obstante, deverá restar, resguardada a fundamentação
profunda e analítica, presentes fatores como: (1) a alteração especificamente deste ponto,
normativa superveniente; (2) modificação política, social, econômica novamente, leciona:
ou cultural devidamente comprovada e exposta. Mudar por mudar O problema pode se referir a
24 Por absoluta lógica não falamos de verticalização entre países diversos, contudo, especialmente no campo dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos humanos, podem servir de fonte de orientação, verdadeiro norte interpretativo.
25 TUSHNET, Mark. Os precedentes judiciais nos Estados Unidos, Revista de Processo – REPRO, pag. 99-109, abril de 2013, Editora RT.
26 GORLA, Gino, Precedente Giudiziale. Enc Giur. Treccani, vol XXIII, pag 4 a 9. Roma: Instituto dela Enciclopedia Italiana, 1990. In TARUFFO,
Michelle, Precedente e Jurisprudencia, Revista de Processo –REPRO, vol 199/2011, pag. 139-155, setembro de 2011, Editora RT.
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qualquer juiz, mas se coloca em particular nas cortes superiores, a
respeito das quais se pergunta se elas são ou devam ser, de algum
modo, vinculadas a seus próprios precedentes. Uma resposta
positiva a esta questão parece justificada, essencialmente em
razão da necessidade de que casos iguais venham a ser tratados do
mesmo modo pelo mesmo juiz. Uma corte que, pela mesma questão,
cambiasse cada dia uma opinião, teria bem escasso respeito e
violaria qualquer princípio de igualdade dos cidadãos perante a lei.

DIDIER JR., FREDIE, Curso de
Direito Processual Civil, volume
I, 17º edição. Salvador: 2015,
Editora Juspodivm.

GORLA,
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Precedente
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doutrinador, amparado nas lições de GINO GORLA, bem como de
199/2011, , setembro de 2011,
diversos outros grandes professores contemporâneos, destaca que Editora RT
o problema não decorre da simples mudança de entendimento, mas
das variações FREQUENTES, ARBITRÁRIAS, CASUAIS, IMOTIVADAS PALMER, Vermon Valentine, in
Mixed Jurisdiction Wold Wide –
e PRIVADAS DE JUSTIFICAÇÃO MÍNIMA E SÉRIA.26
The Third Legal Family, 2edição,
New York, Cambridge University
Partindo de que a estabilização é a regra, tendo por base a confecção Press, 2012,
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2003, abril 2003, Editora Revista
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dos Tribunais
A “flutuação jurisprudencial” somente produz insegurança e
________________Icebergs
desgaste da própria corte, importando na descrença social com do common law e civil
relação a sua capacidade de resolução de conflitos de forma serena law?
Macrocomparação
e
microcomparação
processual
e igualitária.
e o problema da verificação da
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Os caminhos para o desenvolvimento de uma
Constitucional
interconexão entre o constitucionalismo
político e jurídico: abrindo a “Sala De Máquinas
da Constituição”
Carina Barbosa Gouvêa e Ivo Dantas

OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERCONEXÃO
ENTRE O CONSTITUCIONALISMO POLÍTICO E JURÍDICO: ABRINDO A
“SALA DE MÁQUINAS DA CONSTITUIÇÃO” 1

CARINA BARBOSA GOUVÊA 2
IVO DANTAS 3

RESUMO: Um dos principais objetivos de uma Constituição é a aptidão do texto de, a um só
tempo, refletir e impulsionar a sociedade sobre a qual ela vai incidir. O constitucionalismo
contemporâneo apresenta um grande déficit, uma vez que as Constituições foram forjadas com
duas almas:uma olha para a parte dos direitos e outra para a relação com a organização do
poder. Estas duas partes não foram pensadas para se articular perfeitamente uma com a outra,
foram construídas para funcionarem de forma autônoma. Desta forma, é necessário adentrar a
discussão da ineficácia social do Direito, procurando uma nova forma de efetivação do
exercício do poder. O problema central que o constitucionalismo moderno enfrenta é o de “se
poder transformar numa aporia científica e numa ilusão político-constitucional, pelo fato de se
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assentar - e viver - de pressupostos que o Estado não pode garantir”.Dentro de todo este
debate sobre uma concepção adequada de constitucionalismo, tem-se a necessária retomada
e (re)conciliação entre o direito constitucional e a política, com uma atenção especial para a
cogitação que ora se desenvolve para o papel que possa ter o desenho institucional em nome
do sucesso da carta fundamental. O constitucionalismo que se quer alcançar, transformador,
não está em um aspecto pontual, se não na conjugação destas dimensões política e jurídica
que são complementares e que somente funcionarão se caminharem juntas. Temos a
oportunidade de refinar o pensamento a respeito de para que serve uma Constituição e para
que serve uma democracia a partir do caminho que conecta o constitucionalismo político e
jurídico para finalmente abrir a “sala de máquinas da constituição”.

PALAVRAS-CHAVE: constitucionalismo político; constitucionalismo jurídico; constituição
ABSTRACT: One of the main objectives of a Constitution is the ability of the text, at the same
time, to reflect and impel the society to which it will influence. Contemporary constitutionalism
presents a great deficit, since the Constitutions were forged with two souls: one of them looks at
the part of rights and the other looks at the relation to the organization of power. These two
parts were not designed to perfectly articulate with each other, were built to function
autonomously. In this way, it is necessary to enter the discussion of the social ineffectiviness of
the Law, seeking a new form of realization of the exercise of power. The central problem that
modern constitutionalism faces is that it "can be transformed into a scientific aporia and a
political-constitutional illusion, because it is based - and lives - on assumptions that the State
can not guarantee." Within all this debate on an adequate conception of constitutionalism, there
is a necessary resumption and (re) conciliation between constitutional law and politics, with a
special attention to the cogitation that develops for the role that can have the institutiona design
in the name of the success of the fundamental charter. Constitutionalism that is sought,
transformative, is not in a specific aspect, if not in the combination of these political and legal
dimensions that are complementary and that will only work if they walk together. We have the
opportunity to refine the thinking about what a Constitution is for and what a democracy serves
from the path that connects political and legal constitutionalism to finally opening the "engine
room of the constitution".

KEYWORDS:Politicalconstitutionalism; Legal constitutionalism; constitution

INTRODUÇÃO
Um dos principais objetivos de uma Constituição é a aptidão do texto
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de, a um só tempo, refletir e impulsionar a sociedade sobre a qual ela vai
incidir.
Mas esta problemática atualmente se traduz a partir de uma
perspectiva estritamente jurídica, o que pode refletir uma moldura em abstrato
que vai tecer o comportamento das pessoas, desconhecendo a relação política
ou de como as conexões se dão naquela sociedade dentro de seu universo
dinâmico.
Já nos alertava Barroso 4 que a constituição “deve ser janela e não
espelho”. A janela pelo qual se olha para o mundo e para o direito de uma
forma geral, e não um espelho que é uma forma de olhar para si próprio. O
problema, portanto, se projeta nestas duas dimensões - tanto política, como
jurídica.
O processo de democratização também influencia o desenho
institucional a conformar a parte orgânica e dogmática da carta fundamental. A
criação de novas instituições eleitorais, a reforma parlamentar, a reforma
judicialsão

sistematizadas

conforme

a

tradição

seguida

do

modelo

constitucional jurídico.
A estrutura está, ao mesmo tempo, distinta e indiretamente relacionada
com o projetar da constituição ideal. 5Para Gargarella 6,estadistinção entre
dogmática,queabraçaosdireitos, e orgânica, que envolve o "maquinário do
poder",reflete a principaltensão que existeemqualquerConstituição.
É necessário buscar nas últimas reformas constitucionais as raízes do
processo constituinte para a compreensão dos problemas existentes e de suas
possíveis soluções. Gargarella 7 nos dá conta de três núcleos centrais que têm
relação direta: constituição, direitos e democracia - os grandes elementos que
se pensam em uma reforma constitucional.

BARROSO, Luiz Roberto. Especialista traça histórico do Direito Constitucional. Conjur, 07 de
mar. de 2009. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2009-mar-07/luis-roberto-barrosotraca-historico-direito-constitucional-tv>. Acessoem 15 de abr. De 2014.
5
ELSTER, Jon. Forces and mechanisms in the constitution-making process.Duke Law Journal,
Vol. 45, 1995, p. 365.
6
GARGARELLA, Roberto. Quésónlosderechos?CanalJusticia. Disponívelem<https://youtu.be/x3CzQbQgYU>.Acessoem20 de mar. de 2015.
7
GARGARELLA, Roberto. El constitucionalismo democrático: la sala de máquina de
laConstitución. Canal Politica y Sociedade, 30 de jul. 2015. Disponível em
<https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ>. Acesso em 15 de ago. 2015.
4
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Desta forma, este artigo pretende, em sua parte 1, descrever os
caminhos trilhados pelo constitucionalismo a informar os dois grandes valores
presentes em seu conceito teórico-abstrato, em que a Constituição tem
apostadoemdoiscompromissosdistintos:

umalista

de

direitos

fortes

e

incondicionais e a organização da máquinademocrática. A parte 2 pretende
expor a trajetória trilhada pelo constitucionalismo:do político ao jurídico,
demonstrando que o constitucionalismo que se quer alcançar, transformador,
não está em um aspecto pontual, se não na conjugação destas dimensões que
são complementares e que somente funcionarão se caminharem juntas. E, por
fim, a parte 3 pretende demonstrar a necessidade da interconexão entre o
constitucionalismo político e jurídico para favorecer a construção que opera em
favor da democracia pela via do desenho institucional e que necessariamente
precisa romper com esta lógica estática da aposta unicamente no modelo do
constitucionalismo jurídico.

1 OS CAMINHOS TRILHADOS PELO CONSTITUCIONALISMO: PORTAS
ABERTAS E FECHADAS PARA O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS
A história do constitucionalismo do mundo possui dois grandes valores
que têm estado por trás das reformas constitucionais: autonomia individual e
autogoverno coletivo. Destarte, qualquer Constituição possui duas partes: uma
que organiza a máquina do poder e outra que estabelece a declaração dos
direitos.
A parte dos direitos se preocupa com a autonomia individual, a relação
com o Estado, as liberdades individuais, a liberdade privada, a questão da livre
consciência, etc.. Já a outra se refere a um distinto valor que está conectado
com a democracia: como refletimos sobre a máquina do poder, principalmente
para empreender as ações coletivas.
O constitucionalismo ocidental foi alimentado por três grandes fontes: a
revolução francesa, a revolução norte-americana e a tradição hispânica. Dentro
destas origens, existem três modos distintos de pensar a relação entre
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democracia e direitos 8. Muito embora tenha se concentrado na experiência do
constitucionalismo latino americano, Gargarella aponta uma preocupação com
a relação democracia e direitos que merece consideração e reflexão.
Para ele, o“constitucionalismo latino americano contemporâneo”
expressa seu grande déficit, uma vez que as Constituições foram forjadas com
duas almas. Uma olha para a parte dos direitos e outra paraa relação com a
organização do poder. Estas duas partes não foram pensadas para se articular
perfeitamente uma com a outra, foram construídas para funcionarem de forma
autônoma.
Muitas constituições são generosas com o reconhecimento dos
direitos, já que possuem uma ampla lista de direitos econômicos, sociais,
multiculturais e isso tem relação com um modo democrático social que marca o
constitucionalismo latino americano desde o começo do século XX. Por outro
lado, a organização institucional, pensada sob a ótica liberal de checkand
balances, estagnou-se no século XIX.
Este compromisso robusto com os direitos não condiz com a
organização do poder como a que pensamos desde meados do século
passado. Foi formado um compromisso entre liberais e conservadores e as
elites políticas da época que vinham de um legado de violência e de
enfrentamento que decidiram pactuar e, de algum modo, repartir o poder.
A constituição de 1830 do Uruguai, por exemplo, em parte
representava um pacto onde se estabelecia direitos políticos muito restritos,
com limites à liberdade de reunião e à liberdade de associação. Foi muito
excludente nas aspirações populacionais, mas acabou ganhando força e
estabilidade. A organização do poder investiu de forma especial no poder
executivo, no papel contramajoritário do judiciário e no sistema político,
considerado o modelo dominante. Foi a revolução mexicana, a russa e a carta
de Weimar que representaram os momentos de ruptura dos velhos
constitucionalismos.
As cartas constitucionais avançaram com o ingresso de outras classes
napolítica,

como

a

trabalhadora,

osmovimentossociais,

GARGARELLA, Roberto. El constitucionalismo democrático: la sala de máquina de
laConstitución. Canal Politica y Sociedade, 30 de jul. 2015. Disponível em
<https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ>. Acesso em 15 de ago. 2015.
8
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constituindoatoresfundamentaisnadefinição dos novossentidosconstitucionais.
Issoacabouaumentando

a

quantidade

de

demandas,

obrigando

o

constitucionalismo a darcontadesta “nova realidade”.
A carta mexicana foi pioneira no sentido de ampliar a matéria dos
direitos,

principalmente

os

sociais.

Segundo

Gargarella 9,

avançouporterincluídoemseucorpo um compromissoinovador: a possibilidade
de demandarjunto ao Estado comrelaçãoaosdireitossociais. A partirdestemarco,
seguiram-se as cartas da Venezuela, Argentina, Brasil e Colômbia.Mas a sala
de máquinas da constituição manteve-se fechada.
Se tem apostadoemdoiscompromissosdistintos: umalista de direitos
fortes e incondicionais ea organização da máquinademocrática. Aomesmo
tempo, a constituiçãoestabaleceemseudesenho um pacto com a ideia de
direitos e com a democracia. Issoacabourevelandouma parte da riqueza e uma
parte do problema de qualquerconstituição. 10Háaindaumapreocupação: se
estesproblemasdevemserresolvidos

pela

via

da

judicial

reviewoupelasindicaçõesprecisasprevistasna carta fundamental.
Acaba

se

tornandomuitodifícilmanterestasduasáreasseparadas,

emrazão de que a cortina dos direitosdeve se conectarcom a cortina da
democracia. 11
Entre

os

maiores

dilemas

que

enfrentam

os

países

recém

democratizados estão a instabilidade da economia e uma infraestrutura que
seja capaz de desenvolver os direitos fundamentais sociais. 12 E a edificação do
desenho institucional pode significar um avanço, se conectadaa estes
objetivos.
A criação de organizações sustentáveis é um desafio permanente, pois
o ideal pretende que elas sejam duradouras e estáveis ou, ao menos, que
sejam cuidadosamente concebidas e implementadas para não fazer fermentar

9
GARGARELLA, Roberto. Quésónlosderechos?CanalJusticia. Disponívelem<https://youtu.be/x3CzQbQgYU>.Acessoem20 de mar. de 2015.
10
GARGARELLA, Roberto. Quésónlosderechos?CanalJusticia. Disponívelem<https://youtu.be/x3CzQbQgYU>.Acessoem20 de mar. de 2015.
11
GARGARELLA, Roberto. Quésónlosderechos?CanalJusticia. Disponívelem<https://youtu.be/x3CzQbQgYU>.Acessoem20 de mar. de 2015.
12
HAMPSON, Fen Osler. Can peacebuilding work. Cornell International Journal, volume 30, nº
3, Artigo 5,1997, p. 715.
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um novo conflito em sociedades fortemente divididas. 13
Além das sérias dificuldades em reconstruir os sistemas políticos e
apesar das diferenças - sociais, culturais e econômicos, partilha-se ainda de
outros óbices que acabam influenciando de forma negativa o desenvolvimento
dos sistemas de partidos políticos democráticos e da institucionalização 14.
A nação, por vezes, não tem capacidade e/ou vontade política de
proporcionar aos cidadãos um nível mínimo de segurança e serviços públicos.
Além disso, há uma falta de coesão social e um consenso sobre os caminhos a
seguir.
As instituições de governança são ineficazes e os cidadãos são
incapazes de manter autoridades responsáveis por suas próprias deficiências.
Um Estado que não presta serviços básicos, segurança e infraestrutura
essenciais para o seu povo, e que não oferece maneiras para a população
manifestar as suas preocupações, não terá legitimidade aos olhos da
comunidade.
O fortalecimento das funções essenciais do Estado e os mecanismos
formais de prestação de contas é, desta maneira, vital no processo de
realização de um sistema político que se pretenda estável e democrático.
O objetivo deste novo sistema seria explicitamente promover o
desenvolvimento e reduzir as desigualdades econômicas entre os grupos para
estabelecer um quadro jurídico-político de trabalho e incentivar a participação
da sociedade civil, posto que sem ela a democracia certamente não vai fluir.
Existe um consenso emergente de que as instituições formais só serão
eficazes quando não entrarem em conflito com as informais. 15
Para além de limitar o poder o constitucionalismo, avançou-se para
alcançar melhores práticas no fortalecimento das instituições democráticas. A
premissa deste campo é de que os resultados sociais e políticos desejáveis

13
O’SULLIVAN, Meghan; STEWART, Frances. Democracy, conflict and development: three
cases. University Of Oxford, QEH Working paper Series QEHWPS15, p.1-38, 1998.
Disponívelem< http://economics.ouls.ox.ac.uk/10180/1/qehwps15.pdf >.Acessoem 25 de fev de
2013.
14
TEN HOOVE, Lotte; SCHOLTBACH, Alvaro Pinto; MAUL-PHILLIPS, Joy.Democracy and
Political Party Assistance in Post-Conflict Societies. NIMD Knowledge Centre, 2008, p.7.
15
SAMUELS,
Kirsti.
Post-Conflict
Peace-buildingandconstitution-making.
Chicago
JournalofInternational Law, V. 6, Nº 2, 2005, p. 673.

861

podem ser alcançados através de um planejamento institucional ideal e de
execução meticulosa 16.
As várias abordagens da concepção constitucional compartilham a
crença de que as suas disposições, instituições e arranjos podem e devem ser
otimizados de modo a induzir, apoiar ou permitir a mudança social e política,
considerando que o desenho institucional defende uma visão pragmática da
tomada de constituição como uma resposta aos problemas e desafios
específicos.
Um de seus principais pilares, a separação dos poderes, é
rotineiramente descrita em termos puramente negativos, como uma máquina
que impede invasões 17 e esta concepção já era refutada desde Madson 18, a
partir da publicação do “The Federalist Nº 10”, em 1787.
A maioria dos sistemas políticos prevê em sua carta uma forma de
revisão que consagra a judicial review, através dos tribunais constitucionais e
estes

têm

emergido

como

tradutores

de

disposições

constitucionais

fundamentais para a orientação do viver constitucional 19. Este tráfego de ideias
tem sido acompanhado pelo aumento do que pode ser chamado de discurso
universal, principalmente visível no contexto dos direitos e liberdades.
As cartas acabam combinando o sistema de checkand balances com o
hiperpresidencialismo ou o modelo focado na jurisdição - e daí decorre a fonte
dos problemas 20. Temos a necessidade de promover o desenho institucional,
principalmente se a linha de base para a construção do mecanismo foi
historicista

e

esta

implicação

necessariamente

significa

reconstruir

a

compreensão ou consciência que prevaleceu em diferentes épocas históricas,
principalmente para a definição do significado constitucional.
Há inúmeras razões para justificar uma extensa declaração de direitos
sociais e humanos e sua incorporação nas cartas constitucionais. Mas há uma
HIRSCHL, Ran. From comparative constitutional law to comparative constitutional
studies.International Journal Constitutional Law, 2013, v. 11 nº 1, p. 1-12.
17
BROWN, Nathan J. Constitutions in a nonconstitutional world: arabic basic laws and the
prospects for accountable government. Albany: State University of New Press, 2002, p. 100.
18
MADISON, James. The Federalist nº 10.Disponível em< http://www.constitution.org/fed/federa
10.htm>. Acessoem 01 de out de 2013.
19
HIRSCHL, Ran. From comparative constitutional law to comparative constitutional
studies.International Journal Constitutional Law, 2013, v. 11 nº 1, p. 1-12.
20
GARGARELLA, Roberto. El constitucionalismo democrático: la sala de máquina de
laConstitución. Canal Politica y Sociedade, 30 de jul. 2015. Disponível em
<https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ>. Acessoem 15 de ago. 2015.
16
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negligência no modo em como conformar estes direitos, uma vez que existem
duas partes que vivem e vibram como se fossem autônomas.
Já nos alertava Griffin 21 que poderíamos ter de operar mais de uma
ordem constitucional ao mesmo tempo e estas poderiam estar em tensão entre
si -o resultado seria a instabilidade na política e na ordem constitucional. É de
Klare 22 a afirmação de que necessita-se enfrentar a dialética existente entre a
liberdade e o constrangimento - por um lado existe um grande texto repleto de
frases amplas e impregnados com esperanças magníficas para superar as
injustiças do passado e seguir em direção a uma sociedade democrática e por
outro há a plastificação do modelo institucional.
De acordo com Gargarella 23, na experiência latina, a primeira
promessa deste sistema era de uma “paz armada”, outorgando a cada um dos
poderes “armas contundentes” capazes de prevenir possíveis ataques dos
demais. Significa dizer que o desenho não tinha o propósito de servir em
conjunto, nem com motivações altruístas, e nem com o compromisso de
proteger os demais - pelo contrário, se tratava simplesmente do auto-interesse,
visando preservar suas ferramentas e autoritarismos.
As constituições latino americanas cometeram um erro - muito embora
tenham acomodado uma ampla rede de proteção aos direitos individuais e
coletivos, não garantiram ferramentas para sua efetivação. Para que possam
ser pensadas de modo responsável, deve se exigir que se ajustem à
organização do poder. 24
Se há uma parte de direitos com um viés democratizador, socializador,
horizontal, progressista, não há que se preservar a outra parte da Constituição
de modo vertical, elitista, contramajoritária, ou seja, fechada socialmente.

GRIFFIN, Stephen. Understanding Informal constitutional change. Balkinization, 04 de out.de
2015 [on line]. Disponívelem< http://balkin.blogspot.com.br/2015/10/understanding-informalconstitutional.html>.Acessoem 04 de out.de 2015.
22
KLARE, Karl. Legal cultureandtransformativeconstitucionalism. S. Afr. J. on Hum. Rts, Vol. 14
1998,
p.146-188.
Disponível
em
<https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?
&operation=go&searchType=0
&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=0258-7203
>.
Acessoem 24 de set.de 2013.
23
GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de laConstitución: Dos siglos de
constitucionalismo en América Latina (1810-2010). Buenos Aires: Katz Editores, 2015, p. 116117.
24
GARGARELLA, Roberto. El constitucionalismo democrático: la sala de máquina de
laConstitución. Canal Politica y Sociedade, 30 de jul. 2015. Disponível em
<https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ>. Acesso em 15 de ago. 2015.
21
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Se houve a permissão dos grupos minoritários, excluídos de fazer
parte da Constituição na área dos direitos, não há motivos de lhes negar o
ingresso na sala de máquinas da constituição, caso contrário teríamos uma
carta esquizofrênica ou com duas almas 25.
A parte relacionada aos poderes acaba colocando obstáculos na parte
relacionada aos direitos. Se o desejo é democratizar e assegurar uma
constituição participativa, a pergunta que se faz é: devemos romper com a
concentração de poder? Se a resposta for negativa, pode-se ainda arguir: qual
o seu compromisso constitucional com a democratização do poder ou com a
concentração de poder?
As autoridades são divididas para evitar concentrações excessivas de
mando, mas é possível conceber esta divisão de trabalho permitindo uma
distribuição mais eficiente de organização institucional, o que acabaria por
possibilitar que os textos constitucionais possam sobreviver a circunstâncias
imediatas a sua criação e assumir uma vida própria, operando de maneira
inesperada. 26
Tushnet 27 nos informa que o paradigma do pós-guerra, insistindo nesta
revisão, acaba por rejeitar a supremacia parlamentar, uma vez que concentra
sua força de mudanças democráticas nas cortes constitucionais.
Dentro de todo este debate sobre uma concepção adequada de
constitucionalismo, tem-se a necessária retomada e (re)conciliação entre o
direito constitucional e a política, com uma atenção especial para a cogitação
que ora se desenvolvepara o papel que possa ter o desenho institucional em
nome do sucesso da carta fundamental.

2 DO CONSTITUCIONALISMO POLÍTCO AO CONSTITUCIONALISMO
JURÍDICO
25
GARGARELLA, Roberto. El constitucionalismo democrático: la sala de máquina de
laConstitución. Canal Politica y Sociedade, 30 de jul. 2015. Disponível em
<https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ>. Acessoem 15 de ago. 2015.
26
BROWN, Nathan J. Constitutions in a nonconstitutional world: arabic basic laws and the
prospects for accountable government. Albany: State University of New Press, 2002, p. 100.
27
TUSHNET Mark. The Inevitable Globalization of Constitutional Law (December 18,
2008).Hague Institute for the Internationalization of Law; Harvard Public Law Working Paper
No. 09-06, p.1.

864

As funções do Estado no constitucionalismo clássico podem ser
percebidas através do modelo constitucional americano, que inovaria, não
apenas com uma revisão analítica dos órgãos detentores do poder, mas nas
definições da natureza das funções afetadas, especificando as suas
respectivas atribuições.
Esta abertura permite não só a limitação do poder, mas também a
distribuição entre distintos órgãos, onde encontrará lugar uma rede de controle
recíproco entre os complexos orgânicos então instituídos 28. Neste sistema,
cada organismo desempenha suas funções, que consistem em dar àqueles
que administram cada departamento os meios constitucionais necessários e os
motivos para não interferência no exercício de suas atuações. 29
Com o avanço dos direitos humanos a partir da pós-guerra, cunha-se o
termo constitucionalismo jurídico, que passou a ser utilizado a partir da
supremacia dos direitos humanos. Possui uma dupla caracterização, tanto
estatal constitucionalizada, como extra-estatal globalizada, e se perfaz em
direitos fundamentais.
Possibilitou a releitura do princípio da tripartição de poderes, com o
intuito

de

permitir

o

desenvolvimento

de

novos

tipos

de

funções

constitucionais 30, dirigidos a uma realização direta, eficaz e legítima destes
direitos e da democracia, que vieram ampliar a participação da sociedade no
exercício do poder do Estado.
Rompia-se, desse modo, um paradigma, segundo o qual todas as
atribuições deveriam estar ao redor da lei e sempre contidas em algum dos
complexos orgânicos tradicionais 31 - Executivo, Legislativo e Judiciário, para
uma dimensão global do direito através de uma avançada ordem, com proteção
da pessoa humana e com a afirmação da democracia.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: o direitoadministrativoem
tempos de globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 78.
29
GARDNER, James A. Democracywithout a net? Separationofpowersandideia of selfsustaining constitucionalconstraintsonundemocraticbehavior. St. John’s Law Review, Vol.79,
p.293-317, March 2005. Disponívelem: <http://ssrn.com/abstract=599982>. Acessoem: 14 de
jun. de 2013.
30
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: o direitoadministrativoem
tempos de globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 78.
31
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: o direitoadministrativoem
tempos de globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 79.
28
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A separação dos poderes pode contribuir de várias maneiras diferentes
para atingir a meta constitucional definitiva da boa governança. Um desenho
estatal promissor tende a criar instituições constitucionais que têm uma relação
de auto reforço com as pré-existentes organizações sociais e políticas da
sociedade o que permite conectar a dimensão institucional e social.
O erigir da Constituição se dá nas dimensões liberal e social ou
democrática, estando interligadas e condicionando-se mutualmente. O
significado da carta não se esgota na regulação de procedimentos de decisão
e de governo, nem tem a pretensão de criar uma integração alheia a qualquer
conflito. Nenhuma destas funções pode ser entendida de forma isolada ou
absolutizada 32, porque encontram fundamento também na ideia de eficiência
institucional.
Esta concepção é completamente vazia, salvo se for vinculada a fins
mais substantivos 33, o que propõe

Ackerman 34 ao indagar sobre as

concepções de legitimidade: separação de poder em nome de quê? Em um
primeiro momento, persegue-se o protótipo de democracia, servindo ou
impedindo o projeto populista de autogoverno; o segundo ideal é a
competência constitucional, as leis democráticas permanecem no plano
puramente simbólico, a menos que os tribunais e as burocracias possam
implementá-las de um modo relativamente imparcial; o terceiro constitui-se pela
proteção e ampliação dos direitos fundamentais.
A engenharia constitucional, para Ackerman, deve ser combinada com
a sensibilidade cultural e realismo econômico que culminam com o
enfrentamento dos três grandes desafios da modernidade: tornar o ideal da
soberania popular uma realidade possível no governo moderno, remir o ideal
de perícia burocrática e integridade em uma base contínua e tutelar direitos
liberais fundamentais, garantindo recursos básicos de autodesenvolvimento a
toda e cada cidadão.

BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Política: umarelaçãodifícil. Lua Nova: Revista, Cultura e
Política, nº 61, 2004, p.10.
33
ACKERMAN, Bruce. A nova separação dos poderes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 6.
34
Não se pretende,fazer um aprofundamento dos ideias apresentados por Ackerman, que se
constituem na proposta de explorar o potencial da separação dos poderes a partir da proposta
do “parlamentarismo limitado”. Para maiores informações, consulte: ACKERMAN, Bruce. A
nova separação dos poderes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
32
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Partindo da análise de uma concepção meramente individual das
construções do constitucionalismo, os modelos foram aperfeiçoados para
compreender as novas idealizações exigidas pela mutação social. Neste viés,
uma visão particular pode acarretar problemas, que acabam por transferir de
forma isolada a efetividade dos fins à submissão de controle por apenas um
órgão.
Para Bercovici 35, torna-se corrente a tentativa de rever os fundamentos
da legitimidade liberal democrática, reforçando a normatividade dos direitos,
sob a perspectiva do homem como indivíduo e entendendo a carta e a
democracia como estruturas processuais.
O transtorno que se apresenta é a ausência cada vez mais de espaços
democráticos como justificadores de legitimidade, que levam em conta apenas
o seu aspecto normativo, e não político: um simples procedimento de escolhas
dos governantes. Assim, o elemento “clarificador” do horizonte será a
constituição.
O constitucionalismo político estaria vinculado a uma estrutura
meramente processual, ou seja, institucional. Está ligada à ideia de legitimação
pelo procedimento – eleições, processo legislativo, processo judicial - dotado
de força vinculativa, possibilitando uma maior aceitação por aqueles que serão
atingidos, independentemente de estarem ou não satisfeitos, generalizando o
reconhecimento das decisões.
Esta teoria entende que a carta é um mero instrumento do governo,
definidor de competência. Com a imposição destes procedimentos para as
forças políticas, consegue-se evitar a relativização das normas, devendo ter um
caráter de continuidade, não sendo uma ordem para o futuro, mas consistente
com uma carta mais equilibrada 36.
A versão do constitucionalismo jurídico pretendia, em última análise,
empreender a correção ou aperfeiçoamento do político. Mesmo que se tenham
mecanismos destinados a empreender a constrição do poder, este poderá até
estar limitado, mas não necessariamente orientado à concretização da justiça.
Isso porque funcionaria como cláusulas adicionais da constrição do poder, não
BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Política: umarelaçãodifícil. Lua Nova: Revista, Cultura e
Política, nº 61, 2004, p. 14.
36
BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Política: umarelaçãodifícil. Lua Nova: Revista, Cultura e
Política, nº 61, 2004, p. 16.
35
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sendo somente um modo de exercício, mas o objetivo que se persegue quanto
ao seu desempenho. Foi uma forma desenhada para proteger as minorias da
tirania das maiorias 37.
A doutrina constitucional conseguiu criar todo um aparato técnico no
domínio do estritamente jurídico, ao custo de renunciar os componentes
políticos, que foram reduzidos ao poder constituinte. A jurisdição constitucional
alcançou um grau de responsabilidade, tornando-se a garantidora da correta
aplicação da normatividade do sistema 38.
Para Bercovici, os teóricos denominados “neoconstitucionalistas”
acabam por contradizer-se, pois terminam por renovar o positivismo jurídico ao
propor a constituição jurisprudencial, com o tribunal constitucional se
assenhorando da carta fundamental e até sendo considerado o seu guardião.
Este apossamento sob os demais poderes e a pretensão de ser o
“cume da democracia”, da qual disporia pela sua competência para decidir em
última instância, transformá-lo-iam em substituto do poder constituinte
soberano. O direito constitucional não é monopólio do poder judiciário, estando
em conjunto com a interpretação constitucional e é fruto de uma ação
coordenada entre os demais poderes políticos.
Segundo

Atienza 39,

esta

concepção

possui

vantagens

e

inconvenientes, pois se trata de um sistema jurídico que leva a sério os direitos
fundamentais e os valores da democracia, mas por outro lado, supõe também
um direito mais indeterminado e incerto, o qual pode pôr em risco um valor
moral tão fundamental como o da autonomia pessoal. Se ele não sabe com
certa precisão a quem ater-se, quais podem ser as consequências jurídicas de
sua conduta? Ademais, o excessivo poder pode significar uma ameaça para a
democracia, pois os senhores dos direitos não são mais os legisladores, os
representantes da vontade popular.
O “neoconstitucionalismo” comporta elementos que englobam a
perspectiva política e jurídica, pois dentro destes conceitos se tem percebido
FRIEDMAN, Barry. The politicsof judicial review. Texas Law Review, Vol. 84, Número 2, 2005,
p. 309.
38
BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Política: umarelaçãodifícil. Lua Nova: Revista, Cultura e
Política, nº 61, 2004, p. 19.
39
ATIENZA, Manuel. Constitucionalismo, globalizacíon e derecho. In: CARBONELL, Miguel;
JARAMILLO, Leonardo García (Coord.). El Canon neoconstitucional.Madri: Trotta, 2010, p.
266.
37
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um tipo de Estado constitucional de Direito com alto conteúdo ideológico, na
medida que adota o modelo axiológico de constituição como norma
diretamente aplicável no lugar de ser meramente uma “regra” 40.
Este modelo permitiu uma reviravolta no modelo institucional, assim
como na forma de organização política. Para Jaramillo 41, possui características
identificadoras, como força normativa e um catálogo amplo de direitos
fundamentais e sociais, em alguns casos se criando instituições encarregadas
de fiscalizar as leis com adequação à norma superior e, fundamentalmente, de
promover a realização dos direitos.
Outros atributos estão relacionados com a interpretação e aplicação do
direito, o papel do juiz constitucional e a criação e desenvolvimento da norma,
a legitimidade da justiça, na relação entre direito e sociedade, o caráter
vinculante dos princípios, os processos de constitucionalização e seu correto
efeito de irradiação dos direitos fundamentais na estrutura do direito ordinário,
assim como a consideração da fundamentalidade dos direitos sociais.
Esta transformação formal para a material tem o intuito de implementar
e elevar os princípios e valores que comportem tais garantias, condizentes com
a mudança deste modelo por meio de um sistema político muito mais complexo
que seu antecessor. Assim sendo, ao invés de impor limites ao legislador a
respeito dos mecanismos para criar e reformar a carta constitucional, estas
ampliam o alto grau de exigências de todos os poderes públicos para promover
o desenvolvimento das determinações constitucionais 42.
Como norma diretamente aplicável e não só como norma que regula a
criação e aplicação das normas inferiores, a novidade teórica para sua
concretização requer mecanismos eficazes, criados para assegurar a
realização social dos postulados e das garantias constitucionais 43.
JARAMILLO,
Leonardo
Garcia.
Los
argumentos
delneoconstitucionalismoconstituiçãosurecepcíon. In: CARBONELL, MIGUEL; JARAMILLO,
Leonardo Garcia (Coord.). El Canon neoconstitucional.Colômbia: Trotta, 2010, p. 214.
41
JARAMILLO,
Leonardo
Garcia.
Los
argumentos
delneoconstitucionalismoconstituiçãosurecepcíon. In: CARBONELL, MIGUEL; JARAMILLO,
Leonardo Garcia (Coord.). El Canon neoconstitucional.Colômbia: Trotta, 2010, p. 214.
42
JARAMILLO,
Leonardo
Garcia.
Los
argumentos
delneoconstitucionalismoconstituiçãosurecepcíon. In: CARBONELL, MIGUEL; JARAMILLO,
Leonardo Garcia (Coord.). El Canon neoconstitucional.Colômbia: Trotta, 2010, p. 206-244, p.
223.
43
JARAMILLO,
Leonardo
Garcia.
Los
argumentos
delneoconstitucionalismoconstituiçãosurecepcíon. In: CARBONELL, MIGUEL; JARAMILLO,
40
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E para o novo movimento constitucional, cujos aspectos mais
importantes são os princípios, representados pelos direitos fundamentais, é
considerável que ao interpretar as normas, de modos distintos, adquira
particular interesse na teoria política como ferramenta que se adote para
interpretação dessas normas. A menor vinculação democrática, entendida
como a maioria do tribunal constitucional, se deve contrapor não na vinculação
das maiorias eleitorais, mas na vinculação com a constituição política. 44
O constitucionalismo que se quer alcançar, transformador 45, não está
em um aspecto pontual, se não na conjugação destas dimensões política e
jurídica que são complementares e que somente funcionarão se caminharem
juntas.

3. CONSTITUCIONALISMO POLÍTICO E JURÍDICO: CONSTRUINDO A
EFETIVAÇÃO QUE OPERA EM FAVOR DA DEMOCRACIA PELA VIA DO
DESENHO INSTITUCIONAL
O desenho estrutural de cada um dos braços formais do poder se
apresenta como justificativa de um modelo que concentra poder e que invoca
ainda as lições de Montesquieu, especialmente tendo em conta as substantivas
modificações que estas funções vieram a passar ao longo dos muitos séculos
que nos “separam da construção do Barão de Bréde”. 46
O objetivo das abordagens realizadas neste item não é oferecer uma
Leonardo Garcia (Coord.). El Canon neoconstitucional.Colômbia: Trotta, 2010, p. 206-244, p.
223.
44
JARAMILLO,
Leonardo
Garcia.
Los
argumentos
delneoconstitucionalismoconstituiçãosurecepcíon. In: CARBONELL, MIGUEL; JARAMILLO,
Leonardo Garcia (Coord.). El Canon neoconstitucional.Colômbia: Trotta, 2010, p. 206-244, p.
242.
45
Espera-se, nesta concepção, que o constitucionalismo transformador seja alavanca de
inclusão social tendo em vista que o direito por si só não possui capacidade de intervenção e
de mudança da sociedade. Não se nega o papel preponderante exercido pela jurisdição, que
deve ser impulsionador pela via da arena argumentativa.
46
VALLE, Vanice Regina Lírio do (Coord). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no
STF. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.17. Carolan apontou que o modelo preconizado por
Montesquieu , de uma hermética divisão de funções era impraticável, mesmo no cenário da
Convenção da Filadélfia. (CAROLAN, Eoin. The new separation of powers: a theory for the
modern state. Oxford University Press, 2009, p. 54.). E estaperspectivadenunciou que
algunsnível de cooperação e coordenação entre ospoderes se revelouessencial a que o Estado
pudesseatuar de forma minimamentecoerente. (VALLE, Vanice Regina Lírio do (Coord).
Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.17).
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teoria alternativa, mas apontar um leque de possibilidades através da conexão
entre os constitucionalismos.
Em sociedades em crise, constitui-se de vital importância um desenho
institucional eficaz para apoiar o desenvolvimento do novo Estado e, para que
haja instituições responsáveis e transparentes,é necessário, portanto, que
exista uma supervisão horizontal, além da vertical 47. Jánosalertava Graber 48
que o Tribunal de Justiçaestácomprometido com a democracia social.
Isso se torna indispensável porque, em muitos casos, não existem
suficientes controles nacionais, tendo em vista a opção de implementar
mecanismos de supervisão aos atores não estatais e às instituições
tradicionais, que também devem receber apoio para que possam desempenhar
um papel da supervisão e da prestação de serviços. 49
Segundo Tommasoli 50, o desenho deve abordar o ponto de vista local e
político e este enfoque pode ser denominado como dialógico.
O caso Soobramoney vs. Ministerof Health, julgado pela Corte sulafricana em 1997, representou esta resposta, também denominada por
construtivismo judicial. 51 Esta relevante e criativa experiência reside na opção
de política judiciária que opera a partir da lógica de construção por agregação,
dos critérios de justiciabilidade dos direitos sócio-econômicos de modo a evitar
o voluntarismo ou a microjustiça, em detrimento do projeto constitucional de
promoção da inclusão social. 52
Este documento é o resultado da compilação de ideias que foram centralizadas a partir do
evento denominado “Mesa Redonda Internacional sobre a democracia, paz e segurança: o rol
das Nações Unidas”que foi organizada de forma conjunta pelo IDEA Internacional, pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento , pelo Departamento de Assuntos
Políticos e pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas.
(TOMMASOLI, Massimo (Ed.). Democracia, paz y seguridad: el rol de lasNacionesUnidas.
DocumentodePolíticas, 2010, p. 25.).
48
GRABER, Mark A. Constitutional theory for people out power.The Good Society, Vol. 11, nº 1,
2202, p.89.
49
GRABER, Mark A. Constitutional theory for people out power.The Good Society, Vol. 11, nº 1,
2202, p.89-90.
50
TOMMASOLI, Massimo (Ed.). Democracia, paz y seguridad: el rol de lasNacionesUnidas.
Documento de Políticas, 2010, p. 26.
51
VALLE, Vanice Regina Lírio do; HUNGRIA, Ana Luiza Hadju. Implementação gradual de
direitos socioeconômicos: construtivismo constitucional na Corte Constitucional sul-africana.
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, Vol. 4, julho-dezembro
de 2012, p. 230.
52
VALLE, Vanice Regina Lírio do; HUNGRIA, Ana Luiza Hadju. Implementação gradual de
direitos socioeconômicos: construtivismo constitucional na Corte Constitucional sul-africana.
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, Vol. 4, julho-dezembro
de 2012, p. 230.
47

871

Para Valle e Hungria 53, o exercício hermenêutico tem por objeto não
analisar um preceito constitucional em si, mas um sistema constitucional como
um todo e dentro destas condições a tarefa da Corte é de ampliar e aprofundar
a reflexão a respeito dos limites e possibilidades da jurisdição constitucional.
O caso Soobramoneyfoi o primeiro em matéria dejusticiabilidade dos
direitos sócio-econômicos. O caráter paradigmático do caso repousou no fato
de, em primeiro lugar, levantar a possibilidade de justiciabilidade dos direitos
sociais positivos, ainda que sujeita à implementação gradual, o que trouxe de
imediato o dever do Estado de desenvolver medidas no sentido de sua
efetivação, rejeitando um suposto caráter programático; o segundo aspecto é
aquele da deferência da Corte para com os critérios estabelecidos pelo órgão
competente, ainda que expressando alguma espécie de seletividade,
alinhando-se a uma matriz de controle que tem por objetivo a fundamentação
da escolha administrativa e sua aptidão para estabelecer um adequado padrão
de prioridades 54.
Outro

famoso

caso,

envolvendo

a

Corte

sul-africana,

foi

o

GovernmentoftheRepublicof South AfricavsGrootbom 55e, mais uma vez,a
Corte, mesmo condenando os outros poderes por violações ao direito socioeconômico, guarda a deferência devida à expertise e à legitimidade
democrática dos outros ramos institucionais. Em termos gerais, deixa por conta
do executivo e legislativo o planejamento para remediar a violação.
Outraevolução

para

ConstitucionalColombiana,

estaabordagemfoidesenvolvida
a

partir

do

pela

Corte

desenvolvimento

das

“sentençasestruturantes” 56proclamadaspelo “estado de coisasinconstitucional”,
que teve a finalidade de superarumaviolaçãomassiva dos direitosfundamentais,
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causadapor um bloqueioinstitucionalsignificativo e que devesersuperado com o
envolvimento de váriosagentesinstitucionais e sociais 57.
Segundo

Valle,

estaproclamaçãopermitiu

que

a

Corte

Constitucionalexperimentasseumacompetência de fiscalização, a partir do
fornecimento de injunçõesestruturais que foiseguidoporumafasedialógica,
naqualosresultados das medidasiniciaispropostasseriamcomunicados com o
fim de superar o bloqueioinstitucional e promover o acompanhamento de perto
das medidas de aplicação que se daráatravés do tempo. O monitoramento, que
envolvetanto

as

instituiçõescomo

a

sociedade

civil,

é

consideradoumacaracterísticachave, tendoem vista que a decisãoafetatodo o
território.
Estes

exemplosdestacam

a

importância

de

um

instrumentopotencialmenteimportante para o cumprimento e efetivação,
principalmente

dos

direitoshumanos

e

sociais,

umavez

que

dependenecessariamente do contextopolítico.
Souza Santos 58 já advertia que a compreensão do mundo é muito mais
ampla que a “percepção ocidental” do desenho institucional e isto significa que
as transformações progressistas podem ocorrer por caminhos não previstos
pelo pensamento do ocidente. A diversidade do mundo é infinita, incluindo
muitos modos de ser, pensar, sentir, de conceber o tempo, a relação entre os
seres e entre os humanos, de ver o passado, o futuro, de organizar a
coletivamente a vida, a produção de bens, de serviços 59.
Esta imensidade de alternativas de vida, de convivência, interação,
construção com o mundo acaba em grande medida desperdiçada, porque as
teorias e conceitos desenvolvidos não identificam tais alternativas e, quando o
fazem, não a valorizam a ponto de construir soluções válidas para uma

VALLE, Vanice Regina Lírio do. An Unconstitutional State of Affairs in the Brazilian Prison
System.Blog
of
the
International
journal
of
Constitucional
Law
and
Constitutionmaking(ICONnect),
25
de
set.
2015.
Disponívelem:
<
http://www.iconnectblog.com/2015/09/an-unconstitutional-state-of-affairs-in-the-brazilian-prisonsystem/ >. Acessoem 25 de set.de 2015.
58
SOUZA SANTOS, Boaventura de Souza. Refundacióndel Estado en América Latina:
perspectivas de umaepistemologiadelSur. Lima: Instituto Internacional de Derecho constituição
Sociedad; ProgramaDemocraciaconstituiçãoTransformación Global, 2010, p. 20.
59
SOUZA SANTOS, Boaventura de Souza. Refundacióndel Estado en América Latina:
perspectivas de umaepistemologiadelSur. Lima: Instituto Internacional de Derecho constituição
Sociedad; ProgramaDemocraciaconstituiçãoTransformación Global, 2010, p.41.
57

873

sociedade melhor. As respostas universalistas tendem a suprir as reais
necessidades, generalizando condições que são particulares.
Esta construção, para o autor, acaba sendo tão hegemônica quanto
arbitrária, haja visto que converte a realidade sociológica, política e cultural em
um desvio inevitável, que deve ser mantido dentro dos limites do politicamente
tolerável. Nesse sentido, quanto mais grave ou ameaçador seja considerado o
desvio e quanto mais exigente seja o critério da tolerabilidade política, mais
autoritária e excludente será a democracia liberal. 60
O constitucionalismo necessariamente precisa romper com esta lógica
estática.

O

assim

denominado

“constitucionalismo

plurinacional”

é

recontextualizado para reconhecer a existência de comunidades, povos,
nações e nacionalidades, para além do território nacional e passar a ser o
marco geoespacial de unidade e integridade que organizará as relações,
seguindo os princípios constitucionais da unidade na diversidade e da
integridade, com reconhecimento de autonomias assimétricas. Ou seja, um
modelo constitucional dinâmico, com foco na garantia dos direitos e efetivação
da justiça.
A maneira como a democracia constitucional foi concebida, seja no
constitucionalismo clássico e jurídico, conduz ao provimento de seu sentido
como uma “lei superior”, mantida pelos Tribunais Constitucionais” 61. Há ainda
alguns estudiosos 62 que questionam a legitimidade destas decisões, uma vez
que nem o tribunal pratica o ideal deliberativo.
Friedman 63 argumenta que há, sem dúvida, agenda para conformar o
esforço de elaborar uma resposta em conjunto, tendo em vista que o projeto é
colegiado e será a experiência que promoverá o seu aperfeiçoamento, alguns
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mais táticos, outros mais objetivos. A decisão plural conforma o exercício da
persuasão, que possui viés democrático.
As demandas referentes aos direitos sociais e humanos acabaram por
assumir uma grandiosa importância, principalmente na centralidade do poder
judiciário. A partir da década de 80, os tribunais constitucionais foram
considerados protagonistas, especialmente como aqueles

capazes

de

proporcionar um espaço de debate político para os atores da sociedade civil. 64
Este papel é refutado por Klare 65, já que para ele não existe “adjudicação
transformadora”, porque acaba sugerindo aos juízes a realizar projetos
políticos.
Uma crítica de Gargarella 66 é de que quanto mais se incorpora direitos
sociais e humanos, mais poder se dá aos juízes, ou seja, se incorpora novos
direitos e não se modifica a estrutura de poder 67. E quem deve ter a última
palavra do significado constitucional?
Já nos alertava Kramer 68 sobre a existência de um mundo de diferença
entre se ter a última e ter a única palavra. A soberania judiciária se configura
quando se nega a participação de outras autoridades democráticas, rejeitando
inclusive as políticas existentes, levando a outros problemas decorrentes: a
deterioração da autoridade do povo e possível promoção de um esvaziamento
da política.
Para Ross 69, o constitucionalismo jurídico é uma forma relativamente
ineficiente de atualizar o sentido da constituição: há um crescente
distanciamento das pessoas e das realidades sociais que incidem; a crescente
ineficácia da substituição judicial como um mecanismo para garantir a
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capacidade na coalizão de governo e das pessoas que representa; falta de
oportunidade para a promoção do diálogo entre as pessoas e o tribunal pela via
do litígio.
O judiciário não está sozinho e é parte de um sistema de três ramos,
muitas vezes descritos como separados, mas que foram deliberadamente
concebidos para que o poder fiscalizasse o poder. 70 E é por esta razão que a
doutrina, pelo menos em teoria, concorda que quando os juízes atuam, pelo
menos deveriam fazê-lo ciente dos outros ramos. Para Fallon 71, esta razão
decorre da natureza multifacetada dos tribunais que está dentro de um projeto
compartilhado de implementação constitucional.
Não há que se discutir que a interpretação constitucional passa por um
processo coordenado entre os poderes estatais e os diversos seguimentos da
sociedade civil organizada, constituindo um processo contínuo, ininterrupto e
cada um deve contribuir com suas capacidades específicas no embate
discursivo.
O constitucionalismo moderno, segundo Barber 72, requer muito mais
que a aplicação da lei para as instituições do Estado - deve ser capaz de
avançar a aprendizagem através de suas capacidades. Exige um conjunto de
instituições que interagem no âmbito construtivo, que sejam capazes de
constituir um governo forte. Significa dizer que aqueles que operam em seu
interior devem considerar o impacto de suas decisões sobre o todo, pois
decorre daí a sua eficácia.
O que nos convida a refletir sobre o desenvolvimento dos direitos e a
rememoração aos processos democráticos. Operam-se, nesta acepção, uma
série de propostas que não têm pretensão de servir como base para uma
discussão do propósito de qual pode ser o papel do direito na perspectiva do
constitucionalismo político e jurídico, mas de estabelecer um posicionamento
crítico, enunciando alguns dos problemas que o desenho institucional não
enfrenta.
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Estas construções demonstram o peso deste debate que acaba
redesenhando a questão da separação dos poderes e, principalmente, do
papel exercido pelo poder judiciário.
Se o direito constitucional é um produto inevitável do compromisso,
deve-se pensar em um modelo estrutural que incorpore os direitos humanos e
sociais e, para isso, a concentração do poder deve modificar-se com o objetivo
de efetivar estes direitos. Como Fallon 73 nos lembra, com tanta força, o
compromisso está sujeito a implementação.
E para isso, é preciso conscientizar-se que o passado dialoga com o
presente. O constitucionalismo político interage com o jurídico, uma vez que,
diante da introdução de uma reforma constitucional, esta não se insere no
vazio - uma declaração que descreve um ideal tem por objetivo introduzir este
padrão para o viver constitucional. Uma reforma imediatamente se conecta
com o desenho institucional. 74 O problema mais grave é não se dar conta da
influência cruzada de uma seção sobre a outra.
Restam evidentes as dificuldades enfrentadas pelo constitucionalismo
político e jurídico e a busca de um caminho do meio. As constituições formam o
corpo político do Estado e há uma necessidade urgente de se abordar o papel
constitucional da política democrática, a fim de ver, por exemplo, como não é a
separação dos poderes, mas sim a alternância entre eles que fortalece a
melhor defesa dos nossos direitos e, de fato, o que é um direito fundamental
dos cidadãos de serem tratados como iguais, com abertura de suas
reivindicações no quadro democrático, visando poder controlar a constituição
permanente e suas políticas. 75
Permitir que este equilíbrio seja feito apenas por um poder pode
resultar em consequências desastrosas, pois se a oposição não pode ser
expressa através de canais políticos regulares, estar-se-á tentado a empregar
métodos irracionais, podendo até mesmo gerar uma situação de insurgência.
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Segundo Bellamy 76, as constituições do pós-guerra não devem ser
vistas como restrições impostas sobre a democracia, mas como os limites
necessários a esta para seu exercício. Isso leva a uma reanálise sobre o fato
de uma carta utilizar, como signo, o princípio da igualdade, onde as decisões
coletivas sejam tomadas por instituições políticas cujas estrutura, composição e
práticas estejam sujeitas à revisão judicial, baseada em direitos. Se sujeita a
uma forma “mecânica” ou “estatística” de democracia majoritária, pois cada tipo
de democracia deve ser medida pelos “resultados” que produz na promoção
dos direitos fundamentais.
Os arranjos políticos das democracias mais estáveis do mundo, assim
dito por Bellamy 77, variam consideravelmente, possuindo diferentes sistemas
eleitorais, formas de avaliação judicial, tipos diferentes de administração
governamental. Portanto, ao atribuir uma fundamentação para proteger um
dispositivo de representação que modela as ideias intuitivas básicas da
tradição democrática liberal e levá-lo a algum grau de equilíbrio reflexivo, correse o risco de produzir um resumo racionalista e limitado, que não faz jus à
verdadeira complexidade da democracia.
A leitura de democracia tem a ver com ideias de inclusão e discussão
pública. Uma decisão democrática é produto da reflexão coletiva de todos os
potenciais afetados por esta decisão. Se for realizada somente pelos
representantes ou pela via jurisdicional, temos um modo limitado do
pensamento democrático - qualquer convocatória pública, coletiva, se não está
rodeada de garantias de discussão inclusiva, é inócua 78.
A constituição democrática pensa em reforma promissora e que
deveria investir, de forma especial, na democratização social e na
democratização de todos os âmbitos: econômico, político, jurídico e
constitucional. E isso quer dizer, levar a sério estas promessas que vamos
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fazendo há cerca de oitenta anos em matéria de direitos. E isso exige fazer
uma reflexão sobre de que modo pensamos a democracia 79.
O foco dedicado pela teoria constitucional contemporânea está voltado
para aquilo que Griffin 80 denomina de “democracia dos direitos” e esta é uma
preocupação que se tem desenvolvido ao longo das últimas décadas, o amparo
dos direitos fundamentais está conectado com todos os ramos do governo, não
apenas com o judiciário.
Gargarella 81 já enunciava um elemento de suma importância à
necessária correspondência entre o desenho institucional, apto a dar conta do
projeto/concepção da constituição, com os essenciais pressupostos filosóficos,
os quais conduzem imediatamente a adoção de instituições de certos tipos.
Dessa maneira, é possível esperar que quanto mais confiança se tenha na
capacidade dos indivíduos para escolher seu plano de vida, mais espaço terão
os direitos fundamentais, e menos as políticas de imposição.
Entre os vários tipos de estruturas constitucionais, espera-se
legitimidade para inovar e modelar práticas institucionais adequadas para o
desenvolvimento de uma cultura democrática 82. E com base neste fundamento,
um “juiz consciente” opera dentro de um grau de discernimento que é capaz de
aceitar qualquer restrição para alcançar a liberdade e a justiça social. Klare 83 já
anunciava que a consciência representa um instrumento comprometido com a
transformação social e com a reconstrução, uma vez que rejeita a afirmação de
que a comunidade política estaria fundada em um único momento.
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É a assunção do papel construtivista no que toca à potencialização de
um ambiente democrático e persuasivo de desenho de políticas públicas, com
a exigência do engajamento prévio na busca de soluções consensuais e a
valorização do potencial democrático da instauração do conflito em matéria,
principalmente de direitos sócio-econômicos pelo seu potencial de autotutela
dos programas de ação estatal 84.
Para Valle e Hungria, está a se cogitar uma democracia alargada, que
tem como condição de legitimidade para sua atuação uma ampliação do
debate que antecede a formulação das escolhas públicas. As instituições
políticas e jurídicas são escolhidas, uma vez que a democracia se reinventa
periodicamente e a carta é o contingente que é fruto da ação humana.
A separação dos poderes envolve não só presidentes e parlamentos,
mas também a posição constitucional de tribunais e das agências
administrativas. 85 Os direitos se realizam pelo braço institucional do
funcionamento do poder e, caso não haja esta conexão, pode gerar um
artificialismo na questão do que seja o constitucionalismo.
A atenção ao “constitucionalismo administrativo” é uma tendência
natural dos caminhos do estudo das novas categorias que envolvem o
constitucionalismo, com ênfase especial no constitucionalismo popular, da
evolução histórica dos entendimentos constitucionais, bem como o papel que
desempenha fora do texto constitucional pela via da experimentação. 86
O

constitucionalismo

administrativo,

segundo

Ross 87,

se

caracterizaria como um processo de soluções de questões envolvendo o
sentido de normas jurídicas que circundam questões constitucionais mais
profundas, contribuindo para o desenvolvimento do sentido constitucional.
Facilita o processo de desenvolvimento e entrincheiramento 88 da norma que é
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gradual e interativa 89, pelo qual as autoridades institucionais avançam através
dos princípios e políticas fundamentais. 90
Estas abordagens foram suscitadas com o intuito de aproximar a
prática experimentalista que é próprio da natureza administrativa com a Corte.
Segundo Metzsger 91 reflete a realidade uma vez que a as questões
constitucionais na maioria das vezes são ocorrências que derivam da vivência
administrativa. A jurisdição deveria ter deferência para com estas práticas uma
vez que sua estrutura não permite uma aproximação com o entorno social e
este caminho se torna apto a promoção e adaptação do sentido constitucional
em textos cambiantes.Constitui uma técnicas e meio de atualização de
sentidos com ações e interferências recíprocas.
É no âmbito da função administrativa que a dinâmica do
experimentalismo tem mais espaço. E é uma técnica importante até para o
aperfeiçoamento da jurisdição constitucional.

Uma vez que no plano da

aplicação há opções políticas a serem exercidas e você pode conviver com
múltiplas escolhas. Além disso, permite a comparação e a reconfiguração
daquela escolha formulada nos critérios de aplicação.
Este olhar pragmático, mais perto do problema, traduzido da
realidade que enriquece a decisão e por isso ele não pode, aprioristicamente
ser desconsiderado. É um dos elementos que compõe a decisão, prévia a ela e
a partir dela, uma vez que possui maior capacidade de efetivação.
A importância do constitucionalismo administrativo não é só um
problema de separação de poderes como na lógica do departamentalismo. É
um problema de aptidão institucional para dar resposta mais rápida as novas
provocações que a sociedade apresenta. Diferentes instituições possuem
diferentes capacidades para perceber a dinâmica constitucional. Além disso
investe na criação de uma forma de resolução de problema que é próprio das
suaautoridade.
(DALAL,
Anjali.
Administrative
constitucionalismo
andthereentrenchmentofsurveillanceculture. Social Science Research Network, 2013, p. 1-40.
Disponível em < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2236502>. Acesso em
abr. de 2015. ).
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democracias modernas eis que investe na responsabilidade coletiva das
instituições democráticas que é essencial para a ideia de ordem constitucional.
Para o desenho institucional, o experimentalismo é capaz de creditar
confiança, capacidade de aprendizagem e adaptação. Para Ross 92 é possível
seguramente assumir que, pelo menos em alguns casos, as aplicações
constitucionais vai exigir ajustes para os novos contextos sociais e tais
adequações vai exigir a experimentação mesmo após o pronunciamento da
corte.
A experimentação constitucional pode ser definida como a coexistência de vários atores participando do exercício persuasivo para definir o
significado constitucional e o benefício para a democracia está inserido no fato
de que as pessoas podem avaliar os custos substanciais e benefícios seja pela
via do diálogo ou outro mecanismo institucional, que acabam refletindo a
opinião pública e o compromisso político. 93
Esta prática possui também o intuito de promover o consenso ou
quase consenso porque promove a mobilização social, principalmente em
contextos de graves violações sociais.
Por óbvio que nada é imutável, segundo Moreira Neto 94, mas é
sempre útil pensar a respeito das categorias sistematizadas de novas funções
especialmente voltadas à realização do valor justiça. Estas tendem a inovar,
seja do ponto de vista teórico, proporcionando uma clareza para a
compreensão científica dos complexos fenômenos envolvidos no braço estatal,
seja no prático, que sobreleva a percepção sistêmica decorrente desta
caracterização que inovam categorias de direitos fundamentais políticos, como
os que definem garantias cidadãs multimodalmentealocadas à efetividade dos
condicionantes e das limitações impostas ao poder estatal em suas expressões
funcionais ativas, essenciais ao Estado Democrático de Direito. 95
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CONCLUSÃO
O problema central que o constitucionalismo moderno enfrenta é o de
“se poder transformar numa aporia científica e numa ilusão políticoconstitucional, pelo fato de se assentar - e viver - de pressupostos que o
Estado não pode garantir” 96. Nesta lógica, o delicado equilíbrio para a
promoção de duas coisas: nem é a estabilidade constitucional absoluta, nem
sua abertura desmedida.
Os Estados que se assumem democráticos e pluralistas devem deixar
um espaço para a política constitucional, principalmente em matéria de direitos
fundamentais. Esta pode assentir muitos significados, como permitir a cada
governo dar uma ou outra orientação em matéria de direitos fundamentais,
assim podendo preferir ter a seu cargo a saúde pública ou a educação,
enquanto outro pode considerar mais adequado delegar parte de suas funções
a centros educativos, pois, dentro dos parâmetros que fixa a constituição, há
espaços que a política constitucional pode ocupar de distintas formas. 97
E esta é a lógica do constitucionalismo a que se propõe o estado
democrático, onde este não é o executor, o garantidor, o único responsável
para prover todas as exigências multidimensionais, mas o esquema
organizatório, através de uma perspectiva de partilhamento 98. Deixa a ideia de
estatalidade absoluta para aliar as forças sociais, os poderes econômicos, o
aparelho para o desenvolvimento das estratégias determinadas pela própria
constituição.
Ao Estado-regulação caberá buscar equacionar as assimetrias de
influência de forma articulada, como ferramenta de aprimoramento das políticas
públicas, materializando igualmente o direito fundamental à boa administração.
O constitucionalismo ainda manifesta muitas dificuldades de “responder aos
desafios da materialização do direito” 99, pois a Constituição reclamou e reclama
ser o estatuto jurídico do político, no entanto o político mostra-se rebelde a uma
96
CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos e Interconstitucionalidade: itinerários dos
discursossobre a historicidadeconstitucional. Coimbra: Almedina, 2008, p. 28.
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“normativização legalista”, porque soa impossível à norma alcançar várias
práticas sociais.
Temos a oportunidade de refinar o pensamento a respeito de para que
serve uma Constituição e para que serve uma democracia a partir do caminhos
que conectam o constitucionalismo político e jurídico para finalmente abrir a
“sala de máquinas da constituição”.
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Resumo: O presente artigo tem
como objetivo apresentar de
forma clara os ensinamentos
de Cícero contidos nos seus
Tratados da República e das
Leis e o que podemos apreender
deles em pleno século XXI. Cícero
desenvolveu dois t rabalhos
de filosofia política e jurídica
respectivamente que, mesmo
que se refiram ao momento em
que passava a República romana,
são atemporais. Nesse sentido,
a pergunta que o jurista deve
fazer diante destas obras é: o
que podemos nos apropriar dos
conceitos trazidos por Cícero.
Dessa forma, apresent amos
um resumo de suas “obras de
maturidade” dialogando com o
tempo presente, sem perdermos
de vista o contexto histórico no
qual elas foram produzidas.

para o futuro. Ao mesmo tempo
ao olharmos para o passado
nossa mente reflete o momento
atual. O historiador não é neutro,
assim como o jurista e o julgador.
Todos carregam os frutos das
suas respectivas formações e
informações. Assim, ao voltarmos
para passado estamos mirando
o presente e o futuro, o que nos
permite concluir que o passado
é atual e não se esgota no seu
tempo.

ao nosso tempo. Não se trata de
congelarmos um instituto antigo
e trazermos dessa forma aos dias
atuais. Jamais conseguiríamos
pensar como um romano do séc.
I a.C. Pensamos como agentes dos
séculos XX e XXI e com todas as
influências que recebemos do
nosso tempo.

Dito isso, buscarei aqui fazer
uma leitura atual daquilo que
me apropriei do pensamento de
Cícero referente aos conceitos
O pr e s e n t e t r a b a l ho t e m de República e de Direito. Na
como objetivo a apropriação colocação histórica de Cícero é
do p en s a ment o de C íc er o importante lembrar que além
desenvolvido em suas obras de orador e filósofo, ele foi um
de maturidade com os olhos homem de ação, político que
e a formação de um jurista chegou a ocupar o cargo de Cônsul
contemporâneo que se formou e Procônsul na Sicília, tendo
sob a égide da Constituição de vivenciado os momentos que
1988. Isto significa dizer que não precederam o fim da República
se busca aqui fazer um histórico romana.
P a l a v r a s - c h a v e s : C í c e r o . do nosso texto constitucional e
Tratado das Leis. Tratado da nem tampouco aplicar as lições I — A REPÚBLICA DE CÍCERO
Repúblic a . Apropr iaç ão de de Cícero para explicar qualquer
conceitos gerais. Aplicação no dos institutos constitucionais É impossível entender Roma e
tempo presente.
modernos. Isso seria, no meu sua República sem se conhecer o
modo de sentir, anacrônico e pensamento de Cícero. Ao se afastar
INTRODUÇÃO
impossível de ser feito. Quando da atividade política, em razão de
nos apropriamos do pensamento seu banimento por força do conflito
E x i s t e m au t or e s q ue s ã o dos ant igos o que est amos político com Clódio, Cícero escreveu,
atemporais porque pensaram fazendo, na realidade, é adaptá- entre 54 e 51 a.C., dois tratados
os seus respectivos tempos los a nossa forma de pensar e complementares de filosofia política
presentes com os olhos voltados
e jurídica: o Tratado da República,
publicado no verão de 51 e o Tratado
889
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das Leis, publicado post mortem da ordem dos eqüestres), isto não
o impedia de adotar um discurso
(Plutarco: III)1.
elitista em termos de posições
O Trat ado da Repúblic a é políticas, sociais e culturais. A
considerado o primeiro tratado preocupação com a forma do
sobre teoria política na literatura discurso e com a formação do
latina (Everitt: 2003) e contém a orador foi objeto de críticas
mais antiga história de Roma que de autores posteriores que o
chegou até nós, revelando uma consideraram mero repetidor2 das
profunda reflexão do autor sobre palavras gregas (Voegelin, 2011).
política, sociedade e império.
Ainda que se aceitem as críticas
A forma dialógica dos tratados d i r e c ion ad a s a C íc er o no
de Cícero se aproxima mais do sentido de não haver inovado o
modelo aristotélico do que do pensamento filosófico e político, a
modelo platônico, pois: a) não são sua importância ultrapassa estes
construídos pelo mecanismo da limites acadêmicos, na medida
maiêutica, e sim pela atribuição em que suas obras retratam o
da palavra aos interlocutores por pensamento dos optimates 3 do
turnos longos, até que tenham final da República romana, uma
esgotado seus argumentos. Além vez que o próprio Cícero foi
disso, a figura do autor se insere personagem ativo dentro do seu
(geralmente ‘encarnada’ numa contexto histórico.
das personagens) com a função de
‘reger’ o diálogo conceitual que se Ademais, a disputa entre o
descortina ao leitor, influenciando homem de ação (o político) e o de
os rumos da discussão. Por fim, contemplação (o filósofo) foi o mote
o modelo aristotélico inclui um retratado no início do diálogo que
prólogo (segundo os gêneros compõe o Tratado da República
dramáticos), que introduzem o com considerações a respeito da
‘cenário’, até que os interlocutores antinomia entre a contemplação e
‘entrem em cena’, enquanto o a ação, refletida no embate entre as
modelo platônico prescinde de questões celestiais e as humanas
(Rep: I, 12 e 17).
um narrador.
Em suas origens Cícero não possuía
uma ascendência aristocrática,
apesar de sua família possuir
recursos financeiros (sua mãe era

reconhecer a importância de se
reservar um tempo para meditar
sobre as experiências vividas, tal
como ele mesmo fez ao ser banido
temporariamente da política,
quando teve a oportunidade de
escrever seus dois tratados.

Note-se que em seu Tratado
sobre a República, Cícero elege
um período histórico semelhante
ao que vivia, para expor pela voz
de Cipião Emiliano sua idéia de
República, focada, sobretudo, na
proteção da coisa pública e na
vedação do uso do poder para
a promoção pessoal. Essa sua
idéia terá um desdobramento
lógico quando o autor tratar das
leis em sua obra subseqüente, o
Tratado das Leis, uma vez que
Cícero se mostrará sempre crítico
as chamadas “leis de ocasião” e
também as “leis da força”.

O período retratado na República,
as férias latinas (Feriae Latinae
— um dos principais festivais
polít ico-relig iosos, lig ados
especificamente ao consulado
e ao imperium) do ano de 129
a.C., lembrava além das grandes
vitórias do exército romano
sobre os inimigos externos e a
consolidação destas conquistas,
Não é demais repetir que Cícero o surgimento de famílias e de
privilegiava o homem de ação, políticos de relevo oriundos
em det r iment o ao homem de classes que não pertenciam
c ont empl a t i vo, ap e s a r de originariamente ao patriciado,

1. Em introdução a obra de Erasmo de Roterdã, Diálogo Ciceroniano, a professora Elaine C. Sartorelli, explicará que durante a Idade Média, sobretudo
em seu início, os humanistas poderiam ser divididos em estritos, aqueles que imitavam o pensamento de Cícero a tal ponto de utilizar somente as
palavras que haviam sido por ele empregadas e os ecléticos que misturavam o pensamento de Cicerone a outros pensamentos, todavia sem abandonar
a idéia central do aludido pensador romano. Isto mostra que o início do humanismo no mundo foi marcado de alguma forma pelo pensamento de Cícero,
o que comprova a sua influência na evolução do pensamento político moderno (Diálogo Ciceroniano, Editora UNESP, 2013).
2. Eis uma luta contra os ‘helenocêntricos’: fazer com que se perceba que Cícero utilizava formas gregas, mas suas criações são originais. Esta é uma
discussão que está em pauta hoje, especialmente entre os especialistas de história da arte, problematizando a crença comum de que a arte romana é
uma cópia da arte grega.

3. No final da República romana a classe política poderia ser dividida em dois grupos: dos optimates liderados por Cícero e que buscavam o fortalecimento
do Senado em detrimento do poder dos Generais que assumiram o poder a partir de 100 a.C e os populistas liderados por Julio Cesar e que buscavam a
consolidação do poder centralizados nas mãos de um homem forte que permitisse uma maior distribuição de rendas pela plebe.
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era o fortalecimento da chamada
n o bilit a s . A q ue le p e r ío do
representava também o embate
entre o que o autor considerava
um discurso populista (popular)
e perigoso marcado, sobretudo
pelo modelo Cesar ist a e o
discurso conservador (optimates)
e mantenedor da t radição,
defendido pela família de Cipião
e pelo próprio Cícero.

Assim, o momento escolhido por
Cícero para expor pelo recurso
da ficção sua idéia de política e de
poder assemelhava-se ao período
histórico por ele vivenciado no
final da República e do seu embate
entre os pensamentos populista
e conservador. Ao antagonismo
da época eleita por Cícero entre
a família dos Cipiões e dos
Gracos, comparava-se a disputa
entre Cícero e Clodius4, quando
do afastamento do primeiro da
atuação política. Nas suas reflexões
políticas expostas no seu Tratado,
o autor busca dar respostas à
grave crise moral e institucional,
que, no seu modo de ver, se iniciara
na época dos Gracos, com o uso
do poder de forma pessoal à
margem da legalidade, como era
o modelo adotado pelos Generais
Mario, Sila, Pompeu e César e o
uso da violência política, através
de assassinatos, proscrições e
fomento de guerra civil.
Cícero se volta ao passado para
traçar um paralelo entre a tradição
romana e o momento final da
República romana. Traz a idéia

da monarquia temperada (Rep.:I,
45) e não o modelo de realeza que
existiu na Roma arcaica ou mesmo
aquele proposto pelos Generais
que alcançaram pela força o poder
durante a República tardia. Na
realidade, após a morte de Júlio
César, Cícero acreditou que o
fortalecimento de Augusto (que
depois o trairá) representava, ao
mesmo tempo, o enfraquecimento
de Marco Antonio, exemplo de
prodigalidade e insanidade para
o autor, pois populista e agressivo
e o retorno às tradições romanas
propostas por um descendente
de uma das famílias fundadoras.
Ressalte-se, entretanto, que, na
linha exposta por Claudia Beltrão
(2010:42) nos filiamos a corrente
que entende que Cícero não
oferece em sua obra qualquer
tipo de teoria do principado,
pressagiando o regime de Augusto
— o que podemos supor é que
Augusto conhecia o pensamento
de Cícero — ou qualquer tipo de
reabilitação da realeza romana
antiga.

As medidas tomadas por um
príncipe só continuariam válidas
após a sua morte se confirmadas
por seu sucessor; “nesse sentido,
conclui Mommsen, o imperador
não é um rei” (Veyne, 2009: 01).
A palavra República, durante
o Império, não deixará de ser
pronunciada em momento algum.
Veyne ensina que sob o Antigo
Regime, o indivíduo estava a
serviço do rei; um imperador, ao
contrário, servia à República. O
imperador não reinava para a
sua própria glória, como um rei,
mas para a glória dos romanos;
suas conquist as e v itór ias
visavam única e exclusivamente
ao benefício da gloria romanorum
(do povo romano) ou da glória da
rei publicae (da coisa pública). O
mérito do príncipe reside não em
ter sido poderoso ou bom, mas
em haver salvado ou restaurado
a República. Mesmo que não se
possa dizer que Cícero anteviu o
Império de Augusto pode-se se
conjecturar que Augusto seguiu
de alguma forma as idéias centrais
do pensamento ciceroniano,
Diferente da realeza, o poder sobretudo no que diz respeito à
imperial era uma delegação, uma manutenção do status quo.
missão confiada a um indivíduo
pretensamente escolhido ou O regime imperial não mantinha
aceito pelo povo romano. Mesmo sua fachada republicana por
que se aceite a concessão do meio de uma ficção, mas à custa
imperium real através da vontade de um compromisso; o príncipe
do povo, a Lex curiata de imperium, não podia nem desejava abolir
o rei uma vez entronizado possuía a República, pois esta lhe era
poder absoluto sobre os seus imprescindível, sem a ordem
súditos. No Império, a sucessão de senatorial, sem os cônsules, os
imperadores seria, em tese, uma magistrados e promagistrados,
“cadeia perpétua de delegações”. o Império, destituído de sua

4. A inimizade entre Clodius e Cícero surgiu em razão de suposto envolvimento do primeiro com a mulher de César e o questionamento perante o
Senado do segundo sobre o comportamento da esposa do então Pontifex Maximus (Plutarco, XXVIII). Cícero foi banido da vida pública após projeto
apresentado por Clódius, Tribuno da Plebe, no sentido de impedir que qualquer romano ajudasse cidadão que tenha levado à morte outro cidadão
romano. A medida foi direcionada a Cícero que anos antes havia induzido o Senado a condenação e execução à morte dos conspiradores do chamado
“caso Catilina”, sem que houvesse qualquer tipo de possibilidade de recurso ao povo (provocatio ad populum) o que era absolutamente contrário a
tradição romana de condenar à morte um romano sem lhe garantir recurso ao povo.
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coluna vertebral, ruiria (Veyne,
2009: 08).

O sistema de monarquia temperada
romano erguia-se sobre a classe
dirigente, que era a nobreza
senatorial, pelo menos até o
século III e por isso agradava ao
pensamento político conservador
de Cícero, pois as famílias
senatoriais constituíam uma
potência com a qual era preciso
contar; pois haviam conservado
suas riquezas. Entre a nobreza
e Otávio Augusto, firmou-se
inicialmente um compromisso com
seus sucessores. Infelizmente era
um pacto frágil, fadado a engendrar
um conflito perene, porque era
contraditório que o príncipe fosse,
ao mesmo tempo, todo-poderoso e
um simples mandatário.

No principado imposto por
Augusto, o Príncipe era o todopoderoso, pois a razão de seu
cargo estava na concepção romana
de poder, de imperium, o poder
absoluto e completo (o mesmo de
um oficial no campo de batalha,
detentor do direito de vida e de
morte sobre seus homens, em
que desobediência e delito não se
distinguem).

Não é demais repetir que desde
a realeza o imperium era o poder
absoluto nos assuntos temporais
civis, militares e religiosos, e
um crime cometido contra o rei
era considerado um sacrilégio,
passível de pena de morte (Rolim,
2008:17). Este poder era acrescido
dos poderes de organizar o Estado,
declarar guerra e celebrar a paz
e foi mantido tanto durante a
República, na figura do ditador
temporário, como no Império
através do príncipe.

Assim, o imperium no Principado
era depositado nas mãos de
um único homem, tal como na
realeza, ao invés de ser dividido
entre diversos magistrados.
Todavia, tal como na República,
este imperium era limitado pela
proteção da coisa pública e não
deveria ser usado como forma de
promoção pessoal.

defendida por Cícero tinha como
propósito a manutenção dos ideais
republicanos de Roma.

Destaque-se que, para o autor,
ser republicano não era ter uma
vinculação com o sistema político
correspondente de forma pura
e intocada. Muito ao contrário.
Para Cícero ser republicano
independia da forma de governo
adotada (Monarquia, República,
Principado). Basicamente era: não
sobrepor o poder pessoal ao poder
do Estado (imperium), proteger
os interesses da coisa pública em
detrimento das coisas privadas e
observar as leis e a constituição
(que no caso era a tradição da
sociedade romana). O “equilíbrio
c on s t it uc ion a l” apr egoado
por Cícero na sua defesa da
constituição mista e a observância
das tradições romanas previnem
que ao rei suceda-se o tirano; aos
aristocratas, a oligarquia facciosa;
ao povo, a turba anárquica,
substituindo-se desse modo
umas perturbações a outras,
afastando-se, pois, o medo do
ciclo denominado de anaciclose
por Políbio.

Logo, ele se diferencia do rei,
porque, em termos pessoais,
o imperador não passa de um
simples cidadão, submetido
às leis, ao direito civil — e, se
quiser cometer abusos, deve
tomar antes a precaução de
alterar a lei, para si mesmo e
todos os demais, o que não seria
necessário na realeza. Em razão
deste híbrido governamental
entre Império e República, Cícero
afirmava que dos três sistemas
primitivos de governo o melhor
seria a monarquia temperada,
que, de qualquer maneira, seria
inferior à forma política que
resultaria da combinação dela
com as duas outras. Repita-se que
Cícero defendia uma “monarquia
temperada”, isto é, os poderes da
realeza com a limitação da coisa
Nesta linha de raciocínio, nessa
pública.
combinação de um governo em
Com efeito, Cícero prefere no que se amalgamam as outras
Estado um poder eminente e três formas, não acontece a
real, que dê algo à influência dos alteração das boas formas de
grandes e algo também à vontade governos para as más, mantendoda multidão, do que um poder se uma estrutura política coesa
entregue à vontade do povo ou e duradoura. Cícero propõe
de um Rei que confunda a coisa a renovação da constituição
pública com a sua imagem pessoal. republicana, que afirma ter sido o
Este imperium estaria previsto na ponto de chegada de toda a história
constituição mista que apresenta romana, vendo a superioridade
um grande caráter de igualdade, dessa nova construção política
necessário aos povos livres e, bem result ar da inter venção de
assim, apresenta condições de todos, e em gerações sucessivas,
estabilidade. Esta teoria política e advogando a necessidade de
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ninguém, indivíduo ou geração,
desertar ou se alhear da res
publica , única forma de manter
a estabilidade e a coesão pátrias.

Defende Cícero que a res publica é
a coisa do povo, considerando tal,
não todos os homens de qualquer
modo cong r eg ados, ma s a
reunião que tem seu fundamento
no consentimento jurídico e
na utilidade comum. Em uma
concepção filosófica, a primeira
causa da agregação dos homens
a outros é menos a sua debilidade
do que o instinto de sociabilidade
em todos inato. O homem não
nasceu para o isolamento e para
a vida errante, mas para procurar
apoio comum. Nesta busca de
comunhão dos interesses nasce
a sociedade e da identificação
destes interesses comuns e
da sua manutenção nasce a
República. Esta identificação do
seu pensamento político com
a filosofia da Academia vai ser
identificada também quando
Cícero elaborar o seu Tratado das
Leis de cunho estóico, mas com a
influência do pensamento eclético
daquela corrente filosófica.

Assim é que Cícero, mesmo
compondo um cenário ficcional
em seu Tratado da República,
analisava a história da política
romana com olhos de um homem
de ação, homem do seu tempo
que fundamentava o retorno
ao passado, na antiga tradição
romana, para se alcançar o futuro.
E é dentro desta estrutura política
defendida no De Res Publica que
Cícero criará uma teoria geral do
Direito em sua obra De Legibus.

Como ressalta Claudia Beltrão da
Rosa (2010: 23), os elementos do
pensamento ciceroniano estão
na base da moderna concepção
de Estado. A essência estatal
abstrata separada da sociedade
e do governo, caracterizada pelo
principio de soberania, no qual o
Estado surge como um guardião
secular e amoral da vida e dos bens
de seus cidadãos, nada mais é do
que o conceito moderno daquilo
que Cícero pregava.

Deveras, a tradição do pensamento
político ocidental viu em Cícero
o primeiro pensador a fornecer
uma definição formal e concisa do
Estado. Decerto, à época de Cícero
não conheceu o Estado moderno,
mas os modernos reconheceram
em Cícero elementos nos quais
podiam se fundamentar para
a teorização do Estado. Cícero
organizou os ideais romanos
e os conceitos políticos que
embasaram teoricamente o
modelo de republica adotado em
Roma, idealizando a formação do
“espírito republicano”.

No mesmo sentido, buscando a
virtude no agir dos governantes,
Cícero adverte que a necessidade
de uma contribuição coletiva não
afasta a importância da qualidade
moral da liderança política,
garantida na boa formação da
cultura, dos costumes e das leis.
O poder deve ser entregue aquele
ou aqueles que conservem a coisa
pública. Para que isso ocorra, o
autor acredita que o líder político
deve ter uma formação intelectual Com efeito, Roma reunia um
e moral sólida para assegurar a conjunto de homens e cidadãos
que eram ligados por direitos
conservação da res publica.
e dever es dent r o de u ma
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comunidade política. Assim,
mesmo que não se veja nesta
ligação uma formatação jurídica
que se identifique com o Estado
moderno, Roma transformouse em uma cidade diferenciada,
uma “cidade-Estado” ou “cidadeNação”. Daí sua importância
como estrutura politicamente
organizada produtora de direito
público. Nesta linha, Cícero definiu
o pensamento político romano
do final da República. Apesar de
ser um “homem novo”, isto é, não
originário de uma tradicional
família romana — o que lhe era
lembrado frequentemente pelos
seus adversários (Plutarco, XX)
—, Cícero era o representante da
tradição iniciada com a fundação
de Roma (Rep. II, 2 ). Valia-se
da erudição e da cultura para
sustentar intelectualmente a idéia
de uma sociedade republicana
dominada pelos poderes do
Senado, pelo jogo político centrado
na aristocracia senatorial e na
observância da autoridade moral
do seu líder e nas leis corretamente
votadas. Estes três elementos
de v id a ment e e qu i l ibr ados
legitimariam o imperium, o poder
do Estado.

O sentido e o conceito de cidadão
romano e a sua relação com a
República é que dará a tônica
do sistema político romano e
naturalmente do seu modelo
de administração pública. Com
a “preser vação” dos ideais
republicanos, mesmo que na
figura de um príncipe, protegiase o sistema administrativo e
jurídico romano e principalmente
o poder constituído dos senadores,
magistrados e tribunos e, por
consequência dos “antigos”. Cícero
era um conservador no sentido de
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buscar a manutenção do status quo
do sistema político romano, sem
que houvesse concessões pessoais
e uso da força para o exercício do
poder. A proteção da República
— interpretada essa como o bem
comum — seria, para Cícero, a
proteção dos próprios cidadãos
romanos.
Destarte, Vasconcelos Diniz (2006:
39) identifica um projeto político
no pensamento de Cícero ao
afirmar que sua obra tem origem
na necessidade que sentiram
os homens públicos de seu
tempo de fornecerem respostas
sat isfatór ias à g rave cr ise
política e moral que Roma estava
atravessando. Assim, nada melhor
do que iniciar uma obra política
com base numa ideia acerca do
sucesso: o sucesso coletivo de
Roma e o sucesso pessoal do
homem novo na política.

de uma cidade sobre uma base
legal. Direito para Cícero era a
tradição e a constituição mista
romana era o exemplo maior da
união dos costumes com as leis.
O direito como idéia fundamental
de proteção da coisa pública e da
tradição dos antigos é um conceito
que surge ao final da República.
O direito, tal como concebido
pelos romanos, é conservador e
tradicionalista. Neste momento,
deixa de ser apenas instrumental
e pragmático para se transformar
em regra geral de conduta moral
e ética e como fundamento e
legitimação do poder do Estado
(imperium).

Cícero não viveu o suficiente para
ver os desmandos do Império
Romano, mas foi observador do
seu tempo e do seu passado e
construiu com esta experiência
uma sólida linha de pensamento
que se revelará nos seus sucessores
Para Cícero, Platão e todos os intelectuais como a base do
demais filósofos gregos foram pensamento político. Entender
bons teóricos (Rep. II: 1), mas seu pensamento é entender o seu
não souberam expor um bom e tempo e a própria Roma.
funcional sistema de governo.
Ao contrário dos ensinamentos II — AS LEIS DE CÍCERO
platônicos, o sistema político
ideal tem a sua pedra angular no No De Legibus, Cícero pretende
cidadão, que se obriga a seguir os escrever uma Teoria Geral do
Direito, centrando-se, sobretudo
preceitos da autoridade e da lei.
no Direito Público romano.
Cícero defendeu acima de tudo Neste sentido, inicia a sua obra
a formação técnica dos líderes advertindo que o que se busca é a
romanos. A qualificação moral e explicação da natureza do Direito
intelectual dos Magistrados para a através do estudo da natureza do
formação da boa liderança. Atacou homem, examinando, pois, “as leis
o sistema eleitoral e o uso da pelas quais se deveriam reger os
força. Fundamentou a formação Estados, assim como as normas e as

disposições concebidas e redigidas
por cada um dos povos, e, entre
estas, não deixará desfigurar o
chamado direito civil de nosso
povo.”
Cícero não abandona o ius civile
que para ele é, de alguma forma,
superestimado pelos seus colegas,
juristas contemporâneos, mas
considera que este é apenas uma
parte do que se pode entender
como Direito. Assim ao responder
ao questionamento de seu amigo
Ático sobre o que pensa do
Direito Civil5, Cícero afirma que
“existiram homens eminentes que
se dedicaram a interpretar esse
direito para o público e a resolver
casos jurídicos, mas que, apesar
de suas grandes pretensões, só
se ocuparam de pormenores sem
importância” (Leg. I, 4, 14). O
direito civil é, na sua concepção,
insuficiente sob o aspecto teórico,
mesmo que seja necessário sobre
o aspecto prático. Daí porque
Cícero busca na filosofia grega e
na religião romana as respostas
aos seus questionamentos sobre a
natureza do Direito, ao invés de se
limitar as amarras do direito civil
aplicado, isto é do pragmatismo
jurídico romano.
Com efeito, em De Inventione,
Cícero afirma que o (Inv. II, 160161) Direito procede da Natureza,
sendo atrelado a nosso ser moral,
ao sentimento intimo que temos
da justiça, não é uma crença e
sim uma potência inerente ao
ser humano. Em torno dessa
expressão primitiva, a experiência

5. Ao explicar os três sistemas jurídicos que existiram em Roma, Bonfante de forma absolutamente clara esclarece que: “ o ius civile é o sistema
primogênito, expressão fiel do espírito latino, ordenamento lógico e coerente em toda a sua parte, rigoroso e inflexível; é o único sistema verdadeiramente
orgânico que tivemos dos romanos. Como diz a sua própria designação, traz uma relação com as cives. Apesar do termo análogo moderno significar
convencional e discusso, a qualificação de civile diz sem mais que é o direito aplicado as cives (..) compreende o direito privado e aqueles que tem a
cidadania romana.” (Pietro Bonfante, Storia Del Diritto Romano, vol. II, Milano — Dott. A. Giuffrè — Editore — 1959, p. 66).
894

DIREITO CONSTITUCIONAL

do tempo, o desenvolvimento da
vida social e a vontade dos povos,
o enriquece, mas em definitivo
a lei escrita sobre a qual nos
referimos aquele não é que
expressão ulterior, o decalque de
uma lei natural, o produto de uma
força moral real que se trata da
consciência humana (summa Lex).

Deveras, este pensamento é
repetido por Cícero, no De Legibus,
ao defender que a Lei é a razão
soberana incluída na natureza que
nos ordena o que nós devemos
fazer e o que nos é proibido.
Esta razão desde que apoiada
e realizada no pensamento do
homem, é ainda uma Lei (Lex
est ratio summa, ínsita in natura,
quae iubet ea quae facienda sunt,
prohibetque contraria. Eadem
ratio cum est in hominis mente
confirmata et perfecta, Lex est)
(Leg. I, 6, 18).

Assim, o Direito não se subsume ao
ius civile. Muito ao contrário é o ius
civile que se subsume ao Direito.
Ele é a profunda expressão da Lei
suprema que, comum a todos os
séculos, nasceu antes que existisse
alguma lei escrita ou que fosse
constituída em nenhuma parte
algum Estado (Constituendi uero
iuris ab illa summa lege capiamus
exordium, quae, saeclis communis

omnibus, ante nata est quam elaboração monográficas do ius
scripta Lex ulla aut quam omnind civile e para o desenvolvimento do
civitas constituta) (Leg. I, 6, 19).
ius publicum com destaque para os
direitos administrativos, militar,
A originalidade do pensamento fiscal, penal e processual civil”
ciceroniano reside justamente (2010:10-11).
neste abandono as regras do ius
civile como elemento formador Após a época clássica o direito
do conceito de Direito. O direito romano modif icou-se ent re
romano, grosso modo, desenvolveu- o período compreendido aos
se entre a fundação6 da cidade até anos de 230 e 530 para o que se
o advento do corpus iuris civilis7 convencionou chamar de direito
de Justiniano. Santos Justo separa romano pós-clássico que é
as épocas do direito romano dividido por Santos Justo em duas
segundo o critério jurídico interno etapas. A primeira compreende
em época arcaica que decorre os anos de 230 a 395 e é marcada
entre os anos 753 e 130 a. C. e que pela confusão de terminologia,
se caracteriza pela mistura do conceitos e de instituições e pelo
jurídico com a religião8 e a moral advento da Escola que substituiu
e pela existência de instituições a iurisprudentia que se dedica à
jurídicas rudimentares, época elaboração de glosas, glosemas e
clássica situa-se entre os anos 130 resumos de textos que revelam
a.C. e 230 compreende a época uma ciência simplista e elementar.
pré-clássica de 130 à 30 a.C. onde A segunda etapa compreende o
há um desenvolvimento do que período entre os anos 395 a 530
se denominou de ciência jurídica e se caracteriza no Ocidente pela
(iurisprudentia); clássica central, de vulgarização do direito romano
30 a.C. a 130 que é marcada pelo que se revela na simplificação de
esplendor da iurisprudentia que se conceitos, na confusão de noções
manifesta na perfeição da sábia clássicas e no predomínio do
estilização da casuística e na criação aspecto prático sem atenção as
de novas actiones que integraram categorias lógicas e no Oriente
e modernizaram o ius civile e a pela reaç ão ant iv ulgar ist a
clássica tardia que decorre entre (classicismo) que é alimentada
os anos 130 e 230 e assinala o início pelas Escolas de Constantinopla,
da decadência da iurisprudentia Alexandria e Beirute. (ibidem)
que, “esgotada, se volta para a

6. Ihering compara o nascimento do Direito em Roma a cosmogonia do Antigo Testamento. Em suas palavras: “La primera Del mundo romano ofrece
el espectáculo general de la historia em su origen: la arbitrariedad y violencia entre hombres enérgicos sin patria ni derecho ni dioses comunes. La fase
siguinte es la de una comunidad, uma liga para practicar el bandolerismo, que no por esto deja de constituir el origen Del Estado. La família la consolidación
de la dignidad real, la alianza com um publo extranjero, vienen después. Con Numa aparecen la religión y la moralidad: bajo Túlio Hostillo revive el antiguo
salvajismo, pero solo hacia el exterior, y el sucesor de este Rey, fundador del derecho internacionales restaura el espíritu de la época de Numa. Com esto termina
la génesis del mundo romano, muy semejante em la leyenda a la cosmogonia Del Antguo Testamento, porque Roma hace nacer sucesiva y separadamente
lãs diversas partes según um orden natural desde um caos original hasta el derecho internacional que es la conclusió.n ( El espíritu Del Derecho Romano.
Abreviatura por Fernando Vela. Marcial Pons. Madrid. 2005, p. 57). Livros e textos citados nas notas de rodapé precisam ser incluídos na bibliografia.
7. O Corpus Iuris Civilis só receberá este nome muito tempo depois quando da sua publicação em Genebra sob a curadoria de Dionísio Godofredo em 1538.

8. Ensina Marques Gonçalves que: “Durante os primeiros séculos da História de Roma, a construção do direito esteve nas mãos dos sacerdotes, ou
seja, dos pontífices. Eles foram os responsáveis por definir o comportamento social dos patres, isto é dos chefes das “gentes”, das famílias extensas
que formaram os primordiais núcleos sociais da Roma Antiga. Deste modo, a pronúncia do ius, do direito, foi atribuída inicialmente a um círculo de
sacerdotes, o chamado colégio dos pontífices, componente essencial da religião romana arcaica”.
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Por fim, a época justiniana (entre
os anos 530 e 565) é também
marcada pelo classicismo e pela
helenização, tendo sido produzida
a maior compilação jurídica
jamais feita: o corpus iuris civilis
que atualizou o direito romano
e o transmitiu para as gerações
subseqüentes.

Sob este aspecto, Cícero escreve
o De Legibus, no auge do direito
romano clássico central e ainda
sob a inf luência dos eventos
ocorridos na fase pré-clássica.
Adota o modelo aristotélico
de diálogos, tal como utilizado
em sua obra precedente De Res
Publica, e mesmo de seguir a
ordem dos assuntos nos moldes do
filósofo grego. Cícero se afasta do
idealismo platônico que criou leis
para uma República imaginária,
na medida em que propõe para a
sua República real leis práticas,
positivas e de inspiração racional,
sendo a Summa Lex9 fruto da razão
humana de inspiração divina (Leg.
I, 6, 18) .

Com efeito, Cícero entendia que a lei
não retirava a sua força no simples
fato de ter sido promulgada e sim
nas tradições do povo romano e
na inspiração dos deuses. Com
este pensamento, Cícero trouxe
o conceito de legitimidade do
imperium ao centro do debate
político, ao criticar, desde o início
de sua carreira, as medidas ilegais
impostas por Sila e por todos
aqueles que tentavam usurpar
indevidamente o poder do Senado
e por conseqüência do povo

romano, assim como criticava as
atitudes populistas dos Gracos.
Proclamava-se, assim, como
inimigo feroz das leis da violência,
das leis de circunstâncias e
das leis de exceção, em nome
da defesa da res publica (coisa
pública) protegida pela tradição
e pela qualidade moral dos seus
governantes (Leg., I, 8, 24). Não
haveria nenhum homem que fosse
incapaz de alcançar a virtude,
uma vez que esta era conforme
a natureza, por isso os homens
teriam o dever de perceber que
haviam nascido para a justiça
e que o Direito encontravase na Natureza e não em suas
convenções. Dessa forma, os
homens que receberam a razão
da Natureza também receberam a
Lei, que nada mais é do que a justa
razão no campo das concessões e
proibições (Leg., I, 10, 28)10

como proteção do interesse do
bem que a todos pertence, é o ideal
do exercício do poder.

Expõe Cícero o que ele chama de
leis autênticas de Roma, que seriam
aquelas que melhor se adaptam ao
bom funcionamento do “Estado”
inteligentemente organizado e
preparado para a proteção da
coisa pública. Instigado pelo seu
melhor amigo, Ático, e por seu
irmão, Quinto, Cícero desenvolve
o seu pensamento jurídico ao
diferenciar a lei fruto dos éditos
e das normas escritas (a lei civil)
da Lei objeto da razão humana
(Summa Lex) ( Leg. II, 5, 11). Na
construção ciceroniana o ser
humano se iguala aos deuses na
sua natureza divina e tal como
estes busca a virtude de realizar
algo bom e válido em sua vida
ativa. Nesta linha afirma que: “a
natureza criou o homem para que
O De Legibus é sua obra de todos participassem do Direito
maturidade onde Cícero pensa na e o possuíssemos em comum. É
formação das instituições do povo este o sentido que Cícero atribui
Romano, sem utopias e idealismo, ao Direito quando “afirmo que se
pois não concebe a criação de uma baseia na Natureza; mas, tamanha
cidade utópica, reconhecendo a é a corrupção proveniente dos
falibilidade humana e se afinando maus costumes que destrói o que
com o discurso pragmático poderíamos chamar de lampejos
dos estóicos, marca, também, que nos foram dados pela Natureza,
da t radiç ão romana de se fomentando e reforçando os vícios
adaptar a realidade. Reconhece, contrários.
porém, a conquista histórica
do povo romano e a realização Se os homens ajustassem seus
positiva do seu regime político pensamentos à Nat ureza e
representado pela República, confirmassem o dito do poeta
enquanto não usurpado pelos de que “nada humano lhes é
discursos populistas daqueles que estranho”, todos respeitariam
misturavam a coisa pública com igualmente o Direito. Assim os que
o interesse privado. A República, receberam a razão da Natureza,

9. Lex est ratio summa, ínsita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio cum est in hominis mente confirmata et
perfecta, Lex est.

10. “quam plane intellegi, nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse ius. Id iam patebit, si hominum inter ipsos societatem
coniunctionemque perspexeris” — esta verdade que nós somos nascidos para a justiça a qual o direito se funda, não sobre a opnião, mas sobre a própria
natureza (...).
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“núcleo dogmático” do direito
romano adverte que “perante
qualquer uma das sociedades
antigas, como perante cada uma
das sociedades diferentes daquela
em que vivemos, pode pôr-se
a pergunta: em que medida se
A concepção de Cícero de que a lei encontra um observador externo
não está fundada na lei escrita, mas em condições de a compreender?”
sim na justa razão compartilhada (Bretone:1998).
por todos é, basicamente a
adaptação da velha escola estóica. O observador externo (no tempo
O filósofo do direito tem que ser e no espaço) leva a formação
um filósofo da natureza humana, recebida e não consegue se
na medida em que a justiça está desvencilhar de todos os elementos
intelectuais adquiridos ao longo
na Natureza.
da sua preparação. Assim, ao se
Na “constituição republicana,” voltar ao passado, o jurista “não
defendida por Cícero, os antigos se encontra numa condição de
ocupam o poder através da figura inocência; e mesmo que o estivesse,
dos magistrados, que teriam o poder isto não tornaria a sua tarefa menos
de imperium sobre a cidade e sobre árdua. Ele tira da sua experiência,
os cidadãos e que exercem, cada um da sua própria condição cultural,
no limite da suas competências e por e elabora no decorrer do seu
prazo previamente estabelecido, trabalho analítico, os pontos de
a plenitude do seu poder e da sua vista, os esquemas interpretativos,
autoridade.
os “modelos” úteis para entender
os dados” (1998:20).
O Estado é, assim, submetido a uma
sorte de direções compostas por Assim, o De Legibus de Cícero
magistrados inferiores e superiores, com os olhos atuais, por si só, já
sendo cada um autônomo na sua se apresenta como um problema
esfera e nos seus poderes. Mas importante no mundo jurídico.
para todos, mesmo para o ditador, Cada momento histórico do
mag ist rado ex t raordinár io pensamento ocidental se apropriou
com prazo de duração da sua de um determinado Cícero. Como
responsabilidade, há limites. ensina Claudia Beltrão da Rosa: “o
Estes limites, a proteção última Renascimento imaginou um Cícero
da República, compensariam o humanista e cético, recriando seu
caráter “quase divino” do exercício estilo e sua cortesia. No século
da autoridade pelos magistrados. XVII europeu, pensadores tão
O limite entre público e privado é diversos quanto Grócio, Hobbes,
para Cícero a base que sustenta um Bousset, Locke, Kant e outros,
Estado republicano.
fundamentaram muitas das suas
idéias na releitura do orador. Nos
CONCLUSÃO
oitocentos, o ceticismo francês e
escocês, os whigs britânicos e os
Mario Bretone ao discorrer sobre idealistas alemães retornaram e
a escolha da perspectiva e do reinterpretaram Cícero. Os “pais
também receberam a justa razão e
consequentemente a Lei, que nada
mais é que a justa razão no campo
das concessões e proibições” . E
se receberam a Lei receberam
também o Direito.
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fundadores” norteamericanos
viram em Cícero seu mentor
intelectual e, no século XIX,
ut ilit ar ist as, comunist as e
socialistas recriaram o seu orador
romano (BELTRÃO, 2010:22-23))”.

Nes t a lin ha de rac ioc ínio,
podemos perguntar qual é o
Cícero que queremos ler? Como
interpretar, em pleno século XXI,
a idéia ciceroniana de que “a lei é
a razão suprema da natureza, que
ordena o que se deve fazer e proíbe
o contrário. Essa mesma razão,
uma vez confirmada e desenvolvida
pela mente humana, se transforma
em lei. Por isso, afirma que a razão
prática é uma lei cuja missão
consiste em exigir as boas ações e
vetar as más” (Leg. I, 6, 18)?
Será que há espaço no pensamento
jur ídico oc ident a l pa ra se
entender, como Cícero, que a lei
natural une os homens entre si e
estes aos seus deuses? Podemos,
ainda, proclamar que “os que
possuem a lei em comum também
participam em comum do Direito,
e os que partilham a mesma lei e o
mesmo direito devem considerarse como membros de uma mesma
comunidade” e que os homens
“obedecem também à presente
ordem celestial, à mente divina e aos
deuses onipotentes”, considerando
que o “nosso universo é uma só
comunidade, constituída pelos
deuses e pelos homens” (I,VII7)?
Em uma só palavra, qual é a
importância e a atualidade do
pensamento de Cícero no mundo
jurídico?
Podemos afirmar, por fim, com
Mario Bretone que o Direito é um
“organismo vivo: “não um monte
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de pedras, segundo a similitude
de Georg Friedrich Puchta, mas
mais uma obra de arte. É preciso
olhar para a sua “multiplicidade
simultânea” para compreender a
“multiplicidade sucessiva”. Nesta
linha, “as “antiguidades jurídicas”
(Rechtsalterthümer) dão-nos,
portanto, o quadro do estado do
direito num tempo passado, sem
nos dizer como ele teve origem e
a que coisa deu lugar, enquanto
é exatamente este o dever da
história jurídica. A investigação
arqueológ ic a é um au x í lio
indispensável da história jurídica,
mas não substitui a história.”
((BRETONE, 1998:23)).
Cícero propôs em sua obra uma
clarificação do emaranhado de
textos jurídicos que existiam até
aquele momento em Roma. Ao
invés de elaborar, como faziam
os jurisconsultos romanos, um
repositório de normas e textos
legais, Cícero trouxe à lume a
idéia da formação de um conceito
do Direito, através da busca dos
princípios gerais do Direito.
Por trás destes princípios legais
trazidos através dos seus diálogos
elaborados em sua obra, Cícero
embutiu conceitos filosóficos que
passaram a ser incorporados na
tradição do estudo do Direito.
Ident if ic ar estes conceitos
através de uma decomposição
dos elementos que foram trazidos
por Cícero no De Legibus é de
fundamental importância para
se entender o que se transformou
o Direito hoje.

Cícero partiu em busca dos
princípios gerais do Direito tendo
como fundamento principal a
influência da metafísica. Para ele a

Lei — fonte principal do Direito —
era fruto da nossa razão suprema
que advinha do absoluto, da
divindade. Por este pensamento,
Cícero entendia que a Lei máxima
estava acima de todas outras
leis e deveria ser observada por
todos, dado o caráter universal
do Direito.
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O novo modelo de controle de contrôle de constitucionalidade na França – a
« Questão Prioritária de Constitucionalidade » (QPC)

I – Introdução
Tradicionalmente , segundo o modelo inaugurado pela Constituição da 5a.
República de 1958, o sistema francês de jurisdição constitucional não comportava o
contrôle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos de tiporepressivo oua
posteriori. Nesse sentido, apenas o contrôle de natureza preventivo ou a priori ,
incidente no processo de formação das leis no âmbito da Assembléia Nacional, era
passível de ser exercido. Tal se deve, por certo, ao histórico apego à proeminência
parlamentar e ao absolutismo das leis que desde a revolução francesa informa o
funcionamento das instituições politicas naquela nação que foi berço do
iluminismo.Bem por isso, tão somente restou previsto na atual Constituição da
França o mecanismo de contrôle preventivo de constitucionalidade dos atos de
feição legislativa, denominado « contrôle préalable »,de inicio incidente apenas
sobre a produção das leis orgânicas e dos regulamentos das Assembleias
parlamentares, tudo nos termos do artigo 61, ao dispor : “As leis orgânicas, antes da
sua promulgação, e os regulamentos das Assembléias parlamentares, antes de se
tornarem efetivas, devem ser submetidas ao Conselho Constitucional, que se
pronunciará sobre sua conformidade à Constituição” (« Les lois organique ; avant
leur promulgation, et les règlements des Assemblées parlamantaires , avant leur
mise en application ; doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution»).Posteriormente, por força da reforma da
Constituição introduzida pela Loi constitutionnelle n° 74-904, de 29 de outubro de
1974, as leis ordinárias tambem se tornaram sucetiveis ao exame previo do
Conselho Constitucional, desde que observado o quórum de iniciativa da proposição
estabelecida na redação acrescida ao mesmo artigo 61 da Constituição, nos termos
seguintes : “Do mesmo modo, as leis podem ser submetidas ao Conselho
Constitucional antes da sua promulgação, pelo Presidente da República, pelo
Primeiro Ministro, pelo Presidente da Assembleia Nacional, pelo Presidente do
Senado ou por sessenta deputados ou sessenta senadores”(«Aux mêmes fins , les
loispeuvent être déférées au Conseil constitutitionnel avant leur promulgation , par le
Président de la République ; le Premier Ministre, le président de l’Assemblée
Nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs») .
Assim, mediante provocação do Presidente da República , do Primeiro Ministro, do
Presidente da Assembleia Nacional, do Presidente do Senado ou de sessenta
deputados ou sessenta senadores , o Conselho Constitucional poderá apreciar , em
caráter preventivo, ou seja, no âmbito de um processo legislativo em curso, a
conformidade à Constituição da lei ainda em formação. Em seguida, ajunta essa
essa mesma disposiçãoconstitucional : « Nos casos previstos nas duas duas alíneas
precedentes, o Conselho Constitucional deverá deliberar no prazo de um mês.
Entretanto, a pedido do governo, se houver urgência, este prazo poderá ser reduzido
[Digite texto]
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para oito dias.Nessa caso, a convocação do Conselho Constitucional suspende o
prazo de promulgação »(« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le
Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande
du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes
cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation »).
Com efeito, o sistema constitucional francês foi sempre refratário à ideia de
controle dito repressivo oua posteriori das leis após a sua promulgação e início de
vigência. A adesão ao principio da supremacia parlamentar e da proeminência das
casas de representação politica, na esteira do pensamento de ROUSSEAU
impediam a desconsideração da validade das leis por orgãos estranhos ao Poder
Legislativo. Em verdade, razões historicas e ate mesmo preconceitos da psicologia
política contários ao controle externo dos órgãos de representação popular se
opuseram à ideia de um contrôle extraparlamentar da atividade legislativa, no que
respeita especialmente à perspectiva de invalidação das leis e atos legislativos em
geral aprovados pelo Parlamento. Prevaleceu sempre, desde a revolução de 1789,
um enraizado desconforto em face das instituições judiciárias, desconfiança essa
que provinha do papel antipopular desempenhado pelos Parlamentos Judiciários do
antigo regime (Parlements Judiciaires de l’Ancien Régme). Bem por isso, o artigo 6°
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela
Assembleia Nacional francesa em 1789, deixou estabelecida a premissa maior de
que – « a lei é a expressão da vontade geral » («la loi est l’expression de la volonté
générale ». O postulado da incontrastabilidade da lei tornou-se, assim, o âmago
nuclear da concepção francesa de separação de poderes, esta a sua vez alçada
pelo artigo 16 da mesma Declaração, juntamente com os direitos do homem,
em elemento essencial do Estado constitucional, com a solene advertência: “toda
sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegura, nem a separação de
poderes determinada, não tem constituição” (« Toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation de pouvoir déterminée, n’a
point de constitution »).Essa concepção francesade separação de poderes calcada
na supremacia da lei enquanto expressão da vontade geral da nação, segundo a
expressão utilizada por MICHEL TROPER (Troper, Michel, La séparation des
pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Ed. LGDJ, Paris, 1973, 2ª edição,
1980), gerou a indisposição histórica de se adotar o instrumento da revisão judicial
como meio de contrôle da validade constitucional das leis. Como bem elucida
DIDIER MAUS, essa desconfiança histórica por certo impediu que a questão do
controle de constitucionalidade das leis, diferentemente do que se passou nos
Estados Unidos da América, se transformasse num tema central do direito público
francês – « la méfiance envers l’institutions judiciaire en tant que telle, le refus d’une
médiation sociale à travers la justice, les volontés politiques successives de réaliser
de profondes transformations législatives, la peur du « gouvernement des juges », la
présence d’un fort courant politique à vocation révolutionaire … ont fait que la
question de l’établissement d’un contrôle de constitutionnalité de la loi n’a pas
constitué l’un des thèmes essentiels des grands débats constitutionnels français »
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(Maus, Didier, no artigo Les origines : avant 1958, l’impossible contrôle de
constitutionnalité, constante da obra Le Conseil Constitutionnel, sob a direção de
MICHEL VERPEAUX e MARYONNE BONNARD , integrante da coleção Les études
de la Documentation Française, Ed. La Documentation Française, Paris, 2007).

II – A criação do Conselho Constitucional
Emrealidade , a criação do Conselho Constitucional pela Constituição da 5a.
Republica na França, em 1958, não teve por objetivo instituir um orgão de feição
jurisdicional para inaugurar e exercer a prática do contrôle de constitucionalidade
das leis, o que seria contrário à tradição do sistema político e do direito publico
francês. Longe disso. A previsão do Conselho Constitucional deveu-se à intenção
proclamada pelo constituinte francês de limitar as competências do Poder Legislativo
(Assembleia Nacional e Senado)e, desse modo, enquadrar, controlar e por fim ao
arbítrio parlamentar que tanto pertubou e comprometeu a vigência das constituições
antecedentes, notadamente os estatutos politicos da 3a. e da 4a. Repúblicas,
promulgados respectivamente em 1875 e 1946. Mas isto, porém, sem judicializar o
contrôle da conformidade das leis ao texto da constituição, o que pode parecer
contraditório a um primeiro exame. Veja-se, a proposito, a exposição doutrinaria de
DOMINIQUE ROUSSEAU : « La création, en 1958, du Conseil constitutionnel repose
sur une intention claire : mettre fin à l’arbitraire et à l’hégémonie du Parlement. Mais
elle se heurte aussitôt à une autre intention, tout aussi clairment exprimée : éviter
d’instaurer une véritable juridiction constitutionnelle ; contraire à la tradition politique
française. De ces deux volontés contradictoires, naît ainsi un Conseil dont on attend
qu’il maintienne le législateur dans le nouveau cadre , limité, de ses attribuitions (A)
sans pour autant lui reconnaître expressément un contrôle général de la
constitutionnalité des lois (B) »(Rousseau, Dominique, em Droit du Constentieux
Constitutionnel, Ed.Montchrestien, 8a. edição, 2008, pág. 45 e segs.). Essa visão
antiparlamentarista do consituinte francês de 1958 resultou na previsão expressa na
Constituição de 1958 de vários mecanismos destinados a coibir os abusosedesvios
da função parlamentar, a exemplo da enunciação minuciosa dos regramentos
aplicáveis às Assembléias da representação política e ao processo legislativo
(« Règlements des Assembléees »)(arts. 24 a 51) ;ao fortalecimento das funções do
Presidente da Republica e do Governo de Gabinete (arts. 5º a 23) ;à obrigação do
voto pessoal dos deputados e senadores (art. 27) ;à incompatibilidade das funções
ministeriais com o exercicio do mandato parlamentar (art. 23) ;à regulamentação da
dissolução do Parlamento pelo Presidente da República (art. 12);à disciplina da
moção de censura ao Governo por parte da Assembleia Nacional (art. 49); à
demarcação entre os campos das matérias sujeitas à deliberação legislativa e
aquelas sujeitas à esfera do poder regulamentar do Executivo (arts. 34 e 37); e, por
certo, àcriação do Conselho Constitucional (arts. 56a 63). Essa deteterminação
constituinte no sentido de estabelecer o controle da atividade parlamentar bem
explica a previsão do contrôle prévio e compulsório, a cargo do Conseil
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Constitutionnel, incidente na fase do processo legislativo,incialmente sobre as leis
orgânicas e os regulamentos das Assembléias e, posteriormente,sobre as leis
ordinarias, de qualquer modo antes que os mesmos pudessem ser promulgados e
entrar em vigor (art. 61).

III – A reforma constitucional de 2008
Por esse conjunto de razões históricas, só muito recentemente, no ano de
2008, após 40 anos de vigência da Constituição de 1958, e mesmo assim após
acalorada discussão parlamentar e no meio acadêmico da França, tornou-se
possível a adoção de um mecanismo de contrôle de constitucionalidade das leis, já
agora de feição concentrada e enfeixado nas mãos do Conselho Constitucional, ao
qual ja competia o contrôle preventivo (a priori) e não repressivo (a posteriori) de
constitucionalidade dos atos legislativos. Enfim, desde a revolução francesa de
1789, foi preciso mais de dois séculos de evolução institucional para a França
amoldar-se ao padrão das Cortes Constitucionais europeias que prevaleceu apos a
segunda guerra mundial , a exemplo dos prototipos vigorantes na Alemanha, Italia,
Espanha e Portugal, dentre outros.Na visão do constitucionalismo francês, tal
representou uma verdadeira revolução no modo de funcionamento das instituições
politicas, ao passar a confiar de forma exclusiva a um orgão de natureza mais
politica que judicial, inteiramente autônomo e independente dos demais poderes
orgânicos da soberania (notadamente independente do Poder Legislativo), a função
exponencial de proferir julgamentos « judiciariformes » e dar a última e definitiva
palavra acerca da constitucionalidade das leis. Assim é que, por força da reforma
constitucional implementada pela Loi Constitutionnel de 23 de julho de 2008, foi
acrescentado ao texto da Constituição da 5ª República a disposição constante do
art. 61-1, estabelendo a previsão da denominada « questão prioritária de
constitucionalidade » (« question prioritaire de constitutionnalité »), que ficou
conhecida pela sigla QPC, com o teor seguinte : « Quando, por ocasião de uma
processo em curso perante uma jurisdição (administrativa ou judiciária), for
sustentado que uma disposição legislativa viole direitos e liberdades garantidos pela
Constituição, o Conselho Constitucional poderá ser chamado a apreciar tal questão
mediante iniciativa do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação, o qual se
pronunciará dentro de um prazo determinado. Uma lei orgânica determinará as
condições de aplicação do presente artigo(« Lorsque ; à l’occasion d’une instance en
cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai determiné. Une loi organique détermine les conditions
d’application du présente article).Em seguida, o artigo 62, de igual modo alterado
pela reforma constitucional de 2008, dispõe : « Uma disposição declarada
inconstitucional sob o fundamento do artigo 61não poderá ser promulgada nem
posta em aplicação. Uma disposição declarada inconstitucional sob o fundamento do
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artigo 61-1 é considerada aborrogada a contar da publicação da decisão do
Conselho Constitucional ou de uma data posterior fixada por essa decisão. O
Conselho Constitucional determinará as condições e limites com relação aos
efeitos jurídicos já produzidos pela norma declarada inconstitucional. As decisões do
Conselho Constitucional não são sucetíveis de recurso e são oponíveis aos
Poderes Públicos e a todas as autoridades administrativas e judiciais(« Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être
promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieur fixée par cette décision . Le Conseil
Constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décision du
Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »).
Finalmente , concluindo a disciplina constitucional dessa instituição de cada vez
mais crescente importância criada pelo constituinte de 1958, preceitua o art. 63 :
« Uma lei orgânica determinara as regras de organização e de funcionamento do
Conselho Constitucional , os procedimentos a serem observados e notadamente os
prazos aplicáveis à apresentação de contestações »(« Une loi organique détermine
les règles d’organisation et de fonctionement du Conseil constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui et notamment les d’elais ouverts pour le saisir de
contestations »).
A normativa supralegal concernente ao Conselho Constitucional, tal qual
previsto no art. 63 acima transcrito, foi regulamentada pela Lei Organica n° 20091523, de 10 de dezembro de 2009, que dispôs sobre os requisitos e procedimentos
aplicáveisao nível das instâncias ordinárias e perante o Conselho de Estado e a
Corte de Cassação, por ocasião da provocação da questão prioritária de
constitucionalidade perante essas duas instituições de cúpula, respectivamente da
ordem administrativa e da ordem judiciária do sistema constitucional francês, o qual
remonta à era napoleônica, como tambem sobre as normas procedimentais regentes
do processo e julgamento da QPC jáno âmbito do Conselho Constitucional. A sua
vez, essa loi organique restou regulamentada pelo Decreto do Presidente da
República de n° 2010-148, de 10 de dezembro de 2009.Além disso, a matéria foi
objeto de uma regulamentação interna editada por deliberação do próprio Conselho
Constitucional, denominada Règlement Intérieur du Conseil Constitutionnel, de 4 de
fevereiro de 2010. Releva notar, com efeito, que com a introdução desse novo
modelo de contrôle de constitucionalidade o Conselho Constitucional investiu-se na
prerrogativa de guardião por excelência da supremacia da Constituição, passando a
ombrear-se com a experiência das prestigiosas Cortes Constitucionais européias,
segundo o modelo imaginado por HANS KELSEN na primeira metade do século
passado e simbolizado na Constituição da Austria de 1° de outubro de 1920,
elaborada sob sua inspiração e influência. Segundo esse paradigma, idealizado por
KELSEN em seu festejado artigo sob o titulo “Qui doit être le guardian de la
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Constitution? », essa função so’ pode ser exercida em caráter de exclusividade por
um tribunal especialmente concebido para esse fim
e dedicado a proferir
julgamentos constitucionais. Trata-se, em sintese, de orgãos colegiados aos quais é
atribuido o monopólio doexercício da jurisdição constitucional , a exemplo do
Tribunal Constitucional Federal alemão, previsto na Constituição da Alemanha de
1949, da Corte Constitucional italiana, prevista na Constituição da Italia de 1947, do
Tribunal de Garantias Constitucionais , previsto na Constituição de Portugal de 1976,
do Tribunal Constitucional espanhol, previsto na Constituição da Espanha de 1978 e,
ja’ agora, do Conselho Constitucional da França, instituido pela Emenda
Constitucional de 23 de julho de 2008.
Dada a extensão e minudência dessas regras de organização e
procedimento, considerei útil sistematizar a disciplina legal da questão prioritária de
constitucionalidade em itens temáticos, a saber: (i) o conceito de « bloco de
constitucionalidade »vigente na França e no Brasil; (ii) o modelo francês de exceção
de inconstitucionalidade, diferenças e semelhanças com relação ao modelo
brasileiro ; (iii) a exceção de convencionalidade no sistema comunitário europeu e
francês ; (iv) osistema de filtros vigente na França; (v) os orgãos e instâncias
administrativas e judiciais perante os quais pode ser suscitada uma QPC ; (vi) os
requisitos de admissibilidade da QPC ; (vii) o papel dos advogados na provocação
da QPC ; (viii) o procedimento aplicável perante as instâncias ordinárias ; (ix) o
procedimento aplicável perante o Conselho de Estado e a Corte de Cassação ;(x) o
procedimento aplicavel perante o Conselho Constitucional ; (xi) a jurisprudência
ilustrativa do Conselho Constitucional.

IV – O conceito de « bloco de constitucionalidade » vigente na França e no
Brasil
Primeiramente, é importante ressaltar a diferença conceitual, no plano do
direito formal e material constitucional, do sentido e alcance do “bloco de
constitucionalidade» prevalente na França e no Brasil. Ou seja: cuida-se de
identificar o que são, no Brasil e na França, normas constitucionais alçadas a
paradigma supralegal para o controle de constitucionalidade. No Brasil, a ordem
constitucional consiste na Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, aí
incluídas a parte dita permanente e o Ato das Disposições constitucionais
transitórias (ADCT), além das sucessivas emendas introduzidas pelo poder
constituinte derivado, ao todo 6(seis) emendas ditas de revisão (promulgadas com
base no art. 3º do ADCT) e mais 88(oitenta e oito) emendas constitucionais
promulgadas até a presente data, que podem ter natureza supressiva, aditiva ou
modificativa do nosso estatuto supremo. Destarte, o direito positivo constitucional
abrange em nosso país as normas e princípios editados pelo poder constituinte
originário e pelo poder constituinte derivado, conforme interpretadas e aplicadas pelo
Supremo Tribunal Federal que, por imperativo do art. 102 da Lei Maior, está
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investido na função de guardião e intérprete final e conclusivo do sentido e alcance
das normas constitucionais.Assim sendo, para fins de parâmetro do contrôle de
constitucionalidade, compõem o bloco de constitucionalidade em nosso país os
diversos títulos, capítulos e seções do texto da constituição, que tematicamente se
decompõem nos princípios fundamentais (arts. 1 a 4), os direitos e garantias
fundamentais, aí incluídos os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º), os
direitos sociais (art. 6º a 11), a nacionalidade (arts. 12 e 13), os direitos políticos
(arts. 14 a 16), os partidos políticos (art. 17), o Título III referente à organização do
Estado(arts. 18 a 43), o Título IV, referente à organização dos Poderes (arts. 44 a
135), o Título V, referente à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (art.
136 a 144), o Título VI, referente à Tributação e ao Orçamento (art.145 a 169), o
Título VII, referente à Ordem Econômica e Financeira (art. 170 a 192), o Título VIII,
referente à Ordem Social (art. 193 a 232), o Título IX, referente às Disposições
Gerais (arts. 233 a 250), além do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
contendo 97 artigos, tudo acrescido das 6 (seis) Emendas Constitucionais de
Revisão, editadas com base no art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitorias (ADCT), e mais as 88 (oitenta e oito) Emendas Constitucionais, estas
últimas editadas pelo poder constituinte derivado, com supedâneo no art. 60 da
Constituição. Esse conjunto de regras constitucionais compreende mais de 5 (cinco)
centenas de artigos, muitos deles decompostos em parágrafos, incisos e
alíneas.Trata-se, enfim, de uma das mais extensas e analíticas constituições da era
contemporânea, que se insere na cateogria das chamadas “constituições mistas”,
segundo a conhecida classificação de SANCHES AGESTA, que exibem um certo
hibridismo ideológico e que, por isso mesmo, combinam os ideários do liberalismo
clássico, no plano das liberdades fundamentais, com as reivindicações do
contemporâneo Estado Social e de Justiça, no plano dos direitos sociais e
econômicos.
Além desse vasto coplexo de normas constitucionais, inclui-se no bloco de
constitucionalidade vigorante no Brasil, os tratados e convenções internacionais
dispondo sobre direitos e garantias fundamentais, nos termos do art. 5° da
Constituição democrática de 1988, que reza: “Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos principios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Repûblica Federativa do
Brasil seja parte”. Com efeito, apos a relação de 78 incisos contendo a especificação
dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição adota uma enunciação aberta
e solícita à assimilação de outros direitos e garantias que tenham sido ou venham a
ser contemplados nos tratados e convenções celebrados pelo Brasil na esfera
internacional. Em seguida, conforme determinado pela Emenda Constitucional n° 45,
de 2004, nossa Constituição atribui status de emenda constitucional, portanto com
assento no bloco de constitucionalidade, os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos, cuja tramitação legislativa haja satisfeito as condições que
menciona, nos termos seguintes: “Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
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dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais”. Desse modo; a maior parte dos tratados e convenções
internacionais concernentes aos direitos humanos subscritos pelo Brasil já restaram
incorporados ao bloco de constitucionalidade, a exemplo da Declaração Universal
dos Direitos do Homem aprovada pela Organização das Nações Unidas em Paris
em 1948; como também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Polîticos e o Pacto
de Direitos Econômicos; Sociais e Culturais, ambos aprovados pela Assembléia
Geral da ONU em 1966, a Convenção Interamericana de Direitos do Homem,
aprovada em 1969, dentre tantos outros. Nesse sentido, o Brasil segue a tendência
mundial do Direito Constitucional Internacional que favorece a incorporação ao
sistema juridico interno de cada pais das normas de nivel internacional a respeito
das variadas espécies de direitos do homem. Assim, enquanto a Convenção
européia de Direitos do Homem, assinada e, Roma em 1950, está forçosamente
integrada à ordem interna dos países membros da União Européia, essa diversidade
de tratados e convenções internacionais está igualmente integrada ao sistema
juridico brasileiro. Sendo consideradas como normas juridicas de nível
constitucional, na mesma categoria das emendas à Constituição, esses tratados e
convenções internacionais dispondo sobre direitos humanos não podem mais ser
denunciados ou revogados pelo governo brasileiro, isto nem mesmo por força de
emenda constitucional, por imperativo da disposição que se contém no art. 60,
paragrafo 4°, da Constituição, que estabelece: Não sera’ objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativade Estado; II - o voto
direto, secreto, universal e periodico; III – a separação de poderes; IV – os direitos e
garantias individuais.

Na França, diferentemente do Brasil, a expressão « bloc de
constitutionnalité » compreende não apenas o texto integral da Constituição da 5ª
República promulgada em 4 de outubro de 1958, sob a presidência do General de
Gaulle, sendo então Primeiro Ministro Michel Debré, e que foi submetida ao
referendo da nação naquele mesmo ano. Com efeito, inclui, ainda, a célebre
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, os “principios
fundamentais reconhecidos pelas leis da Republica" (« principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République »), referenciados sob a sigla P.F.R.L.R, os
«principios particularmente necessários ao nosso tempo», enumerados no
Preâmbulo da Constituição de 1946 (« les principes particulièrement nécéssaire à
notre temps enumerées dans le Preambule de 1946 ») e os principios que possuem
valor constitucional («principes ayant valeur constitutionnel »). Cuida-se, enfim, de
um conglomerado de regras de preceito e de principios que extrapolam o texto
positivado na Constituição de 1958 e suas emendas, designadas naquele pais de
leis constitucionais (lois constitutionnelles).
Osprincípios
República(P.F.L.R.F.)

fundamentais
foram objeto

reconhecidos
pelas
leis
da
de definição pelo próprio Conselho
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Constitucional na decisão de no. 88-244, de 20 de julho de 1988, que identificou sob
essa enigmática ementa diversos direitos e liberdades, ora se reportando a atos
legislativos específcos ora apenas referindo-se ao enunciado do princípio
fundamental, mas sem associa-lo a uma fonte legislativa específica. Assim, foram
incluídos dentre esses princípios fundamentais a liberdade de associação, a
liberdade de ensino, a liberdade individual, o respeito aos direitos da defesa, a
independência da jurisdição administrativa, a independência dos professores
universitários, a competência própria da jurisdição administrativa em matéria de
contencioso de excesso de poder, a importância das atribuições conferidas à
autoridade judiciária no campo da proteção da propriedade imobiliária, a
especificidade do direito penal dos menores, o artigo 91 da Lei de Finanças de 1931
referente à liberdade de ensino, dentre outros. Vê-se, assim; que o Conselho
Constitucional se autoinvestiu na função de definir, caso a caso, esse importante
componente do bloco de constitucionalidade. É bem verdade que em diversas
oportunidades o Conselho Constitucional recusou reconhecer o status de
supralegalidade constitucional a diversos preceitos e princípios previstos na
legislação. Em realidade, por cerca de treze anos, de 1989 a 2002, em que pese
inúmeras tentativas de demandantes diversos, o Conselho Constitucional negou a
qualificação de P.F.R.L.R. a pretensões e postulados juridicos de variado teor. Tal se
deu, por exemplo, com relação à questão da aquisição automática da nacionalidade
em decorrência do nascimento no território francês com base no principio do jus
solis, conforme a decisão nº 93-321, de 20 de julho de 1993.O mesmo ocorreu com
relação ao principio do favor (principe du faveur), nos termos da decisão 96-383, de
6 de novembro de 1996; com relação ao principio segundo o qual a carta de antigo
combatente(carte d’ancien combattant) da 2ª. Grande Guerra seja reservada apenas
aos combatentes pertencentes às tropas francesas e que tiverem combatido em
operações militares determinadas pelo governo da França, conforme a decisão no.
96-386, de 30 de dezembro de 1996; com relação ao principio da universalidade das
alocações familiares (principe de l’université des allocations familiales), segundo a
decisão no. 97-393, de 18 de dezembro de 1997; com relação ao principio segundo
o qual em caso de igualdade de voto, o mais velho tera’ a preferência (principe selon
lequel en cas d’égalité des voix, le plus agé a la préference), consoante a decisão
no. 99-407, de 14 de janeiro de 1999; bem como com relação ao principio da
proibição de limitar a cumulação de funções executivas (principe d’interdition de
limiter le cumul des fonctions exécutives), de acordo com a decisão de no. 2000-426,
de 30 de março de 2000.Essa série de decisões revela a ampla margem de
discricionariedade exercida pelo Conselho Constitucional no que respeita à
enunciação dos P.F.R.L.R.Como sustenta DOMINIQUE ROUSSEAU em sua
festejada obre sobre o contencioso constitucional: "La décision du 20 juillet 1988
apprend ainsi, notamment aux auteurs des recours que...tout ne peut être qualifié de
principe fondamental reconnu par les lois de la République; mais les conditions
qu'elle pose à leur reconaissance constitutionnelle ne sont assez contraignantes
pour savoir à l'avance ce qui peut mériter cette qualification: le Conseil
Constitutionnel reste largement maître de la découverte et du contenu de cet
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élément du bloc de constitutionnalité" (em Droit du Constentieux Constitutionnel, Ed.
Montchrestien, 8a. edição, 2008, pág. 107).
Quanto aos "princípios particularmente necessários ao nosso tempo"
("lesprincipes particulièrement nécessaires à notre temps") estão eles enumerados
no Preâmbulo da Constituição da 4ª República, de 1946, ao qual se reporta
expressamente o Preâmbulo da Constituição em vigor de 1958. São eles o princípio
da igualdade entre os sexos, o direito de asilo, o direito de obter emprego, a
liberdade sindical, o direito de greve, o direito de participação dos trabalhadores nas
convenções coletivas sobre as condições de trabalho e gestão das empresas, o
princípio da apropriação coletiva dos serviços públicos nacionais e dos monopólios
de fato, o princípio de organização do ensino público, gratuito e laico, os princípios
do respeito às regras de direito público e internacional e do não-emprego da força
contra a liberdade de qualquer povo, o princípio da limitação, sob reserva de
reciprocidade, da soberania necessária à organização e à defesa da paz. Além
desses, incluem-se nessa mesma ementa do bloco de constitucionalidade os
princípios políticos, econômicos e sociais particularmente necessários ao nosso
tempo, como informa o citado professor da Universidade de Paris I, DOMINIQUE
ROUSSEAU: "Après les hésitations traditionnelles dues à une jurisprudence en
formation récente et continue, il est clair aujourd'hui que tous les principes politiques,
économiques e sociaux particulièrement nécessaires à notre temps on reçu valeur
constitutionnelle et sont opposable au législateur par le Conseil Constitutionnelle
dans l'exercise de son contrôle de la constitutionnalité des lois" (Rousseau,
Dominique, ob. cit., pág. 111).
Ao lado desses princípios, que podem encontrar referência em texto expresso
de natureza e padrão constitucional, o Conseil Constitutionnel incluiu no bloco de
constitucionalidade outros "princípios, disposições ou regras com valor
constitucional" ("principes, dispositions ou règles à valeur constitutionnelle"),
bem como "objetivos de valor constitucional" ("objectifs de valeur
constitutionnelle")e até mesmo "exigência de valor constitucional" ("exigence
de valeur constitutionnelle"). Nesse sentido, sem se reportar a um dispositivo
textual e específico da Constituição, o Conselho Constitucional da França qualifica
como princípio constitucional a continuidade do serviço público, a liberdade pessoal
do assalariado, a transparência da lei, a publicidade dos debates judiciários em
matéria penal, a salvaguarda da ordem pública, o respeito da liberdade dos outros e
a preservação do caráter pluralista das correntes de expressão sócio-culturais, a
possibilidade de toda pessoa dispor de uma habitação decente, a acessibilidade e
inteligibilidade da lei,a luta contra a fraude fiscal, a limitação de concentração da
imprensa a fim de assegurar o pluralismo de opinião, a luta contra o abstencionismo
eleitoral, dentre outros. A atribuição de valor constitucional a esse grande número de
princípios, objetivos e exigências revela a assunção pelo Conselho Constitucional do
poder político de impor ao legislador princípios, valores e aspirações civilizatórias e
democráticas que não restaram expressamente afirmados ao ensejo da positivação
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constituinte, o que traduz um autêntico poder de criação de normas constitucionais
pela via da jurisdição constitucional ou, ao menos, de amplo poder de revelação do
sentido e alcance da Constituição. A observação crítica de DOMINIQUE
ROUSSEAU faz-se oportuna nesse contexto: "Ces différentes expressions soulèvent
un problème autrement plus difficile que celui posé par les P.F.R.L.R. Elles
permettent en effet au Conseil Constitutionnel d'opposer au législateur des principes
qui n'ont pas été, en tant que tels, affirmés par le Constituant, s'octroyant ainsi un
pouvoir de création de textes constitutionnelles... Il faut donc admettre, quitte à le
regretter comme François Luchaire, que ces principes, objetctifs, exigence de valeur
constitutionnelle ne trouvent pas leur siège dans un texte écrit mas sont dégagés,
déduits, par le Conseil Constitutionnel de l'esprit général de dispositions diverses ou
d'une réflexion sur la nécessité de la chose publique selon le même raisonnement
par lequel le Conseil d'État crée les principes généraux du droit" (ob. cit. págs. 111112).
Com efeito, o sentido juspositivo, formal e material, da Constituição
corresponde na França a uma série de atos normativos e documentos da história
politicadaquele país que ultrapassa o texto da Constituição promulgada em 1958.
Como visto, essa Constituição comporta um Preâmbulo, o qual se reporta à
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e ao texto do Preâmbulo
da Constituição da 4ª República de 1946, os quais, por via dessa reportação
constitucional, continuam em vigor e integram o bloco de constitucionalidade. Aí se
incluem, além disso, principios, objetivos e exigências que se irradiam do espirito do
ordenamento constitucional e das leis da República, cuja indicação promana da
jurisprudência do Conselho Constitucional.Tem-se aí uma variada gama de
aspirações democráticas e de reivindicações no plano dos direitos humanos aos
quais o Conselho Constitucional atribui valor constitucional.Com isso o direito
constitucional positivo vigorante em França é dinâmico e em constante evolução, o
que é próprio dos sistemas juridicos em que avulta o vigor e a criatividade da
jurisprudência constitucional.
São, porém, excluídos do bloco de constitucionalidade as leis orgânicas e os
regimentos internos das Assembléias de representação popular ("Règlements
interireurs des Assemblées"), assim como, de uma maneira geral, os tratados,
convenções e acordos internacionais, que possuem hierarquia superior à das leis
mas inferior à dogmática constitucional, salvo aqueles relativos aos direitos do
homem e que simbolizam o direito internacional humanitário, conforme atualmente já
se começa a se reconhecer em França.Com relação aos Réglements des
Assemblées, embora cuidando de regras do processo legislativo, que normalmente
traduz normas materialmente constitucionais (e que no Brasil são formalmente
previstas na Constituição), entendeu o Conselho Constitucional, na decisão no. 80117, proferida em 22 de julho de 1980, que tais regulamentos não possuem valor
constitucional; Quanto às leis orgânicas (lois organiques),pela importância da
matéria que lhe é objeto, uma vez que dispõem sobre a organização das
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instituições da República, sujeitam-se elas a um regime especial de tramitação
parlamentar. Bem por isso, foram todas editadas nos quatro meses que se seguiram
à promulgação do estatuto constitucional, de conformidade com os artigos 91 e 92
do Titulo XII da Constituição da França, referente às Disposições Transitórias
(Dispositions Transitoires). Contudo, essa importante categoria de atos legislativos,
como elucidado pelo Conselho Constitucional na decisão no. 78-96, prolatada em 27
de julho de 1978, não integram o texto da Constituição. Conquanto posicionadas as
leis orgânicas num patamar acima das leis ordinárias, que por isso não podem
contraria-las, são elas dotadas de eficácia supra-legislativa, porém infraconstitucional. Assim sendo, não integram o bloco de constitucionalidade. Dada a
importância dos Regulamentos das Casas de representação popular (notadamente a
Assembléia Nacional, mas também o Senado da República) e das leis orgânicas no
sistema constitucional francês, ambossujeitam-se obrigatoriamente ao controle
preventivo de constitucionalidade (contrôle préalable de constitutionnalité),
consoante determinado pelo artigo 61 da Constituição, incidente ao ensejo de sua
tramitação legislativa.
A sua vez, são também excluidos do bloco de constitucionalidade os tratados
e convenções internacionais celebrados pela França, que, entretanto, possuem
superioridade juspositiva em face das leis, desde que de igual modo aplicados pelos
demais Estados signatariosem regime de reciprocidade, consoantepreceituado no
art. 55 da Constituição. Essa compreensão da matéria já foi objeto de diversos
pronunciamentos do Conselho Constitucional, cabendo destacar a decisão nº 75-54,
de 15 de janeiro de 1975. Para assim decidir, considerou o Conselho Constitucional
que a superioridade do tratado sobre a lei é “conditionnelle”, ou seja, sujeita-se à
condição de reciprocidade, ao passo que a superioridade da Constituição à lei é
“inconditionnelle”, ou seja, opera-se de pleno direito e independentemente de
qualquer condição. De fato, embora protegendo direitos e garantias semelhantes e
convergentes, a saber, de um lado, os direitos e liberdades garantidos pela
Constituição francesa de 1958 e, de outro lado, os direitos e liberdades assegurados
na Convenção Européia de Direitos Humanos, é certo que o Conselho
Constitucional e a Corte européia dos Direitos do Homem (Corte de Strasbourg)por
longo periodo se mantiveram equidistantes, o que se deveu notadamente em razão
da opção do Conselho Constituciional no sentido de não controlar a
convencionalidade das leis (ou seja: a compatibilidade das leis em face da
Convenção europeia dos Direitos do Homem e demais tratados e convenções
internacionais de direitos humanos), deixando essa função às instâncias
administrativas e judiciais ordinárias. Isto não impediu, contudo, que ambas essas
prestigiosas instituições se relacionassem e se influenciassem reciprocamente no
plano de suas respectivas jurisprudências. Nesse sentido, bem observa MARC
GUILLAUME, atual Secretário Geral do Conselho Constitucional da França em
judicioso artigo doutrinário: “Conseil constitutionnel et Cour eurpéenne des droits de
l’homme ont longtemps vécu éloignés l’un de l’autre. C’était là la conséquence
naturel du choix fondamental du Conseil constitutionnel de ne pas contrôler la
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conventionnalité des lois. Depuis 1975,, le Conseil juge en effet que, dans le cadre
de l’article 61 de la Constitution et du contrôle de la constitutionnalité des lois a priori,
il ne lui appartient pas d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements
internationaux et europeens de la France... Ce refus du Conseil constitutionnel
d’exercer un contrôle de conventionnalité a longtemps conduit à l’absence de lien
entre le juge de la rue Montpensier et la Cour de Strasbourg. Cette absence de lien
ne veut cependant pas dire que les deux institutions n’aient jamais eu à se
fréquenter.”(Guillaume, Marc, no artigo“Question prioritaire de constitutionnalité et
Convention européenne des droits de l’homme”,constante da coleção Les Nouveaux
Cahiers du Conseil Constitutionnel, no. 32, Ed. Dalloz, ano 2011).Nada obstante,
observa-se uma tendência nas mais recentes decisões do Conselho Constitucional
no sentido de atribuir valor constitucional aos tratados internacionais, máxime
aqueles que dizem respeito aos direitos humanos, o que de resto traduz uma
tendência universal do direito contemporâneo. Em França, essa tendência, que
levaria de certo modo à revisão da jurisprudência estampada no citado acordão do
Conselho Constitucional de 1975, sofre ainda a pressão advinda de julgados da
Corte Européia de Direitos Humanos – CEDH. Assim é que, no julgamento do caso
Zielinski et Pradal et autres c. France, em 28 de outubro de 1999, a Corte européia
condenou a França por aplicação pela Corte de Cassação de uma lei declarada
constitucional pelo Conselho Constitucional, com base na regra de competência
prevista no art. 61 da Constituição francesa. Esse tipo de julgado estremece a
segurança e a estabilidade do modelo francês, sobretudo por que o Conselho
Constitucional
não
possui
atribuição
para
exercer
o
controle
de
convencionalidadedas leis, mas tão apenas o controle de constitucionalidade, seja o
preventivo oua priori, seja o repressivo oua posteriori. Daí a pertinência do
comentário doutrinario de DOMINIQUE ROUSSEAU nesse particular aspecto: “Car
cette mise à l’épreuve révèle surtout l’inanité de l’argument de sécurité régulièrement
invoqué en faveur du modèle français puisqu’il est maintenant établi qu’une loi
contrôlée par le Conseil ne signifie pour personne, pas même pour l’Etat, la
possibilité de fonder sur elle, en toute tranquillité contentieuse future, des relations
juridiques sans attendre l’épreuve supplémentaire que serait la mise à l’écart par le
juge ordinaire national d’une loi declarée confome à la Constitution par le Conseil
mais qu’il jugerait contraire à la Convention, le Conseil doit donc se résoudre à
intégrer les textes de droit international pertinent dans le bloc des instruments de
contrôle de la loi... Ce qu’a parfaitement compris le nouveau Président du Conseil
constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui a défendu, devant le comité Balladur, la
nécessité logique de réunir entre les mains du Conseil contrôle de constitutionnalité
a posteriori et contrôle de conventionnalité afin d’assurer l’unité de l’ordre juridique.”
(ob. cit., pags. 118-119).Sussessivas decisões do Conselho Constitucional denotam
a intenção de buscar certa unidade entre a ordem constitucional e o ordenamento
comunitário europeu. Na decisão no. 86-216, de 3 de setembro de 1986, o Conselho
Constitucional, com prudência, adotou interpretação da lei conforme a Convenção
internacional, chamada de interpretação neutralizante (interprétation neutralisante)
da inconstituciionalidade da lei, caso esta seja interpretada de outro modo
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considerado incompatível com a norma internacional. Estava em questão, aí, a
compatibilidade da lei francesa sobre direito de asilo com a Convenção de 28 de
julho de 1951, que estabelece deteminados beneficios em favor dos refugiados, os
quais não constam da lei nacional que, desse modo, apresenta-se subprotetora, na
medida em que oferece menos proteção aos refugiados politicos do que a norma
internacional. Para tanto, deliberou o Conselho constitucional que o respeito à
Convenção Internacional se impõe mesmo sobre a lacuna e o silêncio da lei nacional
(“...le respect s’impose, même dans le silencede la loi...”); Com efeito, embora
evitando declarar a inconstitucionalidade da lei interna em razão da quebra do
paradigma consubstanciado na norma internacional, o Conseil Constitutionnel
deixou assente que, a não ser mediante a imposição dessa interpretação conforme
ou neutralizanteda inconstitucionalidade, a validade da lei francesa não se
sustentaria. E é assinalavel, nesse contexto, que a Constituição da França não
prevê dispositivo comparavel ao do art. 10, § 2, da Constituição da Espanha, com a
determinação de que a interpretação das normas sobre direitos e liberdades se
efetiveà luz (“à la lumière”) ou em consonância com a Convenção Européia dos
Direitos do Homem, o que equivale dizer de acordo com a interpretação conferida à
mesma pela Corte de Strasbourg.Com efeito, desde as decisões proferidas em 10
de junho de 2004 (decisão no. 2004-496), de 27 de julho de 2006 (decisão 2006540) e de 30 de novembro de 2006 (decisão 2006-543),o Conselho Constitucional
passou a considerar o direito comunitário como parte integrante dos paradigmas
aplicáveis ao contrôle do conteúdo material das leis. Para tanto, tem sustentado o
Conselho Constitucional que a remição às diretivas e normas do direito comunitário
europeu se fundamenta, não na regra geral do art. 55, mas sim na fonte especifica
do art. 88.1 da Constituição, segundo o qual – “la République participe aux
Communautés européennes constitués d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des
traités qui les ont institués, d’exercer en commun certaines de leur
compétences”.Assim sendo, e para conclusão deste tópico, é justo reconhecer que,
mesmo não estando habilitado a exercer o controle de convencionalidade e mesmo
não tendo, até o momento, incluido explicitamente a Convenção Européia dos
Direitos do homem no bloco de constitucionalidade, o Conselho Constitucional da
França tem avançado bastante nesse contexto e vela para que a missão de controle
de constitucionalidade das leis, que lhe é propria e exclusiva, guarde coerência e
sintonia com a jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos. Esse
intercâmbio de influências ou “diálogo interinstitucional de juizes “ (“dialogue des
juges“) entre as duas Cortes é, por certo, sobremodo sadio e busca promovar o
máximo de efetividade conciliatória entre a jurisdição constitucional e a jurisdição
convencional do direito comunitário.Como bem diz o precitado professor MARC
GUILLAUME – “Les échanges entre les deux institutions se sont multipliês au point
qu’il est possible d’affirmer qu’aucune décision de portection de droits et libertés n’est
prise par le Conseil sans analyse préalable de la jurisprudence de Strasbourg.”
(idem).Com isso, busca-se prestigiar a unidade sistêmica entrre a normativa nacional
e internacional com vistas à otimização da proteção dos direitos humanos.
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V –O modelo francês de exceção de inconstitucionalidade. Diferenças e
semelhanças com o sistema de exceção de inconstitucionalidade vigorante no
Brasil.
De acordo com a reportada reforma da Constituição francesa de 2008, o novo
modelo de contrôle de constitucionalidade das leis dá-se por via de exceção, o que
significa dizer mediante um incidente que exsurge no âmbito de um processo
principal, seja ele de natureza administrativa ou judicial, seja no âmbito do Conselho
de Estado ou da Corte de Cassação (respectivamente as duas instâncias máximas
na jurisdição administrativa e na jurisdição judiciária prevalente em França), ou então
perante uma corte ordinaria inferior,porém sujeita à esfera recursal e hierárquica de
uma dessas instâncias colegiadas superiores, em qualquer caso sempre que uma
das partes interessadas na composição da matéria de fundo do litigio , por
intermédio de seus advogados, suscitaruma questão prévia consistente na
inconstitucionalidade de uma lei (ou de alguns de seus dispositivos) que seja
aplicável para a solução da controvérsia de interesses. Trata-se, enfim, da mesma
formulação celebrizada pelo Chief justice JOHN MARSHALL no decisão do histórico
caso Marbury versus Madison, julgado pela Suprema corte dos Estados Unidos da
America em 1803.Como se sabe, nesse festejado julgado o juiz MARSHALL aduziu
um conjunto de argumentos fundamentais para a teoria da constituição da era
moderna, primeiramente sobre o sentido e alcance do princípio da supremacia da
Constituição e, em seguida, sobre a função primária e indeclináveldos juízes de
apreciar eventual conflito de antinomia juspositiva que possa ocorrer entre as
normas e principios inscritos na Constituição e as leis ordinárias e normas
infraconstitucionais em geral aplicáveis à solução da controvérsia sob seu
julgamento.É o quanto se dá, entre nós, na esteira do protótipo norte-americano
introduzido no Brasil pela primeira Constituição da era republicana em 1891, no
campo do contrôle difuso de constitucionalidade, em cuja sede qualquer das partes
ou intervenientes num litígio concreto, ou mesmo o juiz ou tribunal competente
fazendo-o de oficio, podem agitar uma questão preliminar atinente à
inconstitucionalidade da lei aplicável ao deslinde do conflito de interesses para fins
de declara-la inconstitucional e, com isso, afastar a sua aplicação no julgamento da
causa.
Nesse sentido,é importante observar que o atual sistema francês, embora
aparentemente de contrôle concentrado de constitucionalidade, uma vez que
apenas o Conselho Constitucional pode proferir decisão acerca de uma questão
prioritária de constitucionalidade, com exclusão de qualquer outro orgão ou
autoridade estatal, não contempla a previsão de instrumentos de ação direta de
inconstitucionalidade ou de ação declaratoria de constitucionalidade, a serem
dirigidas direta e exclusivamente à Corte Suprema, consoante ocorre no Brasil com
base no artigo 102, I, da Constituição democrática de 1988, que se inclui dentre os
casos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Em realidade, por
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força da disposição constante do art. 61-1 da Constituição francesa, já antes
transcrita, o Conselho Constitucional somente aprecia as QPCs que lhe sejam
enviadas seja pelo Conselho de Estado seja pela Corte de Cassação, após prévia
decisão nesse sentido por parte desses orgãos colegiados de cúpula das ordens
administrativa e judiciária , respectivamente, segundo o secular modelo de
contencioso administrativo prevalente na França. Assim sendo, os administrados e
jurisdicionados, pela representação de seus advogados, poderão sucitar nas
instâncias administrativas ou juciais próprias, conforme o caso, uma questão
prioritária de constitucionalidade, que poderá, ou não, merecer o julgamento final e
definitivo do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação no sentido do envio
(« renvoi ») da mesma ao Conselho Constitucional, juntamente com as razões que
possam ser aduzidas por cada uma daquelas Cortes, isto a fim de que o Conseil
Constitucional possa dar o seu veredito exclusivo e conclusivo sobre a preliminar de
exceção de inconstitucionalidade, para efeito de declarar, ou não, a
inconstitucionalidade das disposições legais increpadas de inconstitucionais ou,
então, declarar sua conformidade com o texto da Constituição. Vale mencionar que o
próprio Conselho Constitucional, ao exercer o contrôle obrigatório a respeito da Lei
Orgânica n° 1523, de 10 de dezembro de 2009, que regulamentou o art. 61-1 da
Constituição, objeto da reforma constitucional de 2008, proferiu decisão em que
esclarece o espirito e o alcance dessa importante alteração da Constituição.
Transcreve-se, aqui, na versão original, excerto dessa decisão esclarecedora acerca
do novo modelo de contrôle de constitucionalidadea posteriorique se passou a
adotar : “De um lado, reconheceu a todo jurisdicionado o direito de sustentar, em
apoio à sua demanda, que uma disposição legislativa viola os direitos e liberdades
garantidos pela Constituição; ele confiou ao Conselho de Estado e à Corte de
Cassação, jurisdições posicionadas no ápice de cada uma das ordens de jurisdição
reconhecidas pela Constituição, a competência para julgar se o Conselho
Constitucional deve se manifestar sobre essa questão de constitucionalidade; o
constituinte, em suma, reserveu ao Conselho Constitucional a competência para
deliberar sobre tal questão e, se for o caso, declarar um disposição legislativa
contrária à Constituição” (« … D’une part, le constituant a ainsi reconnu à tout
justiciable le droit de soutenir, à l’appui de sa demande, qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; il a confié au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation, juridictions placées au sommet de chacun des deux
ordres de juridiction reconnus par la Constitution, la compétence pour juger si le
Conseil Constitutionnel doit être saisi de cette question de constitutionnalité ; il a,
enfin, réservé au Conseil Constitutionnel la compétence pour statuer sur une telle
question et, le cas écheant, déclarer une disposition législative contraire à la
Constitution. »).Com efeito, a questão prioritária de constitucionalidade (QPC) não
poderá jamais constituir a questão principal da controvérsia de fundo ; sera’ sempre
uma questão incidente no processo principal ja’ em curso perante as instâncias
inferiores ordinarias da jurisdição administrativa ou judicial ou perante os órgãos de
cúpula de cada uma delas, ou seja, o Conselho de Estado ou a Corte de Cassação.
Esse prequestionamento incidentalvem inovar o thema decidendum objeto da lide,
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ou seja, a contraposição entre a pretensão do autor e a resistência oposta pelo réu,
com a consequência de agregar uma questão preliminar e prioritária de conteudo
especifico, consistente na pretensa desconformidade à Constituição das normas
juridicas que servem de paradigma para a solução do litigio.

VI – A exceção de convencionalidade na França e no sistema comunitário
europeu
Como se sabe, a França é um dos 27 Estados membros da União européia e
bem assim da Comunidade européia de nações. Como tal, a Constituição francesa
reconhece, de um modo geral, a autoridade dos tratados e convenções
internacionais assinados pelo governo e, de um modo particular, os atos
internacionais celebrados no âmbito comunitário europeu, segundo as regras e
procedimentos constantes do Tratado sobre a União européia assinado em 7 de
fevereiro de 1992, com as alterações e consolidação introduzidas pelo Tratado de
Lisboa, que entrou em vigor.em 1° de dezembro de 2009. Nesse sentido, dispõe,
primeiramente, o artigo 55 da Constituição : «Os tratados e acordos regularmente
ratificados ou aprovados, possuem, desde a sua publicação, uma autoridade
superior à das leis, sob a condição, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação
pela outra parte » (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »). Em seguida,
estabelecem os artigos 88-1, 88-2 e 88-4 da mesma Constituição : art. 88-1 - « A
Republica participa das Comunidades européias e da União européia, constituidas
pelos Estados que decidiram livremente, com base nos tratados que as instituiram,
exercer em comum algumas de suas competências » (« La République participe aux
Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun
certaines de leurs compétences. »).Art. 88-2 – « Sob reserva de reciprocidade, e de
acordo com as modalidades previstas no Tratado sobre a União européia celebrado
em 7 de fevereiro de 1992, a França consente na transferência das competências
necessarias ao estabelecimento da união econômica et monetária européia, assim
como à determinação de regras relativas ao tráfego nas fronteiras exteriores dos
Estados membros da Comunidade européia. » (« Sous réserve de réciprocité, et
selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février
1992, la France consent aux transfert de compétences nécessaires à l’établissement
de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des
règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
la Communauté européenne. »).Art. 88-4 – « O Governo submete à Assembléia
Nacional e ao Senado, desde sua transmissão ao Conselho das Comunidades, as
proposições dos atos comunitários contendo disposições de caráter legislativo. »
(« Le Gouvernement soumet à l’Assembléee nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de Communautés, les propositions d’actes communautaires
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comportant des dispositions de nature législative. »).Vale ajuntar, neste tópico, que a
Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) adota amplamente em sua
jurisprudência o princípio do primado do direito comunitário (« primauté du droit
communautaire »), o que permite a qualquer juiz nacional, bem como aos
jurisdicionados (pessoas fisicas e juridicas) submeter à CJUE uma questão
prejudicial consistente na não conformidade da norma ou ato jurídico de direito
público interno com a regra de direito comunitário.E’ de ver, em primeiro lugar,
segundo a dicção do art. 19 do Tratado da União Européia, que a Corte de Justiça
da União Européia compreende a Corte de Justiça, o Tribunal e os Tribunais
especializados. Cabe-lhe primordialmente assegurar o respeito e eficácia dos
tratados vigentes na União Européia, além de interpreta-los e aplica-los aos litigios
concretos. Em textual: “1. A Corte de Justiça da União européia compreende a corte
de Justiça, o Tribunal e os Tribunais especializados. Ela assegura o respeito do
direito na interpretação e aplicação dos tratados. Os Estados membros estabelecem
as vias de recursos necessários para assegurar uma proteção jurisdicional efetiva
nas situações cobertas pelo direito da União Européia... A Corte de Justiça da União
Européia decide de acordo com os tratados: a) sobre os recursos interpostos por
umEstado membro, uma instituição ou pessoas fisicas ou juridicas; b) em caráter
prejudicial, a requerimento das jurisdições nacionais, sobre a interpretação do direito
da União ou sobre a validade dos atos adotados pelos orgãos da União Européia; c)
nos demais casos previstos nos tratados (“1. La Cour de justice de l’Union
Euopéenne comprend la Cour de Justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés.
Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Les
Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une
protection juridictionnelle effective dans le domaines couverts par le droit de l’Union...
3. La Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités: a) Sur
les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques
ou morales; b) A titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur
l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validitée d’actes adoptés par les
institutions; c) Dans les autres cas prévus par les traités”). Segundo o leading case
na matéria, consistente na decisão da CJUE proferida no caso Simmenthal, julgado
em 9 de março de 1978, é de ser desconsiderada toda disposição legislativa, bem
como toda prática legislativa, administrativa ou judiciaária que impeça a aplicação
imediata das regras de direito comunitário, assim como a possibilidade de um juiz
nacional de provocar a atuação da Corte de Justiça da União Européia mediante o
envio de uma questão prejudicial (« renvoi préjudiciel ») , consoante previsto no art.
177 do Tratado da União Européia (atualmente art. 267 do TFUE), consoante a
lúcida exposição do Prof. Guillaume DRAGO, da Universidade de Paris (DRAGO,
Guillaume, Contentieux Constitutionnel Français, Ed. Presses Universitaires de
France, 3a. edição, 2011, p. 460).
A questão mais instigante que ora se põe nesse contexto tem a com a
convivência de instrumentos dísparespara afirmação de duas espécies de relação
de supralegalidade, a saber a supremacia da constituição, de um lado, e a
[Digite texto]

920

20

superioridade dos tratados e convenções celebrados no âmbito do direito
comunitário em face das leis votadas pelo Parlamento. E’ bem de ver, nesse sentido,
que o direito púlico francês adota a coexistência desses dois mecanismos de
controle, asaber a exceção de constitucionalidade e a exceção de
convencionalidade, atribuindo-as, porém, a orgãos e instâncias distintas. Como já
abordado em tópico anterior, ao Conselho Constitucional cumpre apenas, em regime
de exclusividade, exercer o controle preventivo (a priori) ou repressivo (a posteriori)
de constitucionalidade, não lhe cabendo exercer o controle da compatiblidade das
leis às normas internacionais ou de direito comunitaário europeu. Em síntense, não
lhe cabe exercer o controle de convencionalidade. Desde a decisão proferida em 15
de janeiro de 1975, no caso envolvendo a interrupção voluntaria da gravidez - IGV
(processo n° 75-54 DC), o Conselho Constitucional tem entendido que refoge à sua
esfera de competência controlar a conformidade de uma lei a um compromisso
internacional da França. Como então decidido – “Le Conseil Constitutionnel n’est
pas juge de la conformité des lois aux engagements internationaux de la France”.
Também por essa razão, os tratados e convenções internacionais celebrados pelo
governo francês não integram o chamado bloco de constitucionalidade que serve de
paradigma para o controle da conformidade das leis à constituição..Releva anotar,
por outro lado, que a exceção de convencionalidade pode ser suscitada perante
qualquer juizo ou tribunal para fins de prevalência das regras do direito comunitário
europeu sobre as normas de direito interno de cada Estado membro da União
europeia, ao contrário da exceção de constitucionalidade, que recai no monópolio
competencial do Conseil Constitutionnel. Assim é que, nesse mesmo acordão de
1975, deixou placitado esse orgão de cupula da jurisdição constitucional na França:
“l’articulation entre le contrôle de conformité des lois à la constitution, qui incombe au
Conseil Constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements
internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions
administratives et judiciaires; ainsi, le moyens tiré du défaut de compatibilité d’une
disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne
saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité”. Assim sendo , caso seja
arguida pelos orgãos e instâncias do sistema administrativo ou judicial operantes na
França, com base no artigo 61-1 da Constituição, umaquestão prioritária de
constitucionalidade, o Conselho Constitucional deverá necessariamente dar
prioridade apenas ao julgamento da QPC, o que constitui sua função constitucional
precípua. Com isso, deixará de apreciar a eventual arguição de contrariedade à
norma internacional ou de direito comunitário europeu, até porque não se inclui nas
suas atribuições decidir exceções de convencionalidade, cuja apreciação compete
exclusivamente às instâncias próprias da jurisdição administrativa ou judicial,
inclusive aos seus orgãos de cúpula, ou seja, o Conselho de Estado ou a Corte de
Cassação.
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E’ de ver que a própria Lei Orgânica de 2009, ao dispor sobre a aplicação do
art. 61-1 da Constituição francesa, foi categórica ao impor às instâncias ordinárias a
preferência e anterioridade do exame da questão prioritária de constitucionalidade
em face da exceção de convencionalidade. Assim, dispõe o art. 23-2, alinea “e” :
« Em qualquer caso, a jurisdição (administrativa ou judicial) devera’, quando for
provocada a decidir sobre as questões contestando a conformidade de uma
disposição legislativa aos direitos e liberdades garantidos pela Constituição, de um
lado, e aos compromissos internacionais da França, de outro lado, se pronunciar
com prioridade acerca da transmissão da questão de constitucionalidade ao
Conselho de Estado ou à Corte de Cassação » («En tout état de cause, la juridiction
doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition
législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre
part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la
transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de
Cassation »). A sua vez, o mesmo Conselho Constitucional deixou patente essa
ordem de preferência ao ensejo da decisão que proferiu em 3 de dezembro de
2009, na qual esclareceu : «… ao impor o exame com prioridade das questões de
constitucionalidade com antecedência às questões relativas à falta de conformidade
de uma disposição legilslativa aos compromissos internacionais da França, o
legislador orgânico decidiu garantir o respeito à Constituição e ressaltar o seu lugar
de destaque no cume da ordem juridica interna » («…en imposant l’examen par
priorité des moyens de constitutionnalité avant que les moyens tirés du défaut de
conformité d’une disposition législative aux engagements internacionaux de la
France, le législateur a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa
place au sommet de l’ordre juridique interne »).Além disso, essa mesma decisão do
Conselho Constitucional deixou esclarecido que as instâncias ordinarias, após
apreciarem a questão constitucional, poderão perfeitamente exercer a competência
que lhe é própria de examinar eventual exceção de convencionalidade, em que se
discute um conflito em tese entre a legislação francesa e as regras do direito
comunitário europeu. Inexiste, com efeito, qualquer restrição a esse poder cognitivo
amplo por parte dos orgãos judicantes das ordens administrativas e judiciais. Para
melhor ilustração da matéria, vale transcrever, nesse sentido, o seguinte excerto da
mencionada decisão de 2009 : « …certe priorité a pour seul effet d’imposer, en tout
état de cause, l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ;
elle ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir appliquée les
dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au
respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement ratifiés ou
approuvés et des normes de l’Union européénne ; ainsi, elle ne méconnaît ni l’article
55 de la Constitution, ni son article 88-1 aux termes duquel : « la République
participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer
en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union
européenne et du traité sur le fonctionement de l’Union européenne, telsqu’ils
résultent du traité signé à Lisbonne le 13 février 2007 ».Essa preferência na ordem
de julgamento em favor da questão constitucional suscitada mediante a QPC sem
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dúvida enaltece o seu caráter dito prioritário, bem como e, sobretudo,reforça a
supremacia das normas e princípios da Constituição. Nessa linha de convicções,
veja-se o pertinente comentário do Prof. GUILLAUME DRAGO, da Universidade de
Paris, em sua festejada obra acerca do contencioso constitucional francês : « Cette
interprétation souligne l’une des motivations majeures de la création d’une procédure
de question prioritaire de constitutionnalité : redonner à la Constitution sa fonction de
norme de référence ultime du juge ordinaire français. Jusqu’à la reforme de 2008, les
normes internationales et particulèrement européennes étaient utilisées par le juge
comme permettant d’écarter une loi française dans une espèce particulière,
privilégiant ainsi des normes externes sur la loi française en exerçant ce contrôle de
conventionnalité. Avec la QPC, le juge doit faire prévaloir la Constitution sur toute
norme conventionnelle d’origine externe, permettant enfin au juge de se servir des
droits et libertés constitutionnels là il ne pouvait jusqu’à maintenant que se servir de
normes internationales relatives aux droits fondamentaux, particulièrement de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). » (Drago, Guillaume,
Contentieux Constitutionnel Français, Ed. Presses Universitaires de France, 3a.
edição, 2011, p. 457).
Em realidade, percebe-se uma nítida e essencial diferença entre o contrôle
de convencionalidade e o contrôle de constitucionalidade instituido pela QPC.Um e
outro não possuem o mesmo conteudo, tampouco a mesma finalidade, revestindo-se
cada qual de função e órbita de atuação diversa. No que toca ao seu objeto,
observe-se que, na exceção de convencionalidade, o requerente formula pedido de
comparação entre uma disposição de nivel legislativo nacional em face de uma
norma internacional integrante do direito comunitário europeu, sejaa Convenção
Europeia de Direitos Humanos (CEDH) , seja um tratado ou convenção relativos aos
direitos fundamentais, a exemplo do Pacto Internacional de direitos civis e politicos,
dentre outros. Com efeito, a apreciação da preliminar de convencionalidade deverá
examinar o sentido e o alcance da lei questionada exclusivamente sob esse
ânguloda contrariedade ao paradigma internacional, nada aduzindo com respeito à
confrontação da lei com os direitos e liberdades assegurados pela constituição.A sua
vez, a exceção de constitucionalidade focaliza direta e unicamente a compatibilidade
dos atos legislativos subconstitucionais com os comandos constitucionais de
superior hierarquia.
E’ bem verdade que os direitos fundamentais contemplados na ordem
internacional muitas vezes reproduzem, no todo ou em parte, direitos e liberdades
assegurados e constantes na matriz constitucional, o que pode gerar uma certa
superposição entre esse dois mecanismos de contrôle de supralegalidade. De todo
modo, ainda que tal possa ocorrer, os vetores objetivos de cada um desses
instrumentos de contrôle da validade das normas do direito interno não se
substituem e continuam a se diferenciar quanto ao seu alcance e efeitos. No primeiro
caso (exceção de convencionalidade), enseja-se ao juiz da causa principal
encarregado do julgamento da controvérsia de fundo afastar, ou não, a aplicação da
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lei increpada de “inconvencionalidade”, com isso afirmando a superioridade da
norma de direito internacional por sobre a norma de direito interno . No direito
francês, essa decisão opera efeitos apenas « inter partes », não alcançando quem
não tenha figurado na relação litigiosa. Ja’ a declaração de inconstitucionalidade
ocorrente no julgamento da « questão prioritária de constitutionalidade » opera
efeitos « erga omnes », ou seja, alcança e impõe-se à esfera juridica de todos os
jurisdicionados, além de gerar efeitos gerais e vinculantes para todos os orgãos e
autoridades do Estado. Coerente com esse esquema de compreensão, o artigo 62
da Constituição da França proclama que uma disposição legislativa declarada
inconstitucional com base no artigo 61-1, no âmbito do julgamento de uma QPC, é
aborrogada ou desconstituida («une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de léarticle 61-1 est abrogée … »).
Em razão dessa duplicidade de contrôle (convencionalidade e
constitucionalidade), e’ interessante notar que, com a adoção da QPC por obra da
reforma constitucional de 2008, os advogados se beneficiaram da possibilidade de
promover diferentes estrategias processuais tanto ao nivel da primeira instância,
quanto em grau de apelação ou na instância final de cassação, conforme anota
GUILLAUME DRAGO : « La procédure de QPC ouvre pour les avocats de construire
une stratégie contentieuse, en premièere instance, en appel, en cassation, en
privilégiant en première instance la convencionnalité pour laquelle le juge du fond a
compétence pour répondre immédiatement et écarter la disposition législative, sans
surseoir à statuer. Puis, en appel et en cassation, l’avocat peut privilégier le
contentieux de la constitutionnalité pour obternir l’abrogation de la disposition
législative en réduissant ainsi le temps du sursis à statuer » (idem, p.
459).Conquanto seja vedado ao Conselho Constitucional apreciar exceção de
convencionalidade, uma vez que lhe cumpre apenas processar e julgar, em regime
de exclusividade, as questões prioritárias de constitucionalidade,já as instâncias
ordinárias da jurisdição administrativa ou judicial podem suscitar e desde logo julgar
as questões prévias de convencionalidade e/ou, uma vez arguida pelos advogados
das partes do processo principal uma questão prioritária de constitucionalidade,
podem de igual modo decidir quanto a encaminha-la (« renvoir »), ou não, à superior
apreciação do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação, conforme o caso.
Destarte, os advogados possuem uma ampla margem de manobra estratégica
perante os juizes e tribunais franceses, o que lhes faculta escolher , em cada caso e
a depender da natureza da matéria e da instância involvida, a melhor opção de
conveniência entre suscitar a convencionalidade ou a constitucionalidade, ou ambas
a um só tempo, extraindo de cada uma dessas alternativas o melhor resultadoou a
linha de argumentação que se apresente mais apropriada para o julgamento da
causa versadano processo principal. De todo modo, é certo que, uma vez
manifestada a exceção de inconstitucionalidade mediante a arguição da questão
prioritária de constitucionalidade, esta terá preferência na ordem de apreciação por
parte dos orgãos julgadores com relação à exceção de convencionalidade. Embora
a solução para essa concomitância de questões preliminares e incidentais no âmbito
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de um processo principal, em que ambas estejam a arguir dissonância de um lei de
direito interno em face de norma de superior hierarquia (seja a Constituição seja um
tratado ou convenção internacional),ainda apresente algum dissenso doutrinário e
jurisprudencial, tem prevalecido, como não poderia deixar de ser, a orientação do
Conselho Constitucional no sentido de que seja dada preferênciaao julgamento da
questão prioritária de constitucionalidade. Com efeito, a questão constitucional
guarda prioridade e antecedência vis-à-vis a questão de convencionalidade. Essa
orientação, de resto, presta reverência à regra do art. 23-2 da citada Lei Orgânica n°
2009-1523, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe : « …En tout état de cause, la
juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une
disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et,
d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité
sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour
de cassation. » . Tal se deve também por força da determinação que se contém logo
a seguir, no art. 23-2 desse mesmo diploma legal, que determina a suspensão do
processo principal sempre que for suscitada uma questão prioritária de
constitucionalidade, caso em que o juiz processante somente poderá dar
continuidade à instrução processual para fins de adotar medidas com caráter de
urgência ou para evitar perecimento de direitos das partes. Em textual : «Lorsque la
question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’a réception de la décision
du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou ; s’il a été saisi, du Conseil
Constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut
prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ».No âmbito do
Conselho de Estado e da Corte de Cassação prevalece também semelhante
procedimento, por força do art. 23-5 da precitada Lei orgânica, dando-se preferência
à apreciação da exceção de inconstitucionalidade com relação à exceção de
convencionalidade e operando-se a suspensão do julgamento de mérito da causa
principal, ressalvada as questões de urgência: « En tout état de cause, le Conseil
d’Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la
conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par
la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se
prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalitée au Conseil
constitutionnel…Lorsque le Conseil Constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la
Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va
autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi
prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas
sursis à statuer. »

VII – Osistema de filtros vigente
constitucionalidade no âmbito da QPC
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A primeira observação a fazer, neste tópico, é que uma questão prioritária de
constitucionalidade (QPC) não pode ser apresentada direta e primariamente pelos
jurisdicionados (« justiciables ») ao Conselho Constitucional. Assim , esse órgão
supremo da jurisdição constitucional em França não possui competência originária
para conhecer e julgar uma QPC mediante provocação direta e primária dos
jurisdicionados, com supressão dos demais órgãos e instâncias da jurisdição
administrativa ou judicial previstas no sistema de contencioso vigente na França. Ao
contrario, este instrumento de contrôle de constitucionalidade das leis a posteriori
deverá ser suscitadoprimeiramenteperante uma das instâncias ordinárias das ordens
administrativa ou judiciária que por tradição secular integram o sistema das
instituições de contrôle e de cognição das ações e procedimentos que veiculam
pretensões juridicas naquele pais ou, então, perante os orgãos de cúpula dessas
mesmas ordens, a saber o Conselho de Estado ou a Corte de Cassação. Tal
sistemática difere grandemente do modelo de controle concentrado vigente no
Brasil, onde, a teor do art. 103 da Constituição democrática de 1988, o Supremo
Tribunal Federal possui competência originária para processar e julgar a ação direta
de inconstitucionalidade, por ação ou omissão, a ação declaratória de
constitucionalidade, bem como a arguição de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF). A reforma constitucional empreendida em França no ano de
2008, como também a legislação regulamentar que se seguiu,são claríssimas nesse
ponto. Em rigorosa sintese, a QPC somente poderá ser deflagrada e encaminhada
ao Conselho Constitucional pelas instâncias máximas da ordem administrativa ou
judiciária, especificamente o Conselho de Estado ou a Corte de Cassação. Nenhum
outro orgão poderá realizar esse encaminhamento (renvoi) ao Conselho
Constitucional. Trata-se de um sistema de filtro(système de fliltre) obrigatório e
indissociável da concepção francesa de contrôle de constitucionalidade das leis a
posteriori. Assim é que, por força da reforma constitucional implementada pela Loi
Constitutionnel de 23 de julho de 2008, foi acrescentado ao texto da Constituição da
5ª República, de 1958, a disposição constante do art. 61-1, contemplando a
« questão prioritária de constitucionalidade » - QPC (« question prioritaire de
constitutionnalité »), com o teor seguinte : « Quando, por ocasião de um processo
em curso perante uma jurisdição (administrativa ou judiciária), for sustentado que
uma disposição legislativa viole direitos e liberdades garantidos pela Constituição, o
Conselho Constitucional podera ser chamado a apreciar tal questão mediante
iniciativa do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação, o qual se pronunciará
dentro de um prazo determinado. Uma lei orgânica determinará as condições de
aplicação do presente artigo (« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi
de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai determiné. Une loi organique détermine les conditions
d’application du présente article). Em seguida, o artigo 62, de igual modo alterado
pela reforma constitucional de 2008, dispõe : « Uma disposição declarada
inconstitucional sob o fundamento do artigo 61 não podera ser promulgada nem
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posta em aplicação. Uma disposição declarada inconstitucional sob o fundamento do
artigo 61-1 é considerada aborrogada a contar da publicação da decisão do
Conselho Constitucional ou de uma data posterior fixada por essa decisão. O
Conselho Constitucional determinará as condições e limites com relação aos
efeitos jurídicos ja produzidos pela norma declarada inconstitucional. As decisões do
Conselho Constitucional não são sucetíveis de recurso e são oponíveis aos Poderes
Públicos e a todas as autoridades administrativas e judiciais (« Une disposition
déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée
ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d’une date ultérieur fixée par cette décision . Le Conseil
Constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décision du
Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »).
Com efeito, segundo esse novel mecanismo de contrôle de
constitucionalidade das leis, que representou uma verdadeira revolução no
constitucionalismo francês, somente o Conselho de Estado e a Corte de Cassação,
na qualidade de instâncias máximas da ordem administrativa e judiciária, possuem
legitimidade para provocar o Conselho Constitucional e encaminhar ao seu superior
exame uma QPC, o que deflagra a oportunidade para a declaração de
inconstitucionalidade de um ato legislativo aprovado pelo Parlamento. Tal significa
dizer, em primeiro lugar, que o Conselho Constitucional não possui - ele próprio - um
poder de autoconvocação, tampouco atribuição para conhecer de oficio as
exceções de inconstitucionalidade por via da QPC. Por outro lado, inexiste no
sistema francês a previsão de instrumentos de acesso direto ao Conselho
Constitucional para fins de contrôle de constitucionalidade das leis, a exemplo da
ação direta de inconstitucionalidade, seja por ação ou por omissão, ou de ação
declaratória de constitucionalidade (ADC), tampouco de arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF), como ocorre no Brasil, aonde
dispomos de uma multiversidade de mecanismos de contrôle concentrado de
constitucionalidade, a sua vez manejáveis por uma pluralidade de agentes, órgãos e
autoridades públicas . Em França, sem a iniciativa dessa natureza e propósito por
parte, exclusivamente, do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação, não há
possibilidade de sobrevir uma declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho
Constitucional, único orgão constitucionalmente habilitado a fazê-lo. Vai daí outra
característica essencial do novo modelo francês inaugurado com a previsão da
questão prioritária de constitucionalidade (QPC) ao ensejo da reforma constitucional
de 2008: nenhum outro órgão, autoridade ou instância do sistema de contencioso,
seja no âmbito político ou nas instâncias administrativas e judiciárias, salvo o
Conselho Constitucional, possui competência para declarar a inconstitucionalidade
de uma lei ou dos demais atos normativos infraconstitucionais. Nesse sentido, pode
se afirmar que o atual sistema francês é de tipo “concentrado” no que respeita à
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exclusividade e ao monopólio enfeixado pelo Conselho Constitucional para proferir
julgamentos acerca da validade constitucional das leis. De outra parte, em havendo
recusa, ainda que motivada, por parte do Conselho de Estado ou da Corte de
Cassação no sentido de submeter a QPC ao julgamento do Conselho Constitucional,
a inviabilidade de tal apreciação dar-se-á em carater definitivo, uma vez que inexiste
previsão de recurso contra a decisão de indeferimento do « renvoi » da QPC ao
Conselho Constitucional, como inexiste também a previsão de qualquer outra
providência de natureza avocatória capaz de atrair e deflagrar a cognição da disputa
abstrata de constitucionalidade no âmbito do Conselho Constitucional. Assim sendo,
a QPC haveránecessariamente de ser suscitada de forma incidente e expressa no
curso de um processo principal cujo julgamento esteja a cargo de um dos orgãos e
instâncias ordinárias da ordem administrativa ou judiciária ou, então, em final
instância,ao ensejo da tramitação recursal e já no âmbito derradeiro do Conselho de
Estado ou da Corte de Cassação. Nesse particular aspecto, é justo sustentar que o
novo modelo francês de controle de constitucionalidade ditorepressivo ou a
posteriori apresenta também similitudes com o sistema de controle difuso de
constitucionalidade concebido pelo sistema norteamericano e introduzido no Brasil
com a Constituição da 1ª República em 1891, isto no que respeita à incidentalidade
da exceção de inconstitucionalidade, a ocorrer no âmbito e no curso de uma
processo principal em trâmite nas instâncias ordinárias da jurisdição administrativa
ou judiciária, e a ser deflagrada pelas partes em litígio e sob o patrocínio de seus
advogados. Trata-se, pois, de um modelo híbrido, que combina a um só tempo, sob
o orginal sistema de filtros, nuances dos tradicionais modelos concentrado e difuso
de controle de constitucionalidade das leis.

A Lei Orgânica n° 2009-1523, de 10 de dezembro de 2009, que regulamentou
a aplicação do art. 61-1 da Constituição, estabeleceu procedimentos especificos e
bem definidos para cada fase e perspecrtiva de tramitação de uma QPC, a saber,
primeiramente, no âmbito das instâncias ordinarias e inferiores sujetas à jurisdição
de superior hierarquia a cargo do Conselho de Estado e da Corte de Cassação –
« Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la
Cour de cassation » (art. 23-1 a 23-4), e, em seguida, na esfera do próprio Conselho
de Estado e da Corte de Cassação – « Dispositions applicables devant le Conseil
d’Etat et la Cour de assation (art. 23-4 a 23-7) e, por fim, com relação aos
procedimentos aplicáveis perante o próprio Conselho Constitucional – « Dispositions
applicables devant le Conseil Constitutionnel » (art. 23-8 a 23-12). Essas normas
procedimentais cuidam de variados aspectos da tramitação da QPC, dispondo sobre
os orgãos e instâncias perante as quais a mesma pode ser suscitada, sobre o modo
de formalização da QPC, os requisitos para a sua admissibilidade, os requisitos da
decisão que pronuncia em primeira e segunda instância acerca da admissibilidada
da QPC, sobre o procedimento para a submissão da matéria ao Conselho de Estado
e à Corte de Cassação, sobre a suspensão do processo principal até que
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sobrevenha a decisão do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação ou, se já
tiver havido a convocação do Conselho Constitucional, acerca do procedimento
interno a serguido no âmbito de órgão que detém o monopólio da jurisdição
constitucional em França, bem como sobre os efeitos da eventual extinção do
processo principal na instância de origem e, ainda, sobre os efeitos temporais da
decisão do Conselho Constitucional que declara a inconstitucionalidade de uma lei
em face das situações jurídicas pré-constituidas. Vale destacar, neste passo, a
demonstrar a higidez do sistema de filtro, as regras de procedimento previstas no
art. 23-2, parte final, e no art. 23-3, que estabelecem: art. 23-2 -”Em qualquer caso, a
jurisdição (entenda-se: administrativa ou judiciária) deverá, tão logo seja chamada a
se pronunciar sobre a medida contestando a conformidade de uma disposição
legislativa, de um lado, aos direitos e liberdades garantidos pela Constituição e, de
outro lado, aos compromissos internacionais da França, se pronunciar com
prioridade sobre a transmissão da questão de constitucionalidade ao Conselho de
Estado ou à Corte de Cassação. A decisão de transmitir a questão é dirigida ao
Conselho de Estado ou à Corte de Cassação no prazo de oito dias contados da sua
prolação, juntamente com os memoriais ou as razões das partes. Essa decisão e’
irrecorrivel. A recusa de submeter a QPC só poderá ser impugnada por ocasião do
recurso cabivel contra decisão de mérito no todo ou em parte do litigio.”(« En tout
état de cas, la juridiction doit, lorsqu’elle est sasie de moyens contestant la
conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par
la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se
prononcer par priorité sur la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. La décision de
transmettre la question est adressé au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation dans
les huit jours de son prononce avec les mémoires ou les conclusions des parties.
Elle n’est suscetible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être
contesté qu’a l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du
litige »).Art. 23-3 : “Quando a QPC for transmitida, a jurisdição de origem suspende o
julgamento da causa até o recebimento da decisão do Conselho de Estado ou da
Corte de Cassação ou, se este já tiver sido convocado a se pronunciar, do Conselho
Constitucional. O curso da instrução probatória não se suspendee a jurisdição de
origem poderá adotar as medidas acautelatórias e urgentes que sejam necessárias»
(« Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception
de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation ou, s’il a été saisi, du
Conseil Constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction
peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires»).Releva notar,
neste passo, que a eventual extinção do processo principal perante o orgão
judicante de origem, qualquer que seja o motivo determinante, não tem a
consequência de impedir o julgamento da QPC pelo Conselho Constitucional. Até
mesmo eventual desistência da ação pelo autor ou transação extintiva do litigio
celebrada pelas partes não intercede com o curso forçado do julgamento da QPC,
que desse modo fica fora do alcance da livre disponibilidade da parte que a arguiu
no que concerne à extinção de sua tramitação Tal significa dizer que, uma vez
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submetida a QPC ao julgamento final e exclusivo do Conselho Constitucional, a
mesma terá curso forçado e insuscetível de paralização, seja por iniciativa de ofício
dos órgãos julgadores nas instâncias de origem, seja pela iniciativa das partes
figurantes no litígio ou até mesmo por eventuais terceiros interessados no resultado
do processo principal. Nesse sentido, dispõe o art. 23-9 da citada Lei Orgânica n°
2009-1523: “Quando o Conselho Constitucional ja’ tiver sido convocado a examinar
a questão prioritária de constitucionalidade, a extinção do processo, por qualquer
que seja o motivo, na instância perante a qual a questão tenha sido proposta não
tem consequência para o julgamento da QPC » (« Lorsque le Conseil constitutionnel
a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité, l’extinction, pour quelque
cause que ce soit, de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est
sans conséquence sur l’examen de la question »). Esse conjunto de regras e
procedimentos recebeu, por acréscimo um detalhamento ainda mais meticuloso pelo
Decreto n° 2010-148, designado de decreto de aplicação da Lei Orgânica n° 20091523 ; relativa à aplicação do art. 61-1 da Constituição da França. )
Esse sitema de filtragem sucessiva da discussão constitucional bem denota a
intenção do constituinte e do legislador francês no sentido de não admitir em
absoluto, o que seria contrário à tradição secular daquele país, a adoção de um
controle autenticamente difuso de constitucionalidade, ao estilo da judicial review
norte-americana. Sabe-se que esse modelo paradigma, que sobremodo influenciou
o sistema brasileiro de contrôle de constitucionalidade inaugurado com a era
republicana, autorizae habilita qualquer juiz ou tribunal, de qualquer nível ou grau de
jurisdição, a conhecer, seja de oficio ou seja mediante o acolhimento de uma
exceção de inconstitucionalidade incidente no curso de um processo principal, uma
controvérsia de conformidade constitucional acerca da lei aplicável à solução do
litigio e, por essa via, proferir um julgamento de natureza preliminar acerca da
constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do ato legislative de que se trate. Em
França tal não é rigorosamente admissível. Nenhum orgão ou instância das ordens
administrativa ou judiciária estão autorizados a prolatar decisão de semelhante
natureza e com efeito invalidatório da autoridade das leis.
E’ bem de ver que, no Brasil, como também de resto nos Estados Unidos da
América, não vigora a repartição estanque e sistêmica entre a ordem administrativa
e a ordem judiciária, como se passa em França desde a revolução de 1789. Bem por
isso, não há previsão entre nós de uma alta corte da jurisdição administrativa, nos
moldes do Conselho de Estado da França. Prevalece em nosso país o princípio da
unicidade da jurisdição e da livre acessibilidade dos jurisdicionados aos orgãos e
alçadas prestadoras de jurisdição (juizes e tribunais), segundo as regras de
competência traçadas na Constituição e nas leis processuais. Segundo esse
modelo, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraida à
apreciação do Poder Judiciário, o qual, por isso mesmo, acha-se aberto para
conhecer e julgar todo tipo de pretensão individual ou coletiva, inclusive aquelas que
ponham em questão a validade dos atos normativos em geral em face da
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Constituição. Nesse sistema, que tem origem no prototipo estadunidense, todo e
qualquer juiz, das primeiras instâncias aos niveis mais altos e culminantes da
organização judiciaria, pode declarar um ato legislativo ou um ato administrativo de
carater normativo contrario à Constituição. Assim sendo, nós não adotamos um
sistema de filtropreparatório e conducente ao exercicio subsequente da jurisdição
constitucional, à semelhança do modelo ultra singular concebido em França pela
reforma constitucional de 2008 e pela legislação regulamentar que se seguiu.

Nessa linha de exposição, creio que o constituinte francês preferiu optar por
uma alternativa singular entre o modelo norte-americano de contrôle difuso e aberto,
segundo o qual todo orgão jurisdicional possui legitimidade para proferir julgamentos
constitucionais que importem na declaração de inconstitucionalidade ou na nãoaplicação ao caso concreto da lei considerada desconforme à Constituição, de um
lado, e o modelo europeu de tipo concentrado, pelo qual apenas o tribunal escalado
para exercer a jurisdição constitucional está exclusivamente habilitado a fazê-lo, de
outro lado. A bem dizer, a tipologia adotada pelo constituinte francês adota, apenas
parcialmente, algumas caracteristicas de cada um desses modelos paradigmáticos
que historicamente estruturam as duas vertentes do contrôle de constitucionalidade,
a saber o modelo norte-americano e o modelo austriaaco/Kelseniano. Com efeito,
como antes afirmado, o sistema da QPC é concentrado no sentido de que tão só o
Conselho Constitucional pode declarar a posteriori a inconstitucionalidade de um ato
legislativo aprovado pelo Parlamento. Porém, pode ser considerado difuso na
perspectiva de que a questão da contrariedade constitucional, pela via da QPC,
somente pode ser suscitada, incidentemente num processo principal, perante outros
orgãos e instâncias que não o própioConseil Constitutionnel, sejam eles os
colegiados julgadores de cúpula da ordem administrativa ou judiciária - Conselho de
Estadoou Corte de Cassação – sejam eles os múltiplos orgãos e instâncias
ordinárias e inferiores aos mesmos vinculados. Prevalece aí, de conseguinte, a um
só tempo, a incompetência dos órgãos e juízes ordinários para proceder à
declaração de inconstitucionalidade, o que difere do modelo norte-americano, ao
lado da incompetência do Conselho Constitucional para deflagrar de ofício, ou para
ser acessado direta e originariamente pelos jurisdicionados pela via do procedimento
relativo à QPC. O sistema de filtroexige, de forma inovadora « à la française », que a
competência judicante em sede de contrôle de constitucionalidade, sob a titularidade
exclusiva do Conselho Constitucional, dependa da provocação antecedente e da
transmissão (renvoi) da questão prioritaria de constitucionalidadea essa Corte
Constitucional, a ser efetivada necessariamente pelo Conselho de Estado ou pela
Corte de Cassação. Ausente este requisito procedimental inviabiliza-se e não se
pode operar em França o mecanismo de contrôle de constitucionalidade das leis a
posteriori.
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VIII - Os orgãos e instâncias administrativas e judiciais perante os quais pode
ser suscitada uma QPC
Em princípio, de acordo com o art. 61-1 da Constituição francesa, em
conjugação com o art. 23-1 da “ordonnance organique” de 7 de novembro de 1958,
uma QPC pode ser suscitada perante todos os órgãos e instâncias da jurisdição
administrativa e judiciária que estejam, respectivamente, sujeitos à competência
recursal do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação. Embora a disposição
constante do referido art. 23-1 da “ordonnace organique´ de 1958 não faça um
detalhamento dos órgãos e instâncias perante os quais a QPC possa ser arguída,
entende-se que essa enumeração seja a mais ampla possível, ressalva as restrições
expressas ou os casos que, por implicitude do sistema binário (administrativo e
judiciário) vigorante na França, apresentem-se incompatíveis o esquema
constitucional de cognição da questão prioritária de constitucionalidade. Assim, no
plano da competência para conhecer e fazer processar a QPC, a condição geral de
processabilidade consiste apenas na sujeição do órgão ou da instância processante
aos órgãos de cúpula da jurisdição administrativa ou judiciária, ou seja, à jurisdição
superior do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação. A excessão expressa de
adminissibilidade da QPC está contemplada no reportado art. 23-1, ao dispor que
essa medida de controle de constitucionalidade não pode ser suscitada perante a
“cour d’assises”, que corresponde aos juizados de instrução criminal de primeira
instância. Nada obstante, a lei orgânica em referência deixa claro que, ao ensejo da
interposição de recurso de apelação contra uma decisão da “cour d’assises’, a QPC
já poderá ser arguida e seguir o seu regular itinerário, segundo o sistema de
filtrosprevisto na legislação aplicável, até alcançar, se for o caso, a jurisdição
constitucional a cargo do Conselho Constitucional, sabidamente o único órgão
constitucionalmente apto para proferir julgamentos de mérito acerca da
constitucionalidade das leis. É bem de ver que essa restrição legal foi considerada
compatível com o artigo 61-1 da Constituição da França pela decisão do Conselho
Constitucional nº 2009-595, publicada em 3 de dezembro de 2010.

IX – Condições gerais de adminissibilidade da QPC
De um modo geral, segundo a redação do art. 61-1 da Constituição da França
de 1958, a QPC é cabível para questionar a constitucionalidade das disposições
legislativas (“disposition législative”) que violam os direitos e liberdades garantidos
pela Constituição (“droits et libertés garantis par la Constitution”). Assim sendo, para
viabilizar o cabimento da QPC é preciso, em primeiro lugar, que o ato impugnado
tenha a natureza de uma disposição legislativa, segundo a concepção francesa
acerca dos atos formal e materialmente com valor legislativo (“actes de valeur
législative”), e, em segundo lugar, que a disposição legislativa increpada de
inconstitucional seja aplicável à solução do litígio. Nesse sentido está a decisão do
Conselho Constitucional nº 11-13.488, de 27 de setembro de 2011). Em
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consequência, segundo a jurisprudência dessa alta Corte Constitucional, descabe a
QPC para impugnar uma lei anterior à promulgação da Constituição de 1958, que
tenha sido alterada por um decreto em nível de Conselho de Estado, com
fundamento no art. 37, item 2, da Constituição. De igual modo, é incabível a QPC
para se questionar a validade constitucional de uma “ordonnance” não ratificada
(“ordonnace non ratifiée”) e que tenha valor regulamentar (“valeur réglementaire”) e
não legislativo.
Por outro lado, de acordo com a normativa constitucional respeitante ao
cabimento da QPC, exige-se que a disposição de caráter legislativo esteja a violar,
direta ou indiretamente, “direitos e liberdades garantidas”pela Constituição de 1958.
Descabe, pois, desde logo, a arguição da QPC para se impugnar a conformidade
constitucional de uma lei em face das Constituições francesas anteriores a da 5ª
República. De um modo geral, não são todas e quaisquer normas constantes
formalmente do bloco de constitucionalidade adotado pela teoria constitucional
francesa que podem servir de paradigma supralegal para a implementação do
controle de constitucionalidade a posteriori. Assim, por exemplo, por não se tratar de
direitos e liberdades protegidos pela Constituição (que tocam aos direitos e garantias
individuais e coletivas e às liberdades públicas em geral), as normas de natureza
orgânicas alusivas à modelagem da Administração Pública não servem de
paradigma para o controle de constitucionalidade. De um modo geral, se incluem
nesse enunciado “droits et libertés garantis” aqueles enunciados pela própria
Constituição de 1958, o Preâmbulo da Constituição de 1946, os princípios
fundamentais reconhecidos pelas leis da República, a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789 e a Carta do Meio Ambiente de 2004 (“Charte de
l’environnement de 2004”. Em síntese, todos os direitos e liberdades previstos no
bloco de constitucionalidade podem ser invocados para fins de proteção em sede de
controle de constitucionalidade via QPC. Nesse sentido, são inúmeras as decisões
do Conselho Constitucional que, caso a caso, e nos mais variados contextos,
deliberaram em prol da proteção de específicos direitos e liberdades, no exercício da
jurisdição constitucional no campo das liberdades públicas (“libertés publiques”).
Assim, por exemplo, os arestos que decidiram sobre a aplicação do princípio da
igualdade na partilha dos encargos públicos (decisão nº 2010-11 QPC); sobre o
direito de propriedade (decisão nº 2010-26 QPC); e sobre a livre administração e
autonomia financeira das coletividades territoriais (decisão nº 210-29/37 QPC). Outro
exemplo marcante está na decisão nº 2011-123 QPC, quando o Conselho
Constitucional considerou que a outorga de benefícios sociais pelo Poder Público às
pessoas adultas portadoras de deficiência (“allocations aux adultes handicapés”)se
inclui dentre os direitos sociais garantidos pelo item XI do Preâmbulo da Constituição
de 1946, a sua vez incorporado expressamente ao texto da Constituição de 1958.
Ademais, releva assinalar que a arguição da QPC deve se materializar
mediante um instrumento de memorial distinto e motivado (“memoire distinct et
motivé”). Esse requisito de admissibilidade visa assegurar uma tramitação
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processual autônoma e apartada do processo principal em que se discute o litígio de
fundo, como também permitir que a QPC tenha um tratamento célere e efetivamente
prioritário, de consonância com a sua concepção constitucional e as normas que
disciplinaram o seu processamento. Em reforço, o Conselho Constitucional já decidiu
que a exigência da apresentação de memoriais distintos e motivados se aplica de
igual modo a toda e qualquer manifestação das partes e em todas as fases de
processamento da QPC, até seu julgamento final (decisão nº 2009-595 QPC). O
mesmo se aplica ao ensejo da interposição de recurso de apelação (“appel”) contra
a decisão das instâncias inferiores da jurisdição administrativa ou judiciária, na
hipótese de recusa em transmitir (“renvoi”) o conhecimento da QPC para o Conselho
de Estado ou para a Corte de Cassação.
A observância desses requisitos são essenciais para que o juiz a quo,
designado “juiz de fundo” (“juge du fond”) nas instâncias primárias da jurisdição
administrativa ou judiciária, possa apreciar os requisitos de admissibilidade
(“récevabilité”) da questão prioritária de constitucionalidade, inclusive no que respeita
à seriedade de seus fundamentos. Assim é que a Lei Orgânica nº 2009-1523, de 10
de dezembro de 2009, estabelece os requisitos específicos de cabimento da QPC,
nos termos seguintes: Art. 23-2 – A jurisdição (administrativa ou judiciária) decide
sem atraso mediante uma decisão motivada acerca da transmissão da questão
prioritária de constitucionalidade ao Conselho de Estado ou à Corte de Cassação.
Procede-se a essa transmissão se preenchidas as condições seguintes: (“La
juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il
est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies ): 1º.. A
disposição legislativa contestada é aplicável ao litígio ou ao procedimento, ou
constitui fundamento dos pedidos” (“La disposition contestée est applicable au litige
ou à la procedure, ou constitue le fondement des poursuites ») ; 2º. Ela não tenha
sido já declarada conforme à Constituição de acordo com a motivação e o dispositivo
de uma decisão do Conselho Constitucional, salvo no caso de alteração das
circunstâncias do julgamento (“Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel,
sauf changement des circonstances”); 3º. A questão não esteja destituída de
seriedade(“La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux”). Vale anotar que
esses requisitos de admissibilidade da QPC foram esclarecidos e detalhados na
decisão do Conselho Constitucional nº 2009-595, de 3 de dezembro de 2009.
Por fim, e para espanto de um país, como o Brasil, onde as sessões de
julgamento no Supremo Tribunal são públicas às escâncaras, valendo-se inclusive
da divulgação televisiva em tempo real pela TV Justiça, faz-se oportuno assinalar
que os julgamentos no Conselho Constitucional da França, no que toca às sessões
de deliberação (“séances de délibération”) são fechados e em sessões “secretas” (“à
huis clos”), da qual não participam nem as partes interessadas, nem seus
advogados, tampouco o público em geral. Somente os nove membros do Conselho
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Constitucional, com o apoio unicamente do Secretário Geral da instituição, podem
estar presentes na sala de sessão no momento em que a QPC é levada a debate
pelos julgadores e é objeto de deliberação conclusiva, com as suscintas motivações
que sejam pertinentes. De um modo geral, e diferentemente do que ocorre nos
julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e do Supremo Tribunal
Federal no Brasil, os acórdãos do Conselho Constitucional da França são ultra
suscintos e se desdobram em pouquíssimas páginas, sem qualquer possibilidade de
manifestação escrita de voto divergente, tampouco de sua publicação. Com isso, e
embora as decisões possam não ser unânimes (o que não se pode prescrutar),
pretende-se manter a unidade e coesão nos julgamentos da Corte, ao menos para
efeito externo. O mesmo se diga a fim de se evitar que possa ocorrer uma
exploração política, até mesmo no âmbito do Governo, da Assembléia Nacional e do
Senado da França, com relação a divergências internas no âmbito do Conselho
Constitucional no que respeita à interpretação do sentido e alcance das normas
constitucionais.

X – Conclusão
Isto posto, é justo afirmar que a tipologia da novel jurisdição constitucional
adotada em França com base na Loi Constitutionnelle de 2008, com status e eficácia
de emenda à Constituição de 1958, perfaz um sistema de todo singular de controle
de constitucionalidade “à la française”. Nesse sentido, o modelo francês não
reproduz inteiramente nenhum dos protótipos clássicos de jurisdição constitucional,
notadamente o sistema de controle difuso ou o sistema de controle concentrado de
aferição da conformidade das leis às normas e princípios da Constituição. Em
realidade, aproveita apenas parcialmente certos aspectos de cada um desses
paradigmas consagrados da jurisdição constitucional, ajuntando outros assaz
peculiares, fruto da criatividade do constituinte e do legislador daquela nação berço
do iluminismo e das liberdades públicas. Nessa ordem de reflexões, pode se dizer
que o modelo francês é sui generis. Assume feição de um aparentemente sistema
concentrado na medida em que apenas o Conselho Constitucional, em regime de
exclusidade e monopólio de atribuição, pode declarar, a posteriori, a
inconstitucionalidade das leis formais ou dos atos normativos considerados
materialmente legislativos. A outro ângulo, assemelha-se ao sistema difuso na
perspectiva de que a questão da contrariedade constitucional pelo instrumento da
QPC, que se viabiliza pelo mecanismo da exceção de inconstitucionalidade,
somente pode ser suscitada incidentemente em processos de natureza contenciosa
em curso perante outros órgãos e instâncias que não o próprio Conselho
Constitucional. Nessa perspectiva, opera-se um desdobramento competencial da
modalidade difusa de controle de constitucionalidade mediante a adoção do
denominadosistema de filtro, uma vez que o órgão ou instância perante a qual é
deduzida a QPC não é nem poderá ser o órgão única e exclusivamente incumbido
[Digite texto]
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pela Constituição para decidir o mérido da questão prioritária de constitucionalidade
(QPC), a saber o Conselho Constitucional.
Assim, o órgão ou a instância que conhece e processa a QPC, no curso de
um processo principal contencioso, não é o mesmo que irá julga-la quanto ao mérito
da questão constitucional. Com efeito, cada órgão judicante interveniente nas
sucessivas etapas do sistema de filtroapenas decide quanto à continuidade da
tramitação da QPC para o degrau superior da jurisdição administrativa ou judiciária,
proferindo julgamento apenas periférico quanto à admissibilidade da medida, bem
como acerca da seriedade e pertinência dos fundamentos em que radicam a QPC.
Por esse orignalsistema de filtro a QPC poderá chegar, ou não, à instância superior
do Conselho de Estado ou do Conselho Constitucional, respectivamente na esfera
da jurisdição administrativa ou judiciária, que darão a palavra final sobre a
acessibilidade ou envio (‘renvoi”) daquestão prioritária de constitucionalidade (QPC)
ao órgão único e culminante da jurisdição constitucional, investida pelo Conselho
Constitucional. Talvez esteja aí uma deficiência do modelo francês de controle de
constitucionalidade inaugurado com elevada inspiração pela Constituição da 5º
República, em 1958, e que possa ser melhor aperfeiçoado. Posto que não cabe
recurso da decisão do Conselho de Estado ou da Corte de Cassação no caso de
recusa de enviar (“renvoir”) a QPC àquela Corte Constitucional, temas
constitucionais de relevo podem ter o destino inglório do arquivamento insuperável.
Bem por isso, já se discute hoje, na esfera política e acadêmica, inclusive com o
apoio do notável Presidente do Conselho Constitucional da França, JEAN-LOUIS
DEBRÉ, a conveniência de se encontrar uma solução para remediar tal impasse de
obstrução, quiçá mediante a adoção de um mecanismo de avocatória, a ser
deflagrado por iniciativa do próprio Conselho Constitucional, com relação às QPCs
que envolvam temas constitucionais transcendentes para a vida republicana e a
efetividade dos direitos fundamentais na França.
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Resumo
O presente artigo tem como
objetivo analisar o direito
ao mínimo existencial, como
componente do princípio da
dignidade da pessoa humana
na
ordem
constitucional
brasileira. O texto discute os
fundamentos filosóficos do direito
ao mínimo existencial, o seu
conteúdo jurídico e os limites e
possibilidades de sua proteção
judicial.

Palavras-Chave:
Mínimo
existencial,
direitos
fundamentais,
dignidade
da pessoa humana, reserva
do
possível,
ponderação
de
interesses,
diálogos
institucionais.
Abstract
This article aims to discuss the
right to basic conditions of life,
as a component of the principle
of human dignity in the Brazilian
constitutional order. The article
discusses the
philosophical
foundations of the right to
basic conditions of life, its legal
content as well as the limits
and possibilities of its judicial
protection.
Key-Words: right to basic
conditions of life, fundamental
rights, human dignity, minimum

core, balancing of
institutional dialogues.

rights, Constitucional. Em um dos mais
conhecidos votos divergentes da
história do constitucionalismo
norte-americano, Oliver Wendell
Holmes, no início do século
passado, protestou contra a
1. Introdução
adesão dos juízes da Suprema
“Parece duro que, pela falta de Corte à filosofia de Spencer, que
habilidade que não consegue ele não conseguia entrever na
superar, apesar de todos os seus Constituição do país (ESTADOS
esforços, um artesão passe fome. UNIDOS, Suprema Corte, 1905).
Parece duro que um trabalhador,
incapacitado pela doença de A garantia jurídica do mínimo
corresponde
à
competir com os mais fortes, existencial
tenha que suportar privações. absoluta rejeição dessa filosofia
Parece duro que viúvas e órfãos social-darwinista. Não é de todo
sejam deixados à própria sorte, nova a compreensão de que o
para que lutem pela sua vida ou Estado e a sociedade devem
morte. Mas, quando observados prover as condições materiais
não de modo isolado, mas em básicas para os necessitados,
conexão com os interesses que não tenham condições de
universais da humanidade, essas se sustentar. Gerardo Pisarello
duras fatalidades parecem ser aludiu à existência, já na
da mais elevada benevolência” Antiguidade e na Idade Média,
de “diferentes mecanismos
(SPENCER, 1958, p. 137).
institucionais,
embora
não
estatais,
O texto acima, que causa engulhos necessariamente
até em pessoas de coração menos voltados a aliviar situações
sensível, é de Herbert Spencer, prolongadas de pobreza e
filósofo inglês do século XIX, a assistir aos grupos mais
criador do darwinismo social, necessitados” (PISARELLO, 2007,
que sustentava que qualquer p. 20). Há também quem localize
tipo de intervenção do Estado a origem dessa noção nas Poor
ou da sociedade voltada para Laws inglesas, existentes desde
a proteção das pessoas mais o século XVI, especialmente
vulneráveis deveria ser repelida, a partir da Speedhamland
por atentar contra o interesse Law, de 1795, que suprimiu o
geral de que apenas os mais aptos condicionamento ao trabalho
sobrevivam. As ideias de Spencer obrigatório para a assistência
aos
desamparados
exerceram grande influência social
na Economia, na Filosofia (PEREIRA, 2000, p. 103-106). A
Política e até mesmo no Direito Constituição francesa de 1793 já
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proclamava, em seu artigo 21, o
direito aos socorros públicos, e
preceito similar foi reproduzido
pela Carta brasileira de 1824
(art. 179, XXXI), o que levou Paulo
Bonavides e Paes de Andrade
(1991, p. 100) a apontarem a
“sensibilidade precursora para
o social” da nossa Constituição
imperial. Foi, porém, a partir
do constitucionalismo social,
inaugurado pela Constituição
mexicana de 1917 e pela
Constituição de Weimar de 1919,
que a concepção de que cabe
ao Estado garantir os direitos
sociais ganhou contornos mais
claros.
É provável que a primeira
formulação jurídica do direito
ao mínimo existencial se deva
a um jurista brasileiro – e não
a um alemão, como geralmente
se afirma. Já em 1933, Pontes de
Miranda se referiu à existência
de um direito público subjetivo à
subsistência dentre o elenco dos
“novos direitos do homem” que
compreenderia o que chamou
de “mínimo vital”. Nas suas
palavras,
Como direito público subjetivo, a
subsistência realiza, no terreno
da alimentação, das vestes e da
habitação, o standard of living
segundo três números, variáveis
para maior indefinidamente e
para menor até o limite, limite
que é dado, respectivamente, pelo
indispensável à vida quanto à
nutrição, ao resguardo do corpo e
à instalação.

É o mínimo vital absoluto. Sempre,
porém, que nos referirmos ao
mínimo vital, deve-se entender o
mínimo vital relativo, aquele que,
atentando-se às circunstâncias de
lugar e de tempo, se fixou para cada
zona em determinado período (...).

O mínimo vital relativo tem de ser
igual ou maior que o absoluto.
O direito à subsistência torna
sem razão de ser a caridade, a
esmola, a humilhação do homem
ante o homem. (...) Não se peça a
outrem, porque falte; exija-se do
Estado, porque êste deve. Em vez
da súplica, o direito (PONTES DE
MIRANDA, 1933, p. 28-30).

Sem embargo, é certamente
marcante na trajetória do Direito
Constitucional a formulação
germânica do direito ao mínimo
existencial, ocorrida no segundo
pós-guerra, já sob a égide da Lei
Fundamental de 1949. A ideia de
que existe um direito fundamental
ao mínimo existencial, proposta
originariamente naquele país no
início dos anos 50 por Otto Bachof
(1954, p. 42) foi reconhecida pelo
Tribunal Administrativo Federal
alemão em 1954 (ALEMANHA,
Tribunal Administrativo Federal,
1954) a partir da conjugação do
princípio da dignidade da pessoa
humana, da cláusula do Estado
Social e dos direitos à liberdade
e à vida. Em 1975, o direito foi
afirmado em célebre decisão
do
Tribunal
Constitucional
germânico1
(ALEMANHA,
Tribunal Constitucional Federal,
1975)
em
jurisprudência
que se mantém até hoje.
Posteriormente,
tribunais
constitucionais ou supremas
cortes de diversos outros países,
como Portugal² (PORTUGAL,
Tribunal Constitucional, 2002),
Israel (BARAK, 2015, p. 288),
Índia³ (MURALIDHAR, 2008) e
Colômbia (ARANGO; LEMAITRE,
2002) recorreram, com algumas
variações, ao mesmo conceito ou
a construções similares (DALY,
2013).
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No Brasil, ideias como as
de Spencer não conquistam
praticamente nenhum apoio na
sociedade. Pelo menos no plano
do discurso, parece existir certo
consenso no sentido de que se
deve assegurar a todos o acesso às
condições materiais básicas para
uma vida digna. Na atualidade,
nenhum ator político relevante
se insurge publicamente contra,
por exemplo, o papel do Estado
na prestação de serviços de
saúde, educação, previdência e
assistência social. Nada obstante,
ainda não foi completamente
extirpada
a
percepção,
entranhada em nossa cultura
(CARVALHO, 2004), de que tal
atuação estatal não corresponde
propriamente à concretização de
um direito fundamental, mas sim
a um suposto benefício, concedido
de modo paternalista por algum
governante ou autoridade, cuja
efetiva fruição dependa de
relações pouco republicanas de
clientela e patronagem.
Esta última visão foi claramente
enjeitada pela Constituição de
88, da qual se extrai a garantia do
mínimo existencial como direito
fundamental. Tal ideia provém
não apenas da positivação
dos direitos sociais no texto
constitucional, como também
da consagração do princípio da
dignidade da pessoa humana
como fundamento do Estado
e da ordem jurídica brasileira.
A literatura jurídica nacional
(TORRES, 2009; BARCELLOS,
2002, p. 201-308; SARLET, 2008,
p. 11-54; CLÈVE, 2003, p. 151161) é praticamente unânime
ao apontar o acolhimento do
direito ao mínimo existencial, o
mesmo ocorrendo com a nossa
jurisprudência. Esta, porém, é
relativamente recente, e vem se
difundindo a partir de célebre
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decisão proferida pelo STF em
2004 (BRASIL, Supremo Tribunal
Federal, 2004). Como se verá
adiante, tal como ocorre com o
princípio da dignidade da pessoa
humana, o mínimo existencial
também tem sido usado algumas
vezes de forma retórica e
inflacionada pelo Judiciário
brasileiro.

Apesar do seu reconhecimento
normativo, o mínimo existencial
não é de fato assegurado
a parcelas expressivas da
população brasileira, que não
desfrutam de acesso efetivo a
bens e direitos essenciais para
uma vida digna. Legiões de
pessoas ainda vivem na mais
absoluta miséria, expostas à
insegurança alimentar, sem
acesso à moradia adequada, ao
saneamento básico, à saúde e à
educação de mínima qualidade.
À margem das conquistas
civilizatórias
do
Estado
democrático de direito, ainda
existe um “Brasil de baixo” – do
qual nos falou Patativa do Assaré
– em que a regra é a privação, e
onde os direitos não são “para
valer”. Além de acarretar injusto
sofrimento às suas vítimas,
esse quadro acaba também
comprometendo a capacidade
de tais pessoas de exercerem, de
forma plena e consciente, os seus
direitos civis e políticos.
Portanto,
embora
existam
poucas dúvidas entre nós sobre
a existência de uma garantia
constitucional
do
mínimo
existencial, a efetividade da
Constituição, também neste
particular, deixa muitíssimo a
desejar. Há ainda um abismo
entre as suas promessas
generosas e a realidade da vida de
vastos segmentos da população
brasileira, que sobrevivem em

condições francamente indignas.
2. Fundamentos filosóficos
para o mínimo existencial
Ao longo da história, a garantia
de condições básicas de vida
para os setores mais vulneráveis
da população decorreu, muitas
vezes, não de preocupações
morais com os seus direitos
ou bem-estar, mas do medo de
convulsões sociais que pudessem
abalar o status quo. Foi assim,
por exemplo, com a rede de
proteção social construída pelo
chanceler conservador Otto von
Bismarck, na Alemanha do final
do século XIX (ZAMBITTE, 2011,
p. 72-77). Nada obstante, neste
momento o foco está centrado
nos fundamentos que justificam
o mínimo existencial, e não nas
causas históricas que ensejaram
o seu reconhecimento.
Na contemporaneidade, existe
razoável convergência entre as
mais variadas teorias políticas
no sentido da necessidade de
garantia das condições materiais
básicas de vida para todos².
Há,
contudo,
significativas
diferenças a propósito não só da
justificativa para essa garantia,
como também da sua extensão e
forma de proteção.
Na minha leitura, os fundamentos
para reconhecimento do direito
ao mínimo existencial podem ser
instrumentais ou independentes.
Os fundamentos instrumentais
apontam que o mínimo existencial
deve ser assegurado para que
algum outro princípio ou objetivo
seja promovido (ABRAMOVICH;
COURTIS, 2004, p. 200-220). Os
princípios mais frequentemente
invocados são a liberdade e a
940

democracia. Já os fundamentos
independentes postulam que
o mínimo existencial deve
ser garantido porque a sua
denegação representa, em si
mesma, uma grave injustiça,
independentemente dos efeitos
que possa ter sobre outros
valores. A seguir, passo a
examinar as referidas linhas
argumentativas.
2.1. Mínimo
liberdade

existencial

e

Há uma leitura tradicional sobre
a liberdade, que afirma que este
valor é restringido a cada vez que
o Estado atua para promover a
igualdade ou garantir direitos
positivos para os segmentos
mais vulneráveis da população.
Isso porque – diz o argumento –
a atuação do Estado importa em
intervenção heterônoma sobre as
relações sociais ou, no mínimo,
em tributação da atividade
econômica privada, destinada
à obtenção dos recursos
necessários ao financiamento das
prestações e serviços estatais.
Com isso, haveria restrição à
liberdade individual (NOZICK,
1994). Nessa perspectiva, a
garantia do mínimo existencial
entraria em conflito com a
liberdade (BERLIN, 2002, p. 231).

Contudo, esta é uma visão
excessivamente
formalista
da liberdade, que ignora os
constrangimentos reais que
impedem que as pessoas
realizem e implementem as suas
escolhas de vida. A liberdade não
deve ser concebida como a mera
ausência de constrangimentos
externos impostos pelo Estado
à ação dos agentes, mas como a
possibilidade real de cada pessoa
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concreta tomar decisões sobre
a sua própria vida e de seguilas. Foi sob essa perspectiva
que diversos filósofos e juristas
contemporâneos justificaram a
garantia do mínimo existencial,
fortes no argumento de que,
sem o atendimento de certas
condições materiais básicas,
se esvazia por completo a
liberdade, pela inviabilidade do
seu efetivo exercício no mundo
real (GEWIRTH, 2005, p. 219236; NINO, 2004, p. 211-220;
MICHELMAN, 1999, p. 119132; BÖCKENFÖRDE, 1993, p.
74). O argumento também tem
ressonância na jurisprudência
constitucional comparada. A
Suprema Corte de Israel, por
exemplo, reconheceu um direito
à subsistência com dignidade,
afirmando que, “sem condições
materiais mínimas, uma pessoa
não tem a capacidade de criar, de
ter aspirações, de fazer escolhas
e de exercitar as suas liberdades”
(ISRAEL, Suprema Corte, 2012).
Na filosofia política, o ponto foi
elaborado com densidade por
John Rawls. Como se sabe, Rawls
foi o mais importante teórico
do
liberalismo
igualitário,
corrente da filosofia política que
se notabiliza pela tentativa de
articular de modo coerente a mais
ampla garantia das liberdades
públicas e existenciais com a
promoção da igualdade material
e da justiça social⁴. As suas ideias
vêm exercendo enorme influência
não só no âmbito da filosofia,
mas até mesmo no Direito
Constitucional
(MICHELMAN,
1999, p. 394-425; VIEIRA, 1999;
CITTADINO, 1999; SOUZA NETO,
2006). Pode-se dizer que elas
redefiniram os próprios termos
do debate contemporâneo sobre
a filosofia política a partir dos
anos 70 do século passado.

Em sua obra seminal A Theory of
Justice, Rawls (1971) formulou
princípios que deveriam reger
as instituições básicas de uma
sociedade justa. Para justificar
racionalmente os seus princípios,
Rawls recorreu à ideia de contrato
social: os princípios da justiça
seriam aqueles que resultassem
de um acordo hipotético entre
pessoas recobertas por um “véu
da ignorância”, que as impediria
de conhecer as suas próprias
características, posição social e
interesses. A observância desse
procedimento
asseguraria,
segundo Rawls, um resultado
imparcial, aceitável para todos.

De acordo com o autor, as
partes do contrato chegariam
a dois princípios de justiça. O
primeiro princípio (princípio da
liberdade), ao qual Rawls atribuiu
prioridade absoluta (prioridade
léxica, nas suas palavras),
concede a cada pessoa o mais
amplo conjunto de liberdades
básicas que seja compatível
com o reconhecimento dos
mesmos direitos para todos os
demais. Só depois de assegurado
plenamente
este
primeiro
princípio, passa-se ao segundo,
que Rawls designou de princípio
da diferença, segundo o qual as
desigualdades econômicas e
sociais devem ser ordenadas de
modo a que (a) sejam sempre
mantidas oportunidades abertas
para todos, em condições
equitativas; e (b) o arranjo traga
o maior benefício possível às
pessoas mais desfavorecidas.

constituições, Rawls relegou
a realização do princípio da
diferença, que trata da justiça
social, para o âmbito da
legislação ordinária. Portanto,
para ele, numa sociedade justa os
recursos devem ser distribuídos
de modo que cada pessoa tenha
bens primários muito superiores
ao mínimo existencial (que
Rawls designava de mínimo
social). Nada obstante, Rawls não
cogitava, àquela altura, em um
direito constitucional ao mínimo
existencial,
entrincheirado
perante as deliberações políticas,
já que a implementação do
mínimo dependeria de decisões
legislativas.
Essa sua posição suscitou diversas
críticas, como a formulada
pelo constitucionalista norteamericano Frank Michelman
(1989, p. 345 ss.). Este afirmou,
dentre outros pontos, que a teoria
de Rawls não se sustentaria
em sociedades que não fossem
“bem ordenadas” – como as que
existem em países pobres – e que
ela se baseara em uma concepção
incorpórea e irreal de pessoa,
não atentando aos pressupostos
indispensáveis
para
que
indivíduos concretos exerçam de
fato as suas liberdades básicas.

Como fez também em outras
questões, John Rawls, em diálogo
com seus críticos, reformulou
parcialmente a sua teoria para
afirmar que os mínimos sociais
seriam um pressuposto para
aplicação do primeiro princípio
de justiça, que cuidou das
Ocorre que, para Rawls, apenas liberdades básicas. Na sua obra O
o princípio da liberdade deve Liberalismo Político, publicada em
ser reconhecido no plano 1993, ele afirmou:
constitucional.
Formulando
a sua teoria a partir das pré- (...) o primeiro princípio, que
compreensões norte-americanas trata dos direitos e liberdades
sobre o papel limitado das fundamentais, pode sem muitos
941

DIREITO CONSTITUCIONAL

problemas ser precedido de um
princípio lexicamente anterior
que prescreva a satisfação das
necessidades básicas dos cidadãos,
ao menos na medida em que
satisfazê-las seja necessário para
que eles entendam e tenham
condições de exercer estes direitos
e liberdades de forma efetiva
(RAWLS, 2011, p. 8).

Daí porque a garantia do mínimo
existencial passou a se qualificar,
para Rawls, como “conteúdo
constitucional
essencial”
(constitutional
essential),
devendo ser diferenciada dos
princípios sobre justiça social,
que, segundo ele, continuariam
relegados ao plano da legislação
infraconstitucional
(RAWLS,
2011, p. 270). Outro autor que
fundamentou a garantia do
mínimo existencial na liberdade
foi o alemão Robert Alexy.
Ao contrário de Rawls, que
construiu a sua teoria a partir
da filosofia política, Alexy
alicerçou a sua tese sobre o
mínimo existencial no campo
da dogmática constitucional, em
diálogo com a jurisprudência da
Corte Constitucional germânica.
Ao tratar da questão, Alexy
partiu da compreensão, que
desenvolveu longamente, de
que os direitos fundamentais
são princípios compreendidos
como mandados de otimização,
que devem ser realizados na
medida das possibilidades fáticas
e jurídicas existentes (ALEXY,
2008). Na presença de conflitos
entre
princípios,
deve-se
recorrer, segundo Alexy, à técnica
da ponderação de interesses,
baseada na aplicação do princípio
da proporcionalidade.
Diante da ausência de direitos
fundamentais
sociais
na

Constituição alemã, Alexy se
vale da ideia de liberdade fática
para justificar a sua proteção.
Ele parte da premissa de que a
liberdade fática tem importância
extraordinária para o indivíduo,
pois, sem ela, as liberdades
jurídicas não passariam de
“ fórmula vazia” (ALEXY, 2008, p.
506). Ademais, citando decisão do
Tribunal Constitucional alemão,
aduziu que o sistema de direitos
fundamentais é “a expressão
de um sistema de valores,
em cujo centro se encontra
o livre desenvolvimento da
personalidade humana e de sua
dignidade no seio da comunidade
social”
(ALEXY,
2008,
p.
506). Daí porque “os direitos
fundamentais, se o seu escopo
for o livre desenvolvimento da
personalidade humana, também
estão orientados para a liberdade
fática, ou seja, também devem
garantir os pressupostos para
do exercício das liberdades
jurídicas” (ALEXY, 2008, p. 506).

Para resolver esses conflitos,
Alexy recorre mais uma vez
à técnica da ponderação,
salientando:

(...) a questão acerca de quais
direitos fundamentais sociais o
indivíduo definitivamente tem
é uma questão de sopesamento
entre princípios. De um lado
está sobretudo o princípio da
liberdade fática. Do outro lado
estão os princípios formais, da
liberdade decisória do legislador
democraticamente legitimado e o
princípio da separação de poderes,
além de princípios materiais,
que dizem respeito sobretudo à
liberdade jurídica de terceiros,
mas também a outros direitos
fundamentais sociais e interesses
coletivos (ALEXY, 2008, p. 512).

Alexy afirma que essa ponderação
resulta no reconhecimento de
um direito fundamental definitivo
ao mínimo existencial (ALEXY,
2008, p. 512). Ou seja, para ele, o
mínimo existencial é o resultado
Todavia, Alexy reconhece que do sopesamento de princípios,
a garantia da liberdade fática não se submetendo a qualquer
enseja diversos problemas. O ponderação posterior.
primeiro vem do fato de que a
sua proteção judicial conflita No Brasil, o principal difusor da
com a competência conferida ao tese de que o mínimo existencial
legislador para a definição das se assenta na garantia da
políticas sociais e para a eleição liberdade é o Professor Ricardo
de prioridades no campo dos Lobo Torres, precursor do estudo
gastos públicos, haja vista os do assunto na doutrina nacional
custos financeiros dos direitos contemporânea. Ricardo Lobo
prestacionais. O segundo deriva Torres, como pensador liberal,
do reconhecimento de que a sempre se insurgiu contra
proteção dos direitos sociais a
concepção
amplamente
tende a colidir com outros majoritária no país de que os
direitos. Uma dessas colisões direitos sociais são dotados de
resulta da necessidade de fundamentalidade. Sua posição
elevação da carga tributária na matéria se liga a uma crítica
para financiamento dos direitos veemente à ideia de Estado Social
a prestações materiais, o que e ao modelo de constituição
repercute sobre a propriedade dirigente, que lhe é correlato.
privada.
Nada obstante, Lobo Torres
afirmou, nos muitos textos que
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escreveu sobre o assunto, que
o mínimo existencial possui
fundamentalidade em razão
da sua ligação intrínseca com
a liberdade (TORRES, 2003, p.
5-6) – embora ele também faça
referência a outros princípios
para
justificá-la,
como
a
dignidade da pessoa humana e a
cidadania. Para o autor,

O direito às condições mínimas
de existência digna constitui o
conteúdo essencial dos direitos da
liberdade, ou direitos humanos,
ou direitos individuais, ou direitos
naturais, formas diferentes de
expressar a mesma realidade.
(...) O mínimo existencial exibe as
características básicas dos direitos
da liberdade: é pré-constitucional,
posto que inerente à pessoa
humana; (...) é negativo, pois exibe
o status negativus que protege
o cidadão contra a constrição
do Estado ou de terceiros; cria
também o status positivus
libertatis, que gera a obrigação
de entrega de prestações estatais
individuais para a garantia da
liberdade e das suas condições
essenciais; postula garantias
institucionais
e
processuais
que provocam custos para o
Estado; é plenamente justiciável;
independem de complementação
legislativa, tendo eficácia imediata
(TORRES, 2009, p. 39-40).
O argumento da liberdade em
favor do mínimo existencial
é bastante persuasivo.Afinal,
parece incontroverso que o
acesso a condições materiais
básicas é realmente indispensável
para capacitar as pessoas ao
exercício das suas liberdades
(NUSSBAUM, 2011; SEN, 1999).
Um
analfabeto
encontrará
dificuldades
praticamente
insuperáveis para se expressar
e ter acesso à informação. Uma

pessoa doente ou faminta não
conseguirá realizar as suas
escolhas
existenciais
mais
importantes, pois a sua condição
absorverá todas as suas forças e
energias. Portanto, a liberdade
para pessoas reais realmente
pressupõe a garantia do mínimo
existencial.
2.2. Mínimo
democracia

existencial

com terceiros mais poderosos, o
que pode afetar gravemente a
sua liberdade na esfera política.
A democracia, portanto, só
funciona
adequadamente
quando são asseguradas a todos
as condições materiais básicas
de vida (MÜLLER, 2002, p.
567-607), que possibilitem a
instauração na esfera pública
de relações simétricas entre
cidadãos tratados como livres
e e iguais (SOUZA NETO, 2006, p.
242-258).

Existem infindáveis polêmicas
a
propósito
do
conceito
de democracia. Porém, é
praticamente consensual na
filosofia política contemporânea
que a democracia não se resume
à realização periódica de eleições
com sufrágio universal. O
regime democrático se assenta
na compreensão de que os
cidadãos devem ter a igual
oportunidade de participar do
processo de formação da vontade
da comunidade política que
integram.

Ocorre que, para que essa
participação do cidadão possa ser
efetiva, ele precisa ter condições
materiais mínimas para exercêla. É evidente que o indivíduo com
baixo nível de instrução deve ter
plenos direitos políticos, com
ampla possibilidade de participar
do autogoverno popular. Contudo,
o seu déficit de escolaridade
tende a comprometer a sua
capacidade de se informar
adequadamente
sobre
os
assuntos públicos e de participar,
como um igual, nas deliberações
sociais (CANOTILHO, 1998,
p. 432). O mesmo ocorre com
pessoas miseráveis, em situação
de penúria. Estas, ademais, se
inserem frequentemente em
relações de dependência material
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A relação entre democracia e
garantia do mínimo existencial
foi
elaborada
por
vários
autores(FABRE, 2000, p. 110-151;
OLIVEIRA, 2013; CRUZ, 2008,
p. 87-136; GARGARELLA, 2008,
p.207-229) cabendo destacar,
pela sua importância, as ideias do
filósofo alemão Jürgen Habermas.

Habermas é um pensador
complexo, que deu diversas
contribuições seminais para
as mais diversas áreas do
conhecimento, inclusive para
o Direito Constitucional¹. Não
é este o espaço adequado
para examinar as projeções
do seu pensamento no campo
da teoria constitucional, mas
cabe assinalar, de modo muito
superficial e conciso, que elas
gravitam em torno da tentativa
de conciliação da tradição
constitucionalista liberal, que
enfatiza a importância do
respeito aos direitos individuais
(autonomia privada), com a
tradição
democrática,
que
postula a defesa da soberania
popular (autonomia pública)
(HABERMAS, 2002, p. 285298). A démarche constitucional
habermasiana tem como norte a
elaboração de um modelo em que
as autonomias pública e privada
se articulam e complementam,
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sendo concebidas como “co- e
contra-argumentos,
com
originárias” (HABERMAS, 2003, liberdade e igualdade. O processo
p. 153-173).
discursivo que se processa dessa
forma não apenas racionaliza,
Uma
das
premissas como confere legitimidade às
habermasianas é a de que a decisões tomadas. Mas, para
legitimidade do Direito, nas que se instaure um ambiente
sociedades
contemporâneas propício a essas interações
marcadas pelo pluralismo, não comunicativas, a garantia de
pode se fundar em qualquer direitos fundamentais se afigura
concepção material de justiça. indispensável.
Para Habermas, tal contexto
desloca a fonte de legitimidade A partir desse norte, Habermas
do Direito para o processo elabora um catálogo desses
democrático de produção das direitos fundamentais, cuja
normas, que deve garantir a observância
configuraria
todos os cidadãos as condições pressuposto para a legitimidade
necessárias para uma igual do Direito estatal:
participação na deliberação
pública (HABERMAS, 1997, p. (1) Direitos fundamentais que
190-210). O Direito legítimo, resultam
da
configuração
neste cenário, é aquele em que os politicamente autônoma do direito
cidadãos podem se enxergar não à maior medida possível de iguais
apenas como destinatários das liberdades subjetivas de ação. (...)
normas, mas também como seus
coautores. Daí a centralidade da (2) Direitos fundamentais que
democracia no edifício teórico resultam
da
configuração
habermasiano.
politicamente autônoma do status
de um membro numa associação
Para Habermas, a democracia não voluntária de parceiros.
é apenas o governo das maiorias,
nem resulta da simples agregação (3) Direitos fundamentais que
das preferências e interesses resultam
imediatamente
da
conflitantes dos cidadãos. A possibilidade de postulação judicial
democracia
habermasiana de direitos e da configuração
é deliberativa e se baseia no politicamente
autônoma
da
diálogo social entre pessoas proteção jurídica individual. (...)
livres e iguais, travado no espaço
público. Nesse diálogo, deseja-se (4) Direitos fundamentais à
que o cidadão não atue como um participação, em igualdade de
agente econômico no mercado, chances, em processos de formação
procurando a maximização dos de opinião e da vontade, nos quais
seus próprios interesses, mas os civis exercitam a sua autonomia
como alguém disposto a aprender pública e através dos quais eles
com o outro e engajado numa criam direito legítimo. (...)
empreitada cooperativa de busca
de soluções para problemas (5) Direitos fundamentais a
comuns, que sejam racionalmente condições de vida garantidas
aceitáveis para todos os afetados social, técnica e ecologicamente, na
(HABERMAS, 2002, p. 269-284). medida em que isso for necessário
Na deliberação, todos devem para um aproveitamento, em
poder expor seus argumentos igualdade de chances, dos
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direitos elencados em (1) até (4)
(HABERMAS, 1997, p. 159-160).

Os direitos listados em (1) a
(4) abrangem as liberdades
civis, a cidadania, o acesso à
justiça e o direito à participação
política. Habermas considera-os
“fundamentados absolutamente”
(HABERMAS, 1997, p. 160).
Já o direito arrolado em (5),
que corresponde ao mínimo
existencial – na sua dimensão
não apenas social, como também
ambiental – seria, segundo
Habermas, fundamentado apenas
de modo relativo. O seu papel é
apenas instrumental: assegurar
a possibilidade de efetiva fruição
dos demais direitos, que, por sua
vez, viabilizam o funcionamento
da democracia deliberativa,
conferindo
legitimidade
ao
Direito⁵.

A elaboração habermasiana
soma-se a outras que apontam
a necessidade de garantia de
condições sociais mínimas para
que cada indivíduo possa atuar
na esfera pública como cidadão.
É difícil refutar essa conclusão.
Porém, como se verá a seguir,
os argumentos instrumentais
em favor do mínimo existencial
– fundados na liberdade ou na
democracia –, conquanto corretos
e relevantes, não são suficientes
para fundamentá-lo em toda a
sua extensão.
2.3.
Mínimo
existencial,
necessidades básicas e justiça:
fundamentação independente
Há
justificativas
não
instrumentais para a proteção
ao mínimo existencial que não
concebem a sua garantia como
um mero pressuposto para a
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conceito de liberdade exerce
tradicionalmente
o
papel
fundamental. A ideologia que
estava atrás disso era que o ser
humano ‘na condição natural’ –
sem Estado – seria em princípio
livre; com a fundação de um
Estado ele lhe deu parte de sua
liberdade; a tarefa do Estado
legítimo consiste em assegurar
reciprocamente a liberdade dos
indivíduos, conquanto que ela
não prejudique a liberdade dos
outros. (...) A orientação unilateral
a partir da liberdade é, contudo,
falsa até para a tradição liberal,
porque sobretudo o direito à vida
e à integridade física não é um
direito de liberdade. Além disso,
a ideia de uma condição natural
é, visto do ponto de vista moral,
um mito ruim, porque ela parte
exclusivamente dos adultos que
têm condições de providenciar por
si mesmos (...). Mas, fundamental
para a pergunta pelos direitos
Uma contribuição importante que a gente tem somente pode
nessa linha é do filósofo alemão ser o conceito da necessidade (ou
Ernst Tugendhat em sua obra interesse). O lugar da liberdade
Lições sobre Ética. Tugendhat ficaria no ar se ela não fosse uma
baseia-se na ideia de que, ao das necessidades fundamentais
contrário do que preconiza o do indivíduo a ser reconhecida
liberalismo, o fundamento último moralmente, da mesma forma
dos direitos não é a garantia da que a necessidade da integridade
liberdade, mas o atendimento física, mas também, p. ex., como a
das necessidades humanas. A necessidade de ajuda, e de educação
liberdade, para ele, seria apenas na fase da infância (...) bem como
mais uma necessidade humana, a necessidade da participação
conquanto
extremamente política (TUGENDHAT, 2000, p.
importante. Para Tugendhat, a 385-386).
obsessão com a liberdade tem viés
ideológico e parte de premissas Tugendhat
argumenta
que
equivocadas, articuladas pelo fundamentar os direitos sociais
contratualismo,
que
erigiu apelando apenas à liberdade – e
princípios
supostamente o mesmo, penso eu, vale para a
universais a partir dos interesses democracia – acaba deixando
dos indivíduos mais fortes. Nas de fora aquelas pessoas que, por
suas palavras,
características pessoais, não têm
como exercê-la, não pela ausência
No interior da discussão jurídico- de condições materiais, mas por
constitucional sobre direitos suas próprias características
humanos ou fundamentais o (TUGENDHAT, 2000, p. 388).

fruição de outros direitos ou
persecução de outras finalidades
coletivas importantes. Elas
partem da premissa de que a
satisfação das necessidades
materiais básicas de pessoas
que não tenham condições de
fazê-lo por si próprias é um
componente central da ideia de
justiça (DOYAL; GOUGH, 1991,
p. 191-221; HELLER, 1996;
PEREIRA, 2000) que justifica a
sua proteção jurídica, inclusive
no plano constitucional (LEIVAS,
2006, p. 123-140). Essas teorias
não negam que a garantia do
mínimo existencial seja vital para
a promoção de outros direitos
e valores, como a liberdade e
democracia, mas tampouco
condicionam tal garantia aos
referidos objetivos. Por isso,
chamo esta outra perspectiva
sobre o mínimo existencial – à
qual me filio – de independente.
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O autor está certo. A garantia do
mínimo existencial é importante
para a proteção e promoção da
liberdade e da democracia, mas
mesmo em hipóteses em que tais
princípios não estejam em jogo,
as condições materiais básicas
de vida devem ser asseguradas.
Não se deve cogitar, por exemplo,
em privar do acesso ao mínimo
existencial aqueles indivíduos
especialmente
vulneráveis,
incapacitados para o exercício
da autonomia pública ou privada,
como crianças e pessoas com
severa deficiência mental. A
extrema vulnerabilidade desses
sujeitos parece razão adicional
para a proteção do mínimo
existencial, e não o contrário. Isso
mostra que o mínimo existencial
não é só um instrumento para
a consecução de outros fins,
mas tem de receber proteção
independente.

Nessa questão, uma consulta
às nossas convicções morais
mais profundas – à moda do
procedimento
do
equilíbrio
reflexivo de Rawls (1971, p. 4653) – corrobora o argumento
da independência. Quando nos
deparamos com o sofrimento de
uma pessoa faminta, sem-teto
ou doente pela falta de acesso
a tratamento de saúde, somos
tomados pelo sentimento de
injustiça, não porque percebemos
ali alguma lesão à liberdade ou à
democracia. É a própria privação
de uma necessidade básica e
o sofrimento injusto que ela
enseja que nos causam a justa
indignação.

A dependência do mínimo
existencial em relação aos direitos
civis e políticos parece derivar
de uma indevida hierarquização
entre esses direitos e os sociais.
Mesmo autores situados no
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campo progressista, como Rawls
e Habermas, ao tratarem dessa
questão, parecem incorrer no
velho cacoete do liberalismoburguês de desvalorizar os
direitos sociais em face dos
individuais e políticos. Porém,
além de não se sustentar sob
o ângulo de uma moral crítica,
no Brasil, essa concepção não
encontra qualquer amparo, seja
no ordenamento constitucional
vigente, que não contempla
hierarquia
dessa
natureza,
seja em nossa cultura social.
Nosso ethos, inclusive, parece
apontar até no sentido oposto,
da prioridade dos direitos sociais
em face das liberdades, o que
não deixa de ser igualmente
problemático.
2.4. O mínimo existencial
fragiliza os direitos sociais?
A teoria do mínimo existencial
não é isenta de críticas. No Brasil,
não têm maior relevo social,
político ou jurídico as críticas
conservadoras, contrárias à
proteção
constitucional
do
mínimo existencial. Porém,
parece-me importante a objeção
proveniente do lado oposto do
espectro político, que afirma
que a teoria é conservadora e
fica aquém da Constituição de 88
no que concerne à proteção dos
direitos sociais.

do Estado no campo social
e preservar a essência das
estruturas
econômicas
do
capitalismo (PEREIRA, 2000, p.
15). Ao invés de se contentar com
migalhas – dizem esses críticos –,
o jurista comprometido deveria
usar as armas da Constituição
para transformar o status quo,
buscando muito mais do que a
simples garantia das condições
mínimas de subsistência para os
miseráveis.

O argumento é relevante
e
deve
ser
considerado,
especialmente se levarmos em
conta as características do nosso
ordenamento
constitucional.
Na seara jurídica, como já
ressaltado, o mínimo existencial
é uma construção da dogmática
e jurisprudência alemãs, que
serviram à proteção de um
conteúdo básico de direitos
sociais, no marco de uma
Constituição que não previra
esses direitos (KRELL, 2002,
p. 60). Portanto, a garantia do
mínimo representou um plus em
relação ao texto constitucional
germânico. Mas a Constituição
brasileira, ao contrário, é
pródiga na garantia de direitos
sociais. Nesse contexto, será
que a importação do conceito
não acabaria operando aqui
“com os sinais trocados”, para
restringir a eficácia dos direitos
sociais e, com isso, limitar os
potenciais transformadores da
Constituição?

para abarcar as condições
básicas para uma vida digna,
abrangendo também o chamado
“mínimo sociocultural” (SARLET;
FIGUEIREDO, 2008, p. 21-22).
Prestações materiais que não se
afigurem indispensáveis para a
sobrevivência física, mas sejam
condições elementares para a
vida digna, como, por exemplo,
o acesso à educação básica,
também devem estar abarcadas.

Por outro lado, é preciso
compreender o papel do
mínimo existencial na nossa
ordem
constitucional.
Em
primeiro lugar, ele não define as
prestações materiais que devem
ser asseguradas pelo Estado a
cada indivíduo em condição de
vulnerabilidade, mas apenas
estabelece um piso, abaixo do qual
não se pode descer. O legislador
tem ampla liberdade para ir além
do mínimo existencial, buscando
concretizar pelos mais variados
meios – prestação de serviços
públicos, tributação, regulação
das atividades econômicas etc.
– uma realização mais plena da
igualdade material.

Ademais, mesmo no plano
constitucional,
o
mínimo
existencial não pode ser
empregado
para
justificar
genericamente a denegação de
prestações materiais previstas
na própria Lei Fundamental,
mas que nele não se insiram –
e.g., benefícios previdenciários
A crítica afirma que uma ordem
superiores ao salário mínimo,
constitucional justa deveria Só há como superar a crítica gratuidade das universidades
aspirar à justiça social, e não por meio da construção de uma públicas, 13º salário para
se contentar com a garantia do teoria adequada sobre o mínimo trabalhadores e servidores
mínimo para aplacar a miséria. existencial, que não a corrobore. públicos etc. Ele não permite que
Nessa perspectiva, há quem O primeiro ponto que deve ser o intérprete se converta em uma
associe o mínimo existencial a esclarecido é que o mínimo não espécie de censor conservador
uma visão elitista e excludente, pode se limitar às condições do poder constituinte, com a
própria
do
neoliberalismo, necessárias à sobrevivência faculdade de reduzira proteção
que busca limitar a atuação física. Ele tem de ser mais amplo social conferida expressamente
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pela própria Constituição, para
descartar ou negar eficácia a
tudo aquilo que não repute tão
essencial.

Em minha opinião, o mínimo
existencial desempenha dois
papéis
muito
importantes,
e nenhum deles fragiliza
a
dimensão
social
da
Constituição. O primeiro papel
é o de fundamentar pretensões
positivas ou negativas que
visem a assegurar as condições
materiais essenciais para a vida
digna e que não estejam abrigadas
por outros direitos fundamentais
expressamente positivados. O
mínimo pode lastrear pretensões
ligadas, por exemplo, ao acesso
à água, à energia elétrica, ao
vestuário adequado etc. É
evidente que esse emprego do
mínimo existencial não debilita
os direitos sociais, pois agrega
prestações e garantias adicionais
ao seu elenco.

O outro papel é o de servir de
parâmetro para a ponderação
que é travada entre, de um
lado, o direito reivindicado e,
do outro, os princípios que com
ele colidirem. É que os direitos
prestacionais,
conquanto
exigíveis, não são absolutos,
configurando, em geral, direitos
subjetivos garantidos prima facie
(SARMENTO, 2008, p. 565-563;
BOROWSKY, 2003, p. 148-186;
SARLET, 1999, p. 129-173; LEIVAS,
2006, p. 87-122). Por envolverem
custos, eles dependem da
alocação de recursos escassos,
e é competência do legislador,
também prima facie, a realização
das escolhas sobre o que deve
ser priorizado. Daí porque
a adjudicação de direitos a
prestações materiais envolve,
com frequência, uma ponderação
entre, de um lado, o direito

postulado e, do outro, a separação
de poderes e democracia, que
dão sustentação à competência
legislativa em questão. Nesse
cenário, o mínimo existencial atua
para reforçar, na ponderação, a
proteção das pretensões que
abrange em detrimento dos
princípios
contrapostos.
O
tema, que diz respeito à relação
entre o mínimo existencial e a
chamada “reserva do possível”,
será retomado e aprofundado
em outro item. Aqui, importa
apenas ressaltar que, na minha
concepção, o mínimo existencial
atua para fortalecer o “conteúdo
em mínimo existencial” dos
direitos no processo ponderativo,
mas não para negar qualquer
eficácia jurídica positiva aos
direitos naquilo que excederem
a esse mínimo. Esta é uma
diferença importante entre a
teoria sobre o mínimo existencial
que sustento e a que foi elaborada
por autores como Ricardo Lobo
Torres (2009, p. 271-277) e Ana
Paula de Barcellos (2002, p. 230
ss). O acolhimento da posição
ora defendida afasta a crítica
de que o mínimo existencial é
incompatível com a busca da
efetivação máxima dos direitos
sociais prestacionais no quadro
das possibilidades fáticas e
jurídicas de cada sociedade.

proteção –, mas em garantia de
condições básicas para a vida
digna. Porém, considerando
que o uso da expressão já
se disseminou, parece uma
estratégia mais inteligente definila de modo mais generoso do que
travar batalhas terminológicas
com reduzida chance de êxito.
3. Sujeitos e conteúdo do
direito ao mínimo existencial
Como afirmado acima, o mínimo
existencial
corresponde
às
condições materiais básicas para
uma vida digna. Trata-se de um
direito fundamental derivado
diretamente do princípio da
dignidade da pessoa humana,
que também se manifesta em boa
parte dos direitos fundamentais
sociais
positivados
pela
Constituição de 88, como saúde,
educação, moradia, alimentação,
previdência e assistência social
etc., estando igualmente presente
em alguns direitos individuais,
como no acesso à justiça
(BARCELLOS, 2002, p. 293-301).

Como dimensão do princípio da
dignidade da pessoa humana,
o direito ao mínimo existencial
possui caráter universal, sendo
titularizado por todas as pessoas
Adotadas essas perspectivas, não naturais,
independentemente
creio que o mínimo existencial de qualquer outra condição.
fragilizeosdireitossociaisoudilua Os presos – não importa a
as pretensões emancipatórias gravidade do crime que tenham
da Constituição. Pelo contrário, eventualmente cometido ou de
a
categoria
fortalece
e que estejam sendo acusados – não
racionaliza o imperativo ético, perdem, evidentemente, o direito
constitucionalmente consagrado, ao mínimo existencial, que,
de assegurar a todos as condições não obstante, vem-lhes sendo
materiais básicas de vida. Talvez sistematicamente
denegado
até fosse preferível falar não em todo o país, pelas condições
em mínimo existencial – pois a absolutamente
degradantes
expressão denota efetivamente do nosso sistema carcerário.
uma esfera minimalista de Os estrangeiros são também
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titulares do direito ao mínimo
existencial. Daí porque se afigura
patentemente inconstitucional
o art. 7º do Decreto nº 6.214/07,
que, regulando o benefício de
um salário mínimo mensal para
pessoas com deficiência ou idosas
em condições de miserabilidade
–
prestação
prevista
na
Constituição (art. 203, V), que
se enquadra inequivocamente
no mínimo existencial –,
limitou-o
aos
brasileiros
natos ou naturalizados. As
pessoas
jurídicas,
todavia,
não são titulares do direito
ao mínimo existencial, pois
não são “fins em si mesmas”,
não
possuindo
dignidade
intrínseca, diferentemente das
pessoas naturais. Assim, devem
ser criticadas as decisões do
STJ que aludiram ao mínimo
existencial de pessoas jurídicas,
desnaturando e inflacionando o
conceito⁶.

Além do Estado, os particulares
também estão vinculados ao
direito ao mínimo existencial
(SARLET, 2000), embora com
os matizes e ponderações que
caracterizam a eficácia horizontal
dos
direitos
fundamentais
(SARMENTO, 2010; SARLET,
2000, p. 107-163; STEINMETZ,
2005; SILVA, 2005). A proteção ao
mínimo existencial no contexto
de relações privadas, afirmada
em reiterados julgados da Corte
Constitucional colombiana⁷, tem
surgido com alguma frequência
na jurisprudência brasileira, e
a categoria já foi invocada, por
exemplo, em casos envolvendo a
impenhorabilidade da moradia
(BRASIL, Superior Tribunal
de Justiça, 2012) e de valores
depositados
em
caderneta
de poupança até 40 salários
mínimos (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça, 2013), em

hipóteses em que se discutia
a limitação da margem de
consignação de empréstimos em
folha de pagamento (BRASIL,
Superior Tribunal de Justiça,
2012) e em discussões atinentes
aos alimentos do Direito de
Família
(BRASIL,
Superior
Tribunal de Justiça, 2015). Como
se verá abaixo, entendo que
alguns desses usos não foram
corretos.

O tema do conteúdo do direito
ao
mínimo
existencial
é
complexo. A primeira observação
importante é no sentido de que
existem variações socioculturais
significativas em relação ao que
se concebe como necessidades
básicas. Sociedades diferentes
tendem a valorar de modo muito
distinto determinados bens, de
modo que o acesso a eles pode
se afigurar essencial para a vida
digna das pessoas em algumas
delas e não em outras. O acesso
à energia elétrica, que nos parece
tão imprescindível no mundo
moderno, pode não fazer sentido
para algumas comunidades
indígenas, cujos integrantes,
no entanto, necessitam de
muito mais espaço físico – o
seu território tradicional – no
qual consigam viver de acordo
com as suas cosmovisões, que
conformam a sua concepção
própria de dignidade.

Parece
inquestionável
a
existência
de
necessidades
materiais que decorrem da
própria natureza humana, como
o acesso à alimentação, à água,
à moradia e à saúde. Todavia,
até mesmo essas necessidades
universais se sujeitam a
importantes variações culturais:
sabe-se, por exemplo, que o ser
humano precisa diariamente
de um determinado número
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de calorias para sobreviver
com saúde, mas a concepção
sobre qual é a alimentação
adequada varia bastante entre,
por exemplo, um hindu, um inuit
e um norte-americano. Nesse
sentido, a Comissão de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais
da ONU, ao definir, em seu
Comentário-Geral nº 12, qual é
o conteúdo essencial do direito à
alimentação adequada, afirmou
que se trata da “disponibilidade
de alimentação em quantidade
e qualidade suficientes para
a satisfação das necessidades
de dieta dos indivíduos, livre
de substâncias adversas e
aceitáveis dentro de cada cultura”
(parágrafo 8).
Além das variações culturais, a
análise do mínimo existencial
tem de levar em consideração
também as necessidades de
cada pessoa concreta. O mínimo
existencial é uma categoria
universalista, mas não remete
ao
universalismo
abstrato,
característico do direito liberalburguês, cego às diferenças e
especificidades de cada sujeito.
Assim,
uma
determinada
prestação pode integrar o
mínimo existencial para uma
pessoa, mas não para outra,
tendo em vista a variação das
respectivas necessidades básicas.
Veja-se o exemplo do direito à
saúde: é certo que se trata de
um direito universal (art. 196,
CF), e que a gratuidade do SUS
vale para todos, inclusive para os
ricos (art. 43 da Lei nº 8.080/90).
Porém, o não fornecimento de
um medicamento indispensável
para o tratamento de uma
pessoa pobre, que não disponha
dos recursos necessários para
adquiri-lo por conta própria,
pode significar um grave abalo
à sua saúde ou até mesmo um
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sacrifício à sua vida. Já para outro
indivíduo com a mesma patologia,
que tenha, contudo, condições
de custear o medicamento sem
prejuízo da sua subsistência
digna, a omissão estatal não terá
efeitos similares: repercutirá
no seu patrimônio, mas não
ameaçará a sua saúde ou a sua
vida. No primeiro caso, haverá
violação do direito ao mínimo
existencial, mas não no segundo.

melhor tratamento de saúde
oferecido para uma doença grave
em qualquer hospital do mundo
inteiro, por mais proibitivo que
seja o seu custo, pois não seria
viável, mesmo em um país rico,
universalizar um direito desta
natureza.

De todo modo, como já se
consignou acima, a proteção do
mínimo existencial não se esgota
na garantia das necessidades
humanas fisiológicas, sem as
quais se inviabilizaria a própria
sobrevivência física. O que se
almeja assegurar não é apenas
a sobrevivência física dos
indivíduos, mas, muito além disso,
a sua própria dignidade⁸. Por
isso, é inequívoco que o mínimo
existencial abrange aspectos
como o acesso à educação, a
vestimentas apropriadas (mesmo
em climas quentes) etc. É o que
vem entendendo a jurisprudência
brasileira, que, em caso atinente
ao direito ao atendimento em
creche e pré-escola, deixou
assentado:

Esses pontos – a sensibilidade em
relação às necessidades de cada
sujeito e o foco prioritário nos
excluídos – são muito enfatizados
na riquíssima jurisprudência
sobre o mínimo existencial da
Corte Constitucional colombiana
(LEMAITRE, 2005). No Brasil,
porém, nem sempre esses
aspectos são tomados em conta,
o que pode levar o mínimo
existencial a se desnaturar em
mais um artifício retórico para
a garantia de direitos – por
vezes até de privilégios não
universalizáveis – à classe média
e aos abonados (FERRAZ, 2011, p.
76-102; SILVA, 2008, p. 587-599;
BARROSO, 2008, p. 875-904).
O mínimo existencial não se resume
ao mínimo vital, ou seja, o mínimo
Essa preocupação com as para se viver. O conteúdo daquilo
especificidades de cada sujeito que seja o mínimo existencial
não infirma o foco no potencial abrange, também, as condições
de universalização do mínimo socioculturais, que, para além da
existencial (FONTE, 2013, p. questão da mera sobrevivência,
215-216) – corolário, aliás, do asseguram ao indivíduo um
caráter igualitário do princípio mínimo de inserção na vida social
da dignidade da pessoa humana. (BRASIL, Superior Tribunal de
Em outras palavras, o mínimo Justiça, 2010).
deve possuir um conteúdo
universalizável no sentido de Há quem afirme que o mínimo
que as suas prestações devem existencial
corresponde
ao
ser extensíveis a todos os que se núcleo essencial dos direitos
encontrarem na mesma situação sociais ou mesmo dos direitos
– aí considerados tanto os fundamentais (TORRES, 2008).
aspectos objetivos como também Existe, na atualidade, um esforço
os subjetivos. Não há, por no sentido de definição do
exemplo, como conceber como conteúdo essencial dos direitos
mínimo existencial o direito ao sociais (ALMEIDA, 2014, p.
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245-263; YOUNG, 2008, p. 113175). Na esfera internacional, a
liderança nesse processo tem
cabido ao Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais
da ONU, que, no seu ComentárioGeral nº 3, de 1990, afirmou o
dever dos Estados de garantirem
imediatamente o minimum core
dos direitos sociais previstos no
Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais,
e vem editando diversos
comentários-gerais
sobre
direitos específicos, buscando
definir o que seria, em cada caso,
esse núcleo mínimo.
Nada obstante, concordo com
Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana
Filchtiner Figueiredo (2008, p.
25-26) no sentido de que tais
categorias até possuem pontos
importantes de contato, mas não
se confundem. Em primeiro lugar,
porque nem todos os direitos
sociais
constitucionalmente
garantidos se voltam à garantia
de condições materiais básicas
sem as quais não há vida digna.
Veja-se, por exemplo, o direito
ao 13º salário, que, conquanto
positivado na Constituição como
direito social (art. 7º, VIII, CF)
não guarda qualquer relação com
as condições básicas para a vida
com dignidade.
Ademais, há prestações ligadas
ao mínimo existencial que não
foram contempladas em qualquer
dos demais direitos positivados
pela Constituição, não estando,
portanto,
garantidas
pelos
respectivos núcleos essenciais
– e.g., direito ao vestuário
adequado, mesmo onde o clima
não torne o uso da roupa essencial
para a proteção da saúde e da vida.
Finalmente, a categoria do núcleo
essencial se sujeita a muitas
leituras e interpretações (SILVA,
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2009; PEREIRA, 2009, p. 365384). Uma delas, provavelmente
hegemônica na literatura jurídica
nacional – a chamada “teoria
relativa” sobre o conteúdo
essencial – o reduz ao que
“sobra” do direito fundamental
em cada caso concreto depois de
uma ponderação com princípios
eventualmente
colidentes,
pautada pelos critérios da
proporcionalidade. A construção
do núcleo essencial, nessa
perspectiva, rege-se por lógica
muito distinta da que dirige
o reconhecimento do mínimo
existencial, pois esta não se liga
ao sopesamento de princípios
contrapostos, mas sim à
identificação de necessidades
materiais básicas para a vida
com dignidade.

de Barcellos é incompleto, por
excluir completamente alguns
direitos umbilicalmente ligados
à dignidade humana, como
a moradia. Além disso, ele é
insuficiente em alguns direitos
que contempla, como na saúde,
cuja faceta curativa foi quase
integralmente
afastada,
ou
na educação, em que não se
abarcou a creche e pré-escola,
nem tampouco o ensino médio.
Ademais, a lista esvazia uma
das mais importantes funções
do mínimo existencial, que é
a de lastrear demandas que,
conquanto ligadas à dignidade
humana, não estão inseridas
em qualquer outro direito
fundamental
expressamente
positivado na Constituição.
Afinal,
educação,
saúde,
assistência aos desamparados
Na doutrina, há tentativas e acesso à justiça já estão
de definição dos direitos e devidamente contemplados em
prestações que compõem o direitos específicos inseridos no
mínimo existencial. No país, catálogo da Carta de 88.
a mais conhecida delas foi
formulada por Ana Paula de Não vejo como definir um elenco
Barcellos (2002, p. 247-301) com fechado de direitos ou prestações
o meritório objetivo de fornecer componentes
do
mínimo
parâmetros para a atuação existencial. Parece-me preferível
judicial, ao preestabelecer quais preservar a abertura inerente à
seriam as prestações materiais categoria, inclusive para que ela
que, independentemente de possa se estender a necessidades
previsão legal e da existência básicas cujo reconhecimento
de
verbas
orçamentárias resulte de evoluções sociais
correspondentes, poderiam ser no plano material ou culturalasseguradas pelo Judiciário num valorativo.
cenário de escassez de recursos. A
sua lista compreende a educação Nessa senda, é interessante
fundamental, a saúde básica – observar que a jurisprudência
que abarcaria o saneamento, o vem reconhecendo prestações
atendimento materno-infantil, ligadas ao mínimo existencial
as ações de medicina preventiva que não estão expressamente
e prevenção epidemiológica positivadas na Constituição. O
–, a assistência social aos STF, por exemplo, já se valeu do
desamparados e o acesso à justiça mínimo existencial para proteger
– este último visando à tutela dos o direito de acesso à água no
demais direitos.
semiárido nordestino (BRASIL,
Supremo
Tribunal
Federal,
Entendo, porém, que o elenco 2014) e o STJ já o invocou para
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afirmar a obrigação do Estado
de instalar rede de tratamento
de esgoto (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça, 2014).
Aliás, em relação ao direito à
água, a Corte Constitucional
colombiana tem riquíssima
jurisprudência
baseada
no
mínimo vital (COLÔMBIA, Corte
Constitucional, 2008, 2010,
2014).

Outro ponto muito importante
diz respeito à competência
para a definição das prestações
ligadas ao mínimo existencial.
Não há dúvida, por um lado,
que, sendo o mínimo existencial
um direito fundamental, a sua
proteção não pode ser deixada ao
alcance das maiorias legislativas
de ocasião. Na hipótese, além
da supremacia da Constituição
em face das decisões dos
poderes constituídos, pode-se
invocar também o argumento
substantivo ligado à democracia:
a liberdade de conformação
legislativa no que concerne à
definição das políticas públicas
tem o seu principal fundamento
no princípio democrático, e,
como se viu acima, a democracia
depende
de
pressupostos
materiais, dentre os quais a
garantia do mínimo existencial
para a população carente. Daí
porque não há como reconhecer
uma plena liberdade para o
legislador nessa área.
Nada obstante, não há dúvida de
que existe um campo legítimo para
deliberação política em relação
também ao mínimo existencial.
Pense-se no exemplo do direito
à alimentação adequada, que
certamente compõe o mínimo
existencial. Existem diversas
formas igualmente legítimas
para se buscar a sua garantia,
e.g., fornecimento de cestas
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básicas à população miserável,
pagamento de subvenções e
auxílios em espécie para esta
finalidade, criação de programas
como
os
“restaurantes
populares”, em que as refeições
são fornecidas gratuitamente ou
por preços próximos a zero etc.
Os poderes públicos têm diversas
possibilidades de atuação nessa
seara, que podem ser inclusive
combinadas. Eles devem se
valer da criatividade e do
experimentalismo democrático
para testar soluções, descartando
as que se revelarem pouco
eficientes e aprimorando as que
puderem ser melhoradas. Ao
desenhar as medidas voltadas à
garantia do mínimo existencial,
as instâncias políticas têm,
certamente, que considerar as
necessidades básicas das pessoas,
mas também devem tomar em
conta uma série de aspectos
técnicos, além da disponibilidade
dos recursos existentes, o que
se liga ao nível de riqueza da
sociedade.

Por isso, deve caber prima facie
ao legislador a competência
para a definição das prestações
ligadas ao mínimo existencial –
a não ser naqueles casos em que
elas já estejam especificamente
definidas pelo próprio texto
constitucional, como na hipótese
do pagamento de um salário
mínimo para pessoas idosas ou
portadoras de deficiência em
condições de miserabilidade
(art. 203, inciso V, CF). Tal
afirmação se funda não apenas
no princípio democrático, como
também no reconhecimento de
que o legislador tem, a priori,
uma capacidade institucional¹⁰
superior à do Poder Judiciário
para avaliar quais políticas
públicas voltadas à concretização
do mínimo existencial são mais

eficientes, considerando a relação
entre o seu custo – não apenas no
sentido econômico, mas também
de geração de externalidades
negativas – e o seu benefício.

Essa prioridade, como dito, é
apenas prima facie. Em outras
palavras, o Judiciário tem a
missão de controlar os demais
poderes estatais nessa seara,
sendo legítima a intervenção
jurisdicional voltada à garantia
do mínimo existencial. Tal
intervenção,
todavia,
nem
sempre deve se dar por meio
da imposição da entrega de
prestações específicas. Ela pode,
eventualmente, envolver técnicas
mais flexíveis e dialógicas, como
se verá no próximo item.
Entendo, por outro lado, que o
mínimo existencial, além da sua
faceta social, possui também um
componente ecológico (SARLET;
FENSTERSEIFER, 2010, p. 1138), que envolve a garantia de
condições ambientais sem as
quais não há vida digna. Isto
porque,
independentemente
do debate sobre a existência de
possíveis sujeitos não humanos
dos direitos fundamentais e
da própria dignidade (REGAN,
2004; NUSSBAUM, 2006, p.
325-407; LOURENÇO, 2008;
MOLINARO, 2008) – como os
animais ou a Terra (a Pachamama
do constitucionalismo da Bolívia
e do Equador, ou a Gaia dos
ambientalistas da deep Ecology)
–, é certo que a deterioração
do meio ambiente pode gerar
gravíssimos impactos sobre a
qualidade de vida das pessoas,
das presentes e futuras gerações,
chegando às vezes ao ponto de
comprometer o seu direito à vida
digna. Esses impactos negativos,
aliás, tendem a se concentrar
nos segmentos mais carentes
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da
sociedade,
exatamente
os mesmos que sofrem as
privações sociais mais sérias
que caracterizam as violações
“clássicas” ao mínimo existencial.
A proteção ao mínimo existencial
ecológico ou ambiental deve se
preocupar não só com as lesões
presentes ao meio ambiente e seu
impacto sobre a vida das pessoas,
como também com os riscos
ambientais que se projetam para
o futuro, sobretudo no cenário de
um desenvolvimento tecnológico,
por vezes imprudente, que
exacerba estes riscos, colocando
em jogo a vida de populações
inteiras e até mesmo a própria
sobrevivência da humanidade
(DANOWSKI; CASTRO, 2014).
O direito ao mínimo existencial
apresenta tanto uma dimensão
prestacional como uma faceta
negativa (TORRES, 2009, p. 37-38;
SARLET; MARINONI; MITIDIERO,
2015, p. 588). A dimensão
negativa do mínimo existencial
protege as condições materiais
básicas de vida de intervenções
restritivas provenientes do
Estado, e mesmo de particulares –
haja vista a eficácia horizontal do
referido direito fundamental. Ela
fundamenta, por exemplo, uma
imunidade tributária implícita: o
Estado não pode privar a pessoa,
pela via da tributação, dos bens e
recursos indispensáveis para que
tenha uma vida digna. É certo
que, até para financiar as suas
atividades voltadas à satisfação
dos direitos fundamentais, o
Estado tem de arrecadar tributos.
Porém, um dos mais importantes
limites ético-jurídicos para a sua
atividade fiscal é a necessidade
de não subtrair das pessoas
aqueles recursos sem os quais
elas não conseguem subsistir
com dignidade.
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Seguindo
aparentemente
a
mesma trilha, o STJ empregou
o mínimo existencial para
reconhecer a não incidência de
imposto de renda sobre os valores
percebidos em razão de adesão
do contribuinte a programa de
demissão voluntária (BRASIL,
Superior Tribunal de Justiça,
2009). Penso, porém, que,
independentemente do juízo que
se faça a propósito da incidência
ou não do imposto na hipótese,
não foi adequada a justificativa
baseada no mínimo existencial,
pois os valores, muitas vezes
expressivos,
recebidos
por
ocasião da adesão a esses
planos não guardam correlação
necessária com as condições
materiais
indispensáveis
para uma vida digna. Um uso
mais apropriado do mínimo
existencial no campo tributário
ocorreu em decisão do Tribunal
Constitucional
colombiano,
que afastou a incidência de
imposto indireto – o IVA – sobre
produtos da cesta básica, a partir
da consideração dos efeitos
concretos que aquela tributação
teria sobre as condições básicas
de vida da população carente
do país (COLÔMBIA, Corte
Constitucional, 2003). Na referida
decisão, a Corte Constitucional
da Colômbia consignou:

impliquem violação ao limite
inferior
constitucionalmente
estabelecido para garantir a
sobrevivência digna da pessoa,
dadas as políticas sociais
existentes e os efeitos das mesmas.
Este limitador se tem expressado
tradicionalmente na proibição de
impostos confiscatórios (art. 34
da Constituição). Mas também
é especialmente relevante para
o caso de um direito ao mínimo
vital, em particular o das pessoas
que contem apenas com o
indispensável para sobreviver (art.
13 da Constituição) (COLÔMBIA,
Corte Constitucional, 2003).

materiais básicas para a vida
digna – cuidado que teve a Corte
Constitucional
portuguesa,
mas que o Judiciário brasileiro
não vem observando. Veja-se o
caso do limite do desconto do
crédito consignado em folha
de pagamento. O legislador
estabeleceu um limite máximo
de desconto, que correspondia,
inicialmente, a 30% dos valores
do salário, vencimentos ou
pensão do devedor, e que foi
posteriormente
aumentado
para 35% (art. 1º, §1º, Lei
nº 10.820/2003). A solução
legislativa, que ponderou a
autonomia privada do devedor
com a sua proteção como
consumidor, não me parece
desarrazoada. Porém, não se
justifica a invocação do mínimo
existencial para justificar a
limitação. Se um empregado
receber, por exemplo, um salário
líquido de vinte mil reais, um
desconto de 50%, que lhe
assegure uma sobra de dez mil
reais por mês, passará longe da
garantia das condições básicas
de vida. A limitação a 30 ou 35%
de desconto decorre, portanto,
de válida decisão legislativa,
mas não da proteção ao mínimo
existencial, subtraída do alcance
das maiorias políticas. Na mesma
linha, parece-me forçada a
ligação, traçada pelo STJ, entre a
garantia do mínimo existencial e
a impenhorabilidade de valores
de até 40 salários mínimos
mantidas em cadernetas de
poupança (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça, 2012),
prevista no art. 649, inciso X, do
CPC – valor que a imensa maioria
dos brasileiros, mesmo da classe
média, não possui em suas
economias.

A dimensão negativa do mínimo
existencial também lastreia
institutos que visam a proteger
a renda e o patrimônio mínimo
das pessoas, ligados à vida digna,
inclusive diante dos seus credores
particulares. A ideia central é de
que o interesse patrimonial na
satisfação do crédito não deve
preponderar sobre a proteção da
dignidade humana do devedor.
O ponto foi destacado com
clareza em decisão do Tribunal
Constitucional português, que
afirmou a impenhorabilidade do
valor das pensões, aposentadorias
e benefícios sociais até o valor
do salário mínimo, assentando
que, no conflito entre os direitos
patrimoniais do credor e o
(...) em relação à dimensão direito à subsistência do devedor,
negativa, o direito fundamental o segundo tem primazia, que
ao mínimo vital se constitui em deve ser assegurada pelo
um limite ou cota inferior que Poder Judiciário¹¹ (PORTUGAL,
não pode ser violado pelo Estado, Tribunal Constitucional, 1999).
em matéria de disposição dos Em linha geral, concordo com a
recursos materiais de que a pessoa ideia, mas acho que ela comporta
necessita para levar uma vida alguns temperamentos.
digna (...).
Em primeiro lugar, é preciso
O Estado não pode, ao exercer cuidado para não inflacionar
o seu poder de tributar, ignorar o
mínimo
existencial,
se está criando tributos que de empregando-o em hipóteses É preciso recordar, ademais, que
modo indiscutível e manifesto que não tratam das condições a impenhorabilidade de certos
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bens frustra a possibilidade
de satisfação de créditos que
também podem ser essenciais
para a garantia das condições
básicas de vida do credor. E,
mesmo quando isso não ocorre,
a garantia do efetivo pagamento
das dívidas é relevante para o
adequado funcionamento da
economia, cujas crises tendem
a afetar sobretudo os mais
pobres. Por isso, discursos muito
ampliativos dessa dimensão
negativa do mínimo existencial,
ainda
que
aparentemente
progressistas, podem, ao final,
prejudicar exatamente os mais
necessitados.
Assim, considero acertada a
orientação do STJ de estabelecer
limite jurisprudencial para a
impenhorabilidade das verbas
salariais, prevista no art. 649, IV,
do CPC (no novo CPC, este limite foi
fixado em valor correspondente
a 50 salários mínimos – art. 833,
§2º). O STJ, além de assentar que
os valores impenhoráveis são
apenas os correspondentes ao
último salário, não abrangendo
os montantes pretéritos que
tenham sido economizados pelo
devedor, fixou dito limite na
importância correspondente ao
valor dos subsídios de Ministro
do STF – o que me parece até
excessivo (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça, 2014). Na
mesma linha, concordo com a
posição adotada, por maioria,
pelo STF, de não invalidar a
exceção à impenhorabilidade do
imóvel bem de família no caso do
fiador de contrato de locação, que
fora postulada perante a Corte
com base na tutela do direito
fundamental à moradia (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2006).
Com efeito, é muito provável que
o afastamento dessa escolha
legislativa diminuísse a oferta

de imóveis para aluguel ou
aumentasse o custo da locação,
o que prejudicaria o direito à
moradia dos que não possuem
casa própria, em geral, mais
necessitados do que os fiadores,
que se beneficiariam com a
medida. De todo modo, entendo
que o legislador, pelas suas
capacidades
institucionais,
detém melhores condições para
examinar tal problema sob um
ângulo sistêmico do que o Poder
Judiciário, razão pela qual as suas
escolhas nessa área merecem
uma certa deferência judicial.

constitucionais,
assumindo,
contudo, um peso muito
elevado nesse sopesamento. Tal
raciocínio, em minha opinião,
também se aplica ao mínimo
existencial.
4. A proteção judicial ao
mínimo existencial

Como se viu acima, o mínimo
existencial abrange tanto uma
dimensão defensiva como uma
faceta prestacional. É sobretudo
a última que tem provocado
A dimensão negativa do mínimo debates acesos relacionados
existencial também pode ser à sua proteção judicial, que se
invocada em inúmeros outros imbrica com a discussão acerca
contextos e situações que não da justiciabilidade dos direitos
terei como explorar aqui, e que sociais.
suscitam diferentes e complexas
controvérsias: e.g., na defesa da No Brasil, já se superou a visão,
posse utilizada para moradia que ainda prevalece em muitos
de pessoas sem teto, em litígio países
(LANGFORD,
2008,
contra proprietários públicos TUSHNET, 2008; SARLET, 2003)
ou privados; na proteção no sentido de que os direitos
contra cassação de benefícios prestacionais
não
seriam
previdenciários ou assistenciais judicialmente exigíveis. Podepor motivos insuficientes; na se falar que a cultura jurídica
vedação ao corte de serviços brasileira, especialmente nos
públicos essenciais em razão do últimos quinze anos, “leva a
não pagamento da tarifa, quando sério” os direitos sociais. O
o usuário deixa de quitá-la pela reconhecimento da proteção
falta de recursos.
judicial desses direitos envolveu a
superação da ideia, que prevaleceu
Em síntese, sempre que uma entre nós por muito tempo,
intervenção do Estado ou de de que eles seriam tutelados
um particular comprometer as por “normas programáticas”,
condições materiais básicas para que não gerariam direitos
a vida digna de uma pessoa, entra subjetivos positivos (BRASIL,
em jogo a dimensão negativa do Superior Tribunal de Justiça,
direito ao mínimo existencial. 1996). Passou-se a reconhecer
Isso, porém, não significa que também os direitos sociais
que o mínimo existencial desfrutam da aplicabilidade
prevaleça sempre no confronto imediata, prevista no art. 5º, §1º,
com os direitos ou interesses da Constituição (SARLET, 2009).
contrapostos. Sustento que a
dignidade da pessoa humana não A doutrina dominante e a
é absoluta e também pode ser jurisprudência
brasileira
ponderada com outros princípios contemporânea enfatizam que a
953

DIREITO CONSTITUCIONAL

vagueza com que muitos desses
direitos estão consagrados não
impede a sua concretização
judicial, como também não
é obstáculo para a garantia
jurisdicional de diversos direitos
individuais igualmente vagos –
igualdade, privacidade, liberdade
de expressão etc. Na mesma linha,
também se reconhece que o fato
de os direitos sociais envolverem
custos tampouco impede a
sua proteção judicial, inclusive
porque os direitos individuais e
políticos, cuja tutela jurisdicional
se
afigura
inquestionável,
também dependem de recursos
(SUNSTEIN; HOLMES, 1999).
Afinal, para que se possa votar, é
necessário que ocorram eleições,
cuja realização envolve gastos
expressivos; para proteger a
propriedade, é preciso contar
com a polícia e com o aparato
judiciário,
que
demandam
recursos etc. E nos últimos
tempos, em que o Direito
Constitucional brasileiro deu
uma guinada pós-positivista,
aproximando-se da filosofia
política e moral, outro argumento
importante que vem sendo
frequentemente ventilado em
favor da proteção jurisdicional
dos direitos sociais é o de que a
sua garantia é um imperativo de
justiça, que não pode ser deixado
ao sabor das escolhas políticas ou
tecnocráticas das autoridades.

Nada obstante, o reconhecimento
da possibilidade de tutela
jurisdicional dos direitos sociais
prestacionais não afastou três
importantes críticas, que, no país,
vêm sendo endereçadas menos
à possibilidade dessa proteção,
e mais à forma, nem sempre
racional, como ela vem ocorrendo.
São elas: (a) a crítica democrática,
de que competiria primariamente
ao legislador e ao governo,

eleitos e responsivos perante
a população, a prerrogativa de
definição das prioridades sobre
os gastos públicos, e não ao
Judiciário; (b) a crítica sobre a
eficiência, no sentido de que os
juízes não teriam capacidade
técnica para decidir na área,
que envolve políticas públicas
complexas, e de que o processo
judicial, pelas suas limitações,
não seria o ambiente adequado
para intervenções nessa seara,
de modo que as decisões
jurisdicionais, ainda quando
muito bem intencionadas, podem
prejudicar, ao invés de promover,
a efetivação dos direitos sociais;
(c) e a crítica sobre a equidade, que
sustenta que, pela assimetria no
acesso à justiça em desfavor dos
pobres, a proteção jurisdicional
dos direitos sociais resultaria na
canalização de recursos escassos
para o atendimento de demandas
da classe média, agravando
a injustiça social ao invés de
minorá-la.

momento, além desses temas,
quero também abordar um
terceiro, que não é tão discutido,
que diz respeito à possibilidade
do emprego de técnicas mais
flexíveis, baseadas no diálogo
institucional, para a proteção
judicial do mínimo existencial
(TUSHNET, 2008; SOUZA, 2013).
4.1.
Mínimo
existencial,
direitos sociais e reserva do
possível

A
garantia
dos
direitos
fundamentais
depende
de
recursos escassos, o que também
vale para a proteção do mínimo
existencial. A escassez obriga
o Estado, em alguns casos, a
se confrontar com verdadeiras
“escolhas trágicas” (CALABRESI;
BOBBIT, 1978), pois, diante
da limitação de recursos para
atender a múltiplas demandas,
ele é forçado a eleger prioridades
dentre diversas necessidades e
Apesar dessas críticas, existe exigências legítimas. As escolhas
atualmente no Brasil certo alocativas acabam sendo também
consenso
no
sentido
da desalocativas, pois subtraem
possibilidade
de
proteção “fatias do bolo” dos recursos
judicial do mínimo existencial. existentes, mesmo quando isso
Porém, algumas controvérsias não seja explicitado. Para lidar
importantes
subsistem
na com esse fenômeno econômico,
matéria. Em primeiro lugar, elaborou-se o conceito da
indaga-se se essa proteção é ou “reserva do possível”.
não absoluta, ou seja, se ela está ou
não sujeita à “reserva do possível”. A expressão “reserva do
Em segundo lugar, debate-se possível”
(Vorbehalt
des
sobre se o mínimo existencial Möglichen) foi difundida a partir
atua também como limite de célebre decisão do Tribunal
máximo para a sindicabilidade Constitucional alemão, proferida
dos
direitos
prestacionais em 1972, em caso conhecido como
fundamentada na Constituição, Numerus Clausus (ALEMANHA,
ou se é possível a concessão de Tribunal Constitucional, 1972),
prestações não previstas em lei que tratou da validade da
que excedam ao mínimo. Esses limitação do número de vagas em
dois temas vêm sendo bastante universidades públicas, tendo em
debatidos pela doutrina nacional vista a pretensão de ingresso de
(SARLET; TIMM, 2008). Nesse um número maior de candidatos.
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Não há, na Constituição alemã, a
garantia do direito à educação,
mas o Tribunal Constitucional
entendeu que a liberdade
profissional demandava, em
alguma medida, o direito de
acesso ao ensino superior.
Todavia, frisou que tal direito “se
encontra sob a reserva do possível,
no sentido de estabelecer o que o
indivíduo pode razoavelmente
exigir da sociedade”. Segundo a
Corte germânica, tal decisão cabe
primariamente ao legislador, que
deve “atender, na administração
do seu orçamento, também a
outros interesses da coletividade”.
Trata-se de conceito também
empregado em outras ordens
jurídicas (CANOTILHO, 2004, p.
108), até porque decorre de uma
realidade econômica – a escassez
– que é universal.
No Brasil, a jurisprudência alude
com frequência à ideia de reserva
de possível desde que o Min. Celso
de Mello proferiu a já mencionada
decisão monocrática na ADPF 45,
que se referiu ao instituto, embora
relativizando, já de partida, a sua
relevância (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal, 2004). A maior
parte dos julgados subsequentes
sobre o assunto reproduz trechos
dessa decisão, que passou a ser
a formulação canônica sobre
a matéria na jurisprudência
brasileira. Recentemente, o STF
proferiu importante decisão
assentando que a reserva do
possível não pode ser invocada
como obstáculo para imposição
de obrigações de fazer pelo
Poder Judiciário, concernentes
a obras emergenciais em
estabelecimentos
prisionais,
voltadas à garantia da dignidade
humana dos presos (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2015).
A reserva do possível pode ser

desdobrada em três componentes:
o componente fático, que diz
respeito à efetiva existência de
recursos necessários à satisfação
do direito prestacional em jogo;
o componente jurídico, que se
liga à existência de autorização
legal – especialmente na lei
orçamentária – para a realização
da despesa exigida pela efetivação
do direito; e a razoabilidade
da prestação, considerando os
recursos existentes e todos os
demais encargos que pesam sobre
o Estado (SARLET; FIGUEIREDO,
2008).

for definido de forma prudente,
compatível com o imperativo
de universalização do mínimo,
anteriormente referido. Afinal,
não se pode negar a razoabilidade
da pretensão de uma pessoa de
ter acesso às condições materiais
básicas para uma vida digna. Se
a pretensão não for razoável, é
simplesmente porque ela não está
inserida no mínimo existencial.

A questão, contudo, é mais
complexa
em
relação
ao
componente fático da reserva do
possível, pois aqui o obstáculo
não é jurídico ou ético, mas
decorre da realidade econômica.
Assinale-se, em primeiro lugar,
que a reserva do possível fática
não pode ser vista tomando
em conta apenas a pretensão
individual demandada em juízo.
Fosse esse o caso, o conceito
seria praticamente irrelevante,
pois é altamente implausível
que o atendimento ao direito
de uma única pessoa tenha
algum impacto significativo
no universo dos recursos
disponíveis de um ente público.
É uma exigência inexorável do
princípio da igualdade que o
Estado só conceda a uma pessoa
aquilo que tenha condições de
dar às outras que estiverem
em idêntica situação. Por isso,
a reserva do possível fática
deve ser compreendida como a
capacidade financeira do Estado
de arcar com a universalização
da prestação material postulada,
para todas as pessoas que
estiverem nas mesmas condições
daquele que a requereu.

Começando pelo mais simples,
entendo que o componente
jurídico é realmente inoponível
às prestações compreendidas
pelo mínimo existencial. Não
se trata de negar a importância
do princípio da legalidade
orçamentária,
vital
para
democratizar e racionalizar
a atividade financeira do
Estado (TORRES, 2000, p.
243-277; MENDONÇA, 2010).
Contudo, por todas as razões já
expostas, a garantia do mínimo
existencial, que é pressuposto
da democracia, não pode ficar à
mercê das decisões do legislador
infraconstitucional. Assim, o
fato de inexistir previsão no
orçamento para a realização de
despesa necessária à satisfação
do mínimo existencial não deve
obstar a sua concessão em sede
judicial. Este é o posicionamento
majoritário
na
doutrina
(TORRES, 2009, p. 40; SARLET;
FIGUEIREDO, 2008, p. 34-35)
que é acolhido também pela
nossa jurisprudência (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2000). A doutrina majoritária afirma
que a reserva do possível
O componente da razoabilidade fática tampouco é oponível ao
da reserva do possível tampouco mínimo existencial (SARLET;
me parece oponível ao mínimo FIGUEIREDO, 2008, p. 37). Esta
existencial, sobretudo se este posição vem sendo externada
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inclusive pelo STF (BRASIL,
Supremo
Tribunal
Federal,
2011). Considero, todavia, que
a tese, conquanto sedutora, não
procede. Afinal, a relevância de
uma pretensão sob o prisma
jurídico ou moral não tem o
condão de revogar a lei econômica
da escassez. A escassez é
um fato e, se não existirem
na sociedade os recursos
necessários para a garantia de
prestações ligadas ao mínimo
existencial, simplesmente não
haverá alquimia jurídica que
possa contornar o limite, que
não é imposto pelo Direito, mas
pela própria realidade (ROSEACKERMAN, 2004, p. 243). E,
como advertiu há muito tempo
o jurista francês Georges Ripert,
“quando o Direito ignora a
realidade, a realidade se vinga
ignorando o Direito”.

Poder Judiciário para aquilatar
os efeitos econômicos sistêmicos
de alterações na legislação
tributária.

De todo modo, ainda que
não se reconheça a absoluta
inoponibilidade do mínimo
existencial à reserva do possível
fática, pode-se afirmar pelo
menos a forte prioridade das
prestações concernentes ao
mínimo existencial em relação
a todas as demais despesas
estatais, suscetível inclusive
de controle judicial. O Estado,
nessa perspectiva, não poderá
denegar prestações voltadas ao
atendimento de necessidades
básicas das pessoas, sob a
invocação de ausência de
recursos, se estiver realizando
despesas supérfluas – obras de
embelezamento,
publicidade,
promoção de festas e eventos
Note-se, porém, que a existência etc. Daí porque se pode dizer
de recursos na sociedade não que, pelo menos em países não
equivale à sua presença nos miseráveis, como o Brasil, o
cofres estatais em um dado mínimo existencial deve ser
momento. É que o Estado não quase sempre assegurado em
pode, por exemplo, cortar ou sede judicial, quando não o seja
abster-se de cobrar tributos que na esfera da política majoritária.
onerem os ricos quando isso o
prive dos recursos que seriam Existem, todavia, hipóteses em
essenciais para a garantia das que isso não é possível. Um bom
condições básicas de vida para exemplo diz respeito ao salário
os miseráveis. No limite, para mínimo, que, por definição
assegurar a proteção ao mínimo constitucional, se volta à garantia
existencial, o Judiciário pode até “das necessidades vitais básicas”
reconhecer a obrigação estatal de do trabalhador e da sua família
alterar a sua política fiscal com – ou seja, do mínimo existencial.
vistas à obtenção de recursos De acordo com o art. 7º, IV, da
adicionais (TORRES, 1992, p. 29- Constituição, o salário mínimo
49). A possibilidade, porém, tem deve ser suficiente para os
de ser vista com muita cautela, gastos familiares com “moradia,
como ultima ratio, não só por alimentação, educação, saúde,
conta do princípio da legalidade lazer, higiene, transporte e
tributária – e dos valores de previdência social”. Mesmo
segurança jurídica e democracia considerando
a
gratuidade
que o lastreiam –, como da saúde e da educação
também em razão dos déficits públicas, parece evidente que
de capacidade institucional do o salário mínimo vigente no
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país não satisfaz a exigência
constitucional, especialmente nos
grandes centros urbanos, em que
vive a maior parte dos brasileiros.
Nesse quadro, seria possível
para o Judiciário impor aumento
imediato no salário mínimo até
um montante suficiente para a
satisfação do mínimo existencial
– o que talvez equivalesse a algo
como dobrá-lo? Teria a economia
brasileira como suportar o
impacto de uma majoração
imediata dessa magnitude? Será
que decisão dessa natureza não
poderia “quebrar” a Previdência
Social e muitas empresas
privadas, além de aumentar o
desemprego e a informalidade
no mercado de trabalho? E teria
o Poder Judiciário a capacidade
institucional
necessária
para tomar essa decisão,
que certamente acarretaria
um
verdadeiro
terremoto
macroeconômico no país?
No
passado,
o
STF
chegou
a
reconhecer
a
inconstitucionalidade
por
omissão parcial do legislador,
pela fixação do salário mínimo
em valor insuficiente (BRASIL,
Supremo
Tribunal
Federal,
2004). A Corte, porém, abstevese de tomar qualquer medida
adicional,
além
da
mera
notificação do Congresso, até em
razão do posicionamento então
vigente sobre o seu papel estrito
de legislador negativo no controle
das omissões constitucionais. Na
atualidade, contudo, diante da
nova orientação jurisprudencial
a propósito do mandado de
injunção, seria até possível para a
Corte, sob o prisma estritamente
processual, proferir decisão
aditiva, fixando um novo valor
para o salário mínimo que fosse
compatível com o art. 7º, IV, da
Constituição e com a garantia
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do mínimo existencial, tendo
em vista a inequívoca existência
da inconstitucionalidade por
omissão parcial na matéria.

Estou convicto, porém, que
uma decisão que ajustasse
imediatamente o salário mínimo
às exigências do mínimo
existencial não seria factível na
prática: não haveria como cumprila sem levar o país à bancarrota.
E os efeitos práticos da tentativa
de cumprimento tenderiam a
ser desastrosos, especialmente
para os mais pobres. Enfim,
um excesso ativista nessa
área, ainda que muito bemintencionado, poderia, ao final,
destruir a economia nacional e,
nestas crises, as maiores vítimas
costumam
ser
exatamente
os segmentos sociais mais
vulneráveis.

Daí porque, embora reconheça
uma forte prioridade estatal na
realização dos gastos atinentes
ao mínimo existencial, não
concordo com a tese de que, em
relação a ele, seja absolutamente
inoponível a reserva do possível.
De todo modo, estando em jogo
o mínimo existencial, justificase um escrutínio muito mais
rigoroso do Poder Judiciário
sobre as escolhas alocativas
e desalocativas dos poderes
públicos, para que se verifique
a sua compatibilidade com
prioridades que derivam da
própria Constituição.
Por outro lado, não me parece
correta a tese de que o mínimo
existencial
seja
um
teto
intransponível para a proteção
dos direitos sociais fundada
diretamente na Constituição
(TORRES, 2009, p. 130-132;
BARCELLOS, 2002, p. 233234), por várias razões. Em

primeiro lugar, porque o texto
constitucional é expresso ao
positivar, por meio de regras
claras, direitos sociais que vão
além do mínimo – e.g., benefícios
previdenciários para servidores
públicos e gratuidade do ensino
público, inclusive no nível superior
e pós-graduação. Ademais, não
me parece adequado afirmar,
por um lado, que em relação
aos direitos individuais se deve
perseguir a máxima efetividade,
mas em relação aos direitos
sociais prestacionais não se pode
ultrapassar o mínimo. A adoção
dessa lógica de “dois pesos e duas
medidas” não é compatível com a
nossa ordem constitucional, que
não contempla hierarquias ou
preferências entre as diferentes
“gerações” de direitos. A extensão
da proteção jurisdicional dos
direitos sociais prestacionais
depende também de outros
fatores, como a maneira como eles
estão positivados na Constituição
e a intensidade da tutela, em
cada caso, de princípios e bens
jurídicos concorrentes.

lo em juízo consiste na tutela
jurisdicional tradicional, com
a concessão da prestação
reivindicada. Especialmente nos
casos em que a lesão ao mínimo
existencial decorra de problemas
estruturais, cujo enfrentamento
demande
a
correção
ou
formulação de políticas públicas
complexas, a atuação solitária
do Poder Judiciário pode não ser
a solução ideal (GARGARELLA,
2011, p. 232-245). Dois fatores
importantes recomendam que,
especialmente em casos dessa
natureza, se dê preferência ao
emprego de técnicas processuais
mais flexíveis (SABEL; SIMON,
2004, p. 1015-1101; CAMPOS,
2015) permeadas pelo diálogo
interinstitucional
(MENDES,
2011; BRANDÃO, 2011): (a)
a existência, já destacada
acima, de um espaço de livre
conformação legislativa atinente
à definição das políticas públicas
voltadas à concretização do
mínimo existencial; e (b) o
reconhecimento de que a atuação
judicial concertada com outros
poderes e órgãos estatais pode
Nesse modelo, o mínimo gerar resultados mais eficientes
existencial
constitui
um para a garantia do mínimo
elemento
relevante
na existencial do que a adoção
adjudicação dos direitos sociais, da postura mais tradicional,
mas não representa algum tipo tendo em vista, especialmente,
de algoritmo mágico, cujo manejo os déficits de capacidade
tenha o condão de resolver todos institucional do Poder Judiciário
os problemas ligados à sua para definição e controle de
proteção jurisdicional.
políticas públicas em comparação
com as demais agências estatais.
O uso de técnicas dessa natureza
para garantia do mínimo
existencial ocorreu no conhecido
caso Grootboom (ÁFRICA DO
SUL,
Corte
Constitucional,
2000), julgado pela Corte
Muito embora o mínimo Constitucional sul-africana em
existencial seja juridicamente 2000. Na hipótese, discutia-se o
exigível, nem sempre a forma direito de centenas de indivíduos
mais adequada de assegurá- miseráveis, que estavam vivendo
4.2. Proteção judicial do
mínimo existencial e técnicas
processuais
dialógicas
e
flexíveis
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em condições precaríssimas, em
barracas de plástico, depois de
terem sido despejados da área
particular, e que reivindicavam
do Estado o acesso à moradia
adequada. A Corte Constitucional
entendeu que não seria possível
assegurar imediatamente o
direito à moradia a cada um.
Porém, o Tribunal não se esquivou
de controlar as políticas públicas
habitacionais promovidas pelo
Estado e concluiu que as então
existentes falhavam gravemente
por não incluírem medidas
emergenciais,
focadas
nas
pessoas em situação de carência
desesperadora (desperate need).
Diante disso, determinou a
reformulação da política estatal
sobre moradia pelo governo
para que contemplasse medidas
de alívio imediato para pessoas
miseráveis, sem, no entanto,
precisar quais providências
deveriam ser adotadas. Para
permitir uma fiscalização mais
adequada da execução da sua
decisão, a Corte atribuiu a um
órgão técnico independente – a
Human Rights Commission –, de
reconhecida expertise e prestígio
na África do Sul em matéria
de
direitos
fundamentais,
a tarefa de supervisionar a
elaboração e implementação do
novo programa, reportandose ao tribunal. Esse modelo
sul-africano foi muito elogiado
pela doutrina comparativista
(ABRAMOVICH; COURTIS, 2005,
p. 160-168; SUNSTEIN, 2001) por
ensejar a proteção de direitos
sociais por meio de técnica
do diálogo institucional, que
minimiza o problema do déficit
de expertise do Poder Judiciário
para lidar com políticas públicas.
Na Alemanha, o equacionamento
do conhecido caso Hartz
IV
(ALEMANHA,
Tribunal

Constitucional Federal, 2010)
também se pautou pelo diálogo
institucional. Discutiu-se, naquele
julgamento, a constitucionalidade
de lei que tratava de benefício de
assistência social, percebido à
época por cerca de 6,7 milhões
de pessoas (EGIDY, 2011). A
Corte reconheceu que não era
possível extrair diretamente
da
Lei
Fundamental
um
valor predeterminado para o
benefício social em questão, mas
considerou que o procedimento
para
cálculo
da
referida
importância deveria se pautar por
determinados elementos, que o
legislador não seguira, como, por
exemplo, certas considerações
de natureza estatística. Assim,
manteve provisoriamente a lei
questionada, mas determinou
ao legislador que a reformasse
e que estipulasse um novo
valor para o benefício a partir
de procedimento que deveria
necessariamente sopesar uma
série de variáveis que indicou. A
Corte Constitucional, portanto,
definiu marcos para o cálculo do
benefício em atenção à proteção
do mínimo existencial, mas
preservou um espaço razoável
para a valoração legislativa na
matéria.
Outro exemplo riquíssimo de
diálogo institucional na proteção
de direitos ligados ao mínimo
existencial vem da jurisdição
constitucional
colombiana
e se liga ao reconhecimento
do chamado estado de coisas
inconstitucional
(GARAVITO,
2010). Essa técnica, que não
está expressamente prevista
na Constituição ou em qualquer
outro instrumento normativo
permite à Corte Constitucional
atuar visando à superação de
violações graves e massivas de
direitos fundamentais (ARIZA,
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2013, 129). Para reconhecer o
estado de coisas inconstitucional,
a Corte Constitucional da
Colômbia exige que estejam
presentes
as
seguintes
condições:
(i)
vulneração
massiva e generalizada de
direitos fundamentais de um
número significativo de pessoas;
(ii) prolongada omissão das
autoridades no cumprimento de
suas obrigações para garantia
e promoção dos direitos; (iii) a
necessidade, para a superação
das violações de direitos, de
adoção de medidas complexas
por
uma
pluralidade
de
órgãos, envolvendo mudanças
estruturais, que podem depender
da alocação de recursos públicos,
correção de políticas públicas
existentes ou formulação de
novas políticas, dentre outras
medidas; e (iv) potencialidade
de congestionamento da justiça
se todos os que tiverem os seus
direitos violados acorrerem
individualmente
ao
Poder
Judiciário (CAMPOS, 2015, p. 134138).

Tal técnica já foi utilizada
para diversos casos ligados
ao mínimo existencial, como
o concernente ao calamitoso
estado do sistema carcerário
colombiano (COLÔMBIA, Corte
Constitucional, 1998), o não
pagamento generalizado de
pensões
e
aposentadorias
numa região administrativa
do país (Departamento del
Chocó)
(COLÔMBIA,
Corte
Constitucional, 2000), e a
dramática situação da população
deslocada internamente por
força da guerrilha que o país
vivenciou – os chamados
desplazados
(COLÔMBIA,
Corte Constitucional, 2014).
Para equacionar situações que
caracterizam o estado de coisas
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inconstitucional, o Tribunal
colombiano
normalmente
determina aos entes estatais
competentes que formulem
planos de ação para resolução
do problema, examina e aprova
estes planos e depois monitora a
sua implementação, em processo
público, com a participação
da sociedade civil (HUAROTO,
2013).

O uso dessas técnicas dialógicas
na proteção de direitos sociais não
é de todo estranha à jurisdição
brasileira. Em recente decisão
proferida em ação civil pública,
em que se discutia a falta de vagas
em creches no Município de São
Paulo – tema também afeto ao
mínimo existencial – o Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo obrigou o ente federativo a
criar, no mínimo, 150.000 vagas
novas até 2016 e a incluir em seu
orçamento recursos suficientes
para tal providência (SÃO PAULO,
Tribunal de Justiça, 2013). Mas,
diante da falta de expertise da
Corte para definir o modo de
cumprimento da obrigação,
condenou também o referido
município a formular, em 60
dias, um plano para ampliação
de vagas e construção de novas
unidades de educação infantil,
e a apresentar semestralmente
relatórios sobre as medidas
adotadas em cumprimento do
plano. O Tribunal determinou,
ainda, que a execução do julgado
fosse monitorada com o auxílio
da Coordenadoria de Infância
e Juventude daquela corte, em
articulação com a sociedade
civil, a Defensoria Pública e o
Ministério Público. Esse tipo de
solução está sendo postulada na
ADPF 347, em curso no Supremo
Tribunal Federal, em que se
busca a construção de soluções
interinstitucionais para o quadro

dramático do sistema prisional
brasileiro,
que
certamente
envolve múltiplas violações ao
mínimo existencial da população
encarcerada. Nossa Suprema
Corte, ao apreciar o pedido de
medida cautelar, reconheceu,
por unanimidade, a existência
da categoria do estado de coisas
inconstitucional
na
ordem
jurídica brasileira (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2015).
Essas técnicas decisórias podem
ser empregadas no Brasil tanto
no âmbito de ações coletivas
como no contexto da jurisdição
constitucional
concentrada.
Elas viabilizam intervenções
jurisdicionais mais inteligentes,
inclusive para o enfrentamento
de lesões sistemáticas ao mínimo
existencial, que frequentemente
ocorrem
em
países
subdesenvolvidos e que não
teriam como ser equacionadas
de forma satisfatória pelo Poder
Judiciário. Veja-se, no Brasil
contemporâneo, as questões
atinentes à péssima qualidade
do ensino público – em que
estudantes
pobres
muitas
vezes concluem o nível médio
e permanecem analfabetos
funcionais,
incapazes
de
escrever textos inteligíveis e de
compreender o que leem –, bem
como a deficiência das políticas
públicas de universalização do
saneamento básico, que “mata”
anualmente milhares de pessoas
carentes. O mínimo existencial
está diretamente implicado
nesses casos e, nada obstante,
não parece que o Judiciário tenha
a menor condição de equacionálos sozinho.
É que a importância dos direitos
envolvidos, sob o ângulo jurídico
ou moral, não é suficiente para
eliminar a dificuldade prática
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que o Judiciário enfrenta para
lidar com eles de modo eficaz. A
variável institucional não pode ser
ignorada no plano da efetivação
dos direitos, pois, do contrário,
as intervenções jurisdicionais,
mais do que ineficazes, podem se
revelar até contraproducentes,
sob a perspectiva dos próprios
objetivos que visam a promover.

Nesse cenário, o recurso a
técnicas jurisdicionais flexíveis
e dialógicas constitui alternativa
importante, preferível tanto à
omissão judicial quanto a um
ativismo de resultados duvidosos.
O Judiciário pode destravar
bloqueios políticos e sociais
existentes no equacionamento
de certos temas, conferindo
visibilidade
a
questões
importantes ligadas ao mínimo
existencial e forçando os demais
poderes a agir, sem, no entanto,
apresentar soluções prontas para
problemas altamente complexos,
que muitas vezes ele não teria
condições de elaborar a contento.
5. Conclusão
O princípio da dignidade da
pessoa humana compreende o
direito de acesso às necessidades
materiais básicas de vida – o
direito ao mínimo existencial
–, que, na nossa ordem
constitucional, constitui um piso
para a justiça social, mas não
um teto para a atuação estatal
voltada à promoção da igualdade
material e dos direitos sociais. A
garantia do mínimo existencial
é pressuposto para o pleno
exercício das liberdades civis e
da democracia, mas se justifica
por razões autônomas, que
independem desses objetivos.
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O Poder Judiciário tem plena
legitimidade
para
atuar
nessa seara, garantindo o
mínimo
existencial
mesmo
quando isso envolva eventual
interferência
nas
escolhas
alocativas
e
desalocativas
adotadas pelo Estado, que não
se coadunem com a prioridade
constitucional de atendimento
às necessidades básicas das
pessoas. Mas os déficits de
capacidade institucional do
Judiciário não permitem que
ele assuma qualquer tipo de
protagonismo
na
matéria.
Esse déficit, aliado ao princípio
democrático, recomenda que,
quando for necessário criar ou
alterar políticas públicas para
garantir o mínimo existencial,
a atuação jurisdicional se dê
preferencialmente por meio de
técnicas flexíveis, baseadas no
diálogo interinstitucional.

virtude de sua precária condição
física e mental, se encontram
limitados nas suas atividades
sociais,
não
apresentando
condições de prover a própria
subsistência. A comunidade
estatal deve assegurar-lhes pelo
menos as condições mínimas
para uma existência digna e
envidar os esforços necessários
para integrar estas pessoas na
comunidade, fomentando o seu
acompanhamento e apoio na
família ou por terceiros, bem
como criando as indispensáveis
instituições assistenciais” (colhi
a tradução em SARLET, Ingo
Wolfgang. Direitos fundamentais
sociais, mínimo existencial e
direito privado: breves notas
sobre alguns aspectos da
possível eficácia dos direitos
sociais nas relações entre
particulares. In: SARMENTO,
Daniel; GALDINO, Flávio (orgs.).
Direitos fundamentais: estudos
O mínimo existencial deve ser em homenagem ao Professor
garantido pelo Estado e pela Ricardo Lobo Torres. Rio de
sociedade para todos, mas o foco Janeiro: Renovar, 2006, p. 565).
prioritário tem de recair sobre
os segmentos mais vulneráveis 2 Em Portugal, a decisão
da população. A categoria, paradigmática sobre o mínimo
erigida para proteção de grupos existencial foi a proferida pelo
subalternos, não pode se Tribunal
Constitucional
no
converter em mais um belo rótulo Acórdão 509/02, que afirmou
para a proteção dos interesses da a
inconstitucionalidade
de
classe média e da elite.
norma que retirava o acesso ao
chamado “rendimento social de
inserção” das pessoas entre 18 e
25 anos de idade. Nesse julgado,
proclamou-se que “o princípio do
Notas
respeito da dignidade humana
1
Tribunal
Constitucional (...) implica o reconhecimento
Federal
da
Alemanha. do direito ou da garantia a um
BVerfGE 40, 121 (1975). Nessa mínimo de subsistência digna”.
importante decisão, a Corte Veja-se o comentário da referida
alemã assentou: “Certamente a decisão em NOVAIS, Jorge Reis.
assistência aos desamparados Os princípios constitucionais
integra as obrigações de um estruturantes da República
Estado Social (...). Isto inclui, Portuguesa. Coimbra: Coimbra
necessariamente, a assistência Editora, 2004, p. 52-100.
social aos concidadãos, que, em
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3 A Constituição da Índia de
1950 prevê direitos sociais e
econômicos como “princípios
diretivos da política estatal”, mas
veda a sua garantia jurisdicional.
A proibição vem sendo superada
pela jurisprudência da Suprema
Corte indiana por meio do
recurso do direito à vida, que,
na visão daquele tribunal,
assegura também o direito à
subsistência com dignidade, que
equivale ao mínimo existencial.
Cf. MURALIDHAR, R. India: The
Expectations and Challenges of
Judicial Enforcement of Social
Rights. In: LANGFORD, Malcolm
(Ed.). Social rights jurisprudence:
emerging trends in international
and comparative law. Cambridge:
Cambridge University Press,
2008.
4 É curioso observar que Ronald
Dworkin ‒ o outro “gigante” do
liberalismo igualitário ‒, apesar
das suas posições progressistas
no campo da justiça social e da
sua teoria sobre a interpretação
constitucional muito aberta
aos influxos da moralidade
política, sempre recusou o
reconhecimento constitucional
de direitos sociais, mesmo
daqueles ligados à garantia
do mínimo existencial. Nas
palavras de Lawrence Sager,
“sempre foi um tanto misteriosa
a razão pela qual Dworkin, com
a sua visão generosa sobre o
conteúdo da Constituição, e o seu
compromisso com um modelo
de interpretação constitucional
sempre aberto a diretrizes
do mundo da justiça política,
tenha se inclinado a deixar
órfãos os direitos materiais”
(SAGER, Lawrence. Material
rights, underenforcement, and
the adjudication thesis. Boston
University Law Review. v. 90,
2010, p. 579). Sager concluiu
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que tal posição de Dworkin teria
decorrido não da sua filosofia
moral, mas da associação
incindível que ele fazia entre
direitos e adjudicação judicial, e
da sua descrença na capacidade
de os juízes se engajarem
com proveito na tarefa de
garantir os direitos sociais.
Pude, aliás, presenciar e tomar
parte de acalorados debates
entre Dworkin e professores
brasileiros a esse respeito, em
evento realizado no ano de 2005,
no auditório da Procuradoria do
Município do Rio de Janeiro.

5 Habermas parece não atribuir
o mesmo status aos direitos
sociais do que aos civis e políticos
em razão do seu profundo
desconforto em relação ao Estado
Social, que se funda na crença de
que seu funcionamento induziria
ao paternalismo e minaria as
bases da autonomia pública
e privada dos cidadãos (cf.
ARANGO, Rodolfo. El concepto de
derechos sociales fundamentales.
Op. cit., p. 266-267). Veja-se, nessa
linha, a crítica habermasiana ao
Welfare State: “Pode-se dizer
que o Welfare State paga, pela
atuação estatal, o preço do status
autônomo dos atores individuais.
O que é concedido ao Estado em
capacidade para regulação social
deve aparentemente ser retirado,
na forma de autonomia privada,
dos indivíduos, enredados em
dependências sistêmicas. (...)
O Estado Social provê serviços
e oportunidades de vida, pela
garantia de seguridade social,
saúde, moradia, renda mínima,
educação, lazer, e as bases naturais
da vida, garantindo a cada
pessoa as condições materiais
para uma existência humana
dignificada. Todavia, um Estado
Social com tantas tarefas tende
quase inevitavelmente a impor

modelos de comportamento
supostamente ‘normais’ à sua
clientela. Evidentemente, essa
pressão normalizadora incide no
risco de prejudicar a autonomia
individual,
precisamente
a
autonomia que se supunha que
ela promovesse, ao prover as
condições fáticas necessárias à
igual oportunidade para exercício
das
liberdades
negativas”
(HABERMAS, Jürgen. Paradigms
of law. In: ROSENFELD, Michel;
ARATO, Andrew. Habermas
on law and democracy: critical
exchanges. Berkeley: University
of California Press, 1998, p. 17).

6 Em pelo menos duas decisões,
ambas da relatoria do Min. Castro
Meira, o STJ aludiu en passant ao
mínimo existencial de pessoas
jurídicas. Tratava-se, em ambos
os casos, de discussão sobre a
penhora on line, em que a Corte
afirmou que caberia “ao juízo
da execução o conhecimento
de hipóteses concretas, em
que a execução se verifique
extremada e altamente danosa
a ponto de sonegar do devedor
o mínimo existencial para a sua
sobrevivência, como a paralização
da atividade empresarial, no caso
particular de pessoa jurídica” (o
texto figura nas duas decisões).
Superior Tribunal de Justiça, 2ª
Turma, AgRg no REsp 1217839,
Rel. Min. Castro Meira, julg.
18.11.2011; e 2ª Turma, AgRg no
REsp 1182130, Rel. Min. Castro
Meira, julg. 18.11.2010.
7 O leading case foi a Sentecia
125/94, em que se reconheceu
a afronta ao mínimo existencial
no ato de um filho que vendera
o imóvel do seu pai, em que este
habitava, sem a sua autorização
e passara a dilapidar os recursos
correspondentes
decorrentes
da venda, deixando o genitor
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em situação de penúria. A Corte
emprega o mínimo existencial,
inclusive, em casos trabalhistas,
que envolvem o não pagamento
de salário, na parte em que o
mesmo abrange os recursos
necessários à garantia da vida
digna.

8 Nessa linha, o Tribunal
Constitucional
alemão,
no
julgamento do caso Hartz IV,
afirmou que o mínimo existencial
compreende
as
condições
necessárias “para a existência
física e para uma mínima
participação na vida social,
cultural e política” (BVerfGE 125,
175 (2009)). No mesmo sentido, a
Corte Constitucional da Colômbia
esclareceu que o mínimo vital
“incorpora um componente social
que obriga o Estado a considerar
a pessoa em sua plena dimensão,
não só material como também
espiritual, cuja subsistência
não se esgota na simples
sobrevivência, pelo fornecimento
de alimentos, como também
envolve todas as necessidades
inerentes à sua condição de ser
humano, inserido na família e na
sociedade” (Sentencia T-011/98).

9 Como observou o Tribunal
Constitucional português no
Acórdão nº 509/02, “o legislador
goza da margem de autonomia
necessária para escolher os
instrumentos
adequados
para garantir o direito a um
mínimo de existência condigna,
podendo modelá-los em função
das circunstâncias e dos seus
critérios políticos próprios”. Esse
poder, de acordo com a Corte
portuguesa, “é uma decorrência
do princípio democrático, que
supõe a possibilidade de escolhas
e de opções que dê significado
ao pluralismo e à alternância
democráticas”. Há, porém, limites
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para essa liberdade política,
já que o pressuposto é que “as
suas (do legislador) escolhas
assegurem, com um mínimo de
eficácia jurídica, a garantia do
direito a um mínimo de existência
condigna para todos os casos”.

à percepção de uma pensão
que lhe garanta o mínimo de
subsistência condigna com a sua
dignidade de pessoa. Existindo o
referido conflito, o legislador não
pode deixar de garantir a tutela
do valor supremo da dignidade
da pessoa humana – sacrificando
10Aconsideraçãodascapacidades o direito do credor na parte que
institucionais é um elemento for absolutamente necessária – e
importante na interpretação da que pode ir até a totalidade desse
Constituição, que recomenda direito – por forma a não deixar
que
se
evitem
posturas que do pagamento ao credor
excessivamente otimistas em decorra o aniquilamento da mera
relação ao desempenho dos subsistência do devedor”.
agentes estatais nessa área. No
Brasil, a advertência é pertinente,
pois há uma tendência, própria
do
neoconstitucionalismo, Referências Bibliográficas
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RESUMO

O presente trabalho tem
como objetivo principal delinear
a Responsabilidade do Estado
na Consolidação da Cidadania,
através do perfil constitucional
do Estado brasileiro, a concepção contemporânea de cidadania e a inter-relação dos Direitos
Humanos e Cidadania.
PALAVRAS-CHAVE:
DIREITO – DIREITOS HUMANOS – CIDADANIA- RESPONSABILIDADE DO
ESTADO

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem
como objetivo principal o estudo da responsabilização do Estado, no que tange ao processo
de consolidação da cidadania.
A partir do enfoque jurídico, opta-se incialmente por
delinear o perfil constitucional
do Estado Brasileiro, em conformidade com a ordem jurídica de
1988. Também sob este prisma,
serão traçados os contornos da
concepção de cidadania, tendo
em vista a chamada concepção

contemporânea de direitos humanos, além da demonstração
da inter-relação dos direitos humanos e cidadania.
O objetivo geral é traçar
dentro da ordem jurídica brasileira constitucional a responsabilidade do Estado na consolidação da cidadania, e como
objetivo específico desvendar
os delineamentos constitucionais do Estado Brasileiro no
que tange à afirmação e concretização dos Direitos Humanos
endossando a concepção contemporânea de cidadania.

Por fim, o estudo passa a
se concentrar na relação entre
Estado e Cidadania, aonde será
investigada a responsabilidade
do Estado quanto à construção
e observância dos direitos fundamentais.
1. PERFIL CONSTITUCIONAL
DO ESTADO BRASILEIRO

1.1 – A CONSTITUIÇÃO DE
1988 E A REDEFINIÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO
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Para dar início ao trabalho
que aqui será apresentado, urge
trazer à baila os delineamentos
constitucionais do Estado Brasileiro como questão preliminar para
se avaliar a responsabilização desse Estado no que diz respeito à
cidadania, analisando a ordem
constitucional de 1988 e o marco
de transição democrática.

A ordem constitucional
de 1988 apresenta duplo valor
simbólico, pois ela é o marco jurídico da transição democrática,
bem como a institucionalização
dos direitos humanos no país. A
carta de 1988 representa a ruptura jurídica com o regime militar autoritário que perpetuou no

Brasil de 1964 a 1985.

É mister destacar que
a partir da Constituição de
1988, há uma redefinição do
Estado brasileiro, bem como dos
direitos fundamentais.

A Carta de 1988, desde o
seu preâmbulo, projeta a instituição de um Estado Democrático destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma

DIREITO CONSTITUCIONAL

sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos.¹

Analisando esses dispositivos verifica-se quão acentuada
é a preocupação da Constituição
de 1988 em assegurar a dignidade e o bem-estar da pessoa humana, como um imperativo de
justiça social. A busca do texto
em resguardar o direito à dignidade humana é redimensionada,
na medida em que, enfaticamente, privilegia a temática dos direitos fundamentais.

Dentro desta projeção,
prossegue a Constituição de
1988 afirmando, em seus primeiros artigos, primordialmente nos artigos 1º e 3º, princípios
fundamentais que demarcam os
fundamentos e os objetivos da
República Federativa do Brasil.
Dentre estes fundamentos que
alicerçam o Estado brasileiro,
nos expressos termos do artigo
Com esta Constituição
1º, II e III, da Carta M, destacamde 1988 constata-se uma nova
-se a cidadania e a dignidade da
topografia constitucional, tendo
pessoa humana.
em vista que em seus primeiros capítulos apresenta avançaColocada ao patamar de
da Carta de direitos e garantias
fundamento da República Fedeconstitucionais, elevando-se inrativa do Brasil, a cidadania gaclusive, a cláusula Pétrea, o que,
nhou no ordenamento constitumais uma vez, revela a vontade
cional brasileiro uma conotação
constitucional de priorizar direiampla, tendo por característica a
tos e garantias fundamentais.
universalidade e a indivisibilidade.
Porém, a Carta de 1988

Por sua vez, no artigo 3º não se firma apenas na alteração da topografia constitucional
da Carta de 1988 consagrou-se
tradicional e na elevação dos dios objetivos fundamentais da Rereitos e garantias individuais a
pública: construir uma sociedacláusula Pétrea. O texto de 1988
de livre, justa e solidária, garanainda inova, ao alargar a dimentir o desenvolvimento nacional,
são dos direitos e garantias, não
erradicar a pobreza e a marginamais se limitando a assegurar
lização, reduzir as desigualdades
direitos individuais. Passa a carsociais e regionais e promover o
ta de 1988 a incorporar a tutela
bem de todos, sem preconceitos
dos direitos coletivos e difusos,
de origem, raça, sexo, cor, idade e
aqueles pertinentes a determiquaisquer outras formas de disnada classe ou categoria social
criminação.
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). São Paulo: Saraiva, 2015.
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a estes pertinentes a todos e a
cada um, caracterizados que são
pela indefinição objetiva e indivisibilidade de seu objeto.

Atente-se, ademais, que a
Constituição de 1988, no intuito
de reforçar a imperatividade das
normas que traduzem direitos
e garantias fundamentais, institui o princípio da aplicabilidade imediata das definidoras de
direitos e garantias fundamentais, nos termos do seu art.5º, §
1º.Inadimissível, por consequência, torna-se a inércia do Estado
quanto à concretização de direito fundamental, uma vez que
a omissão estatal viola a ordem
constitucional, tendo em vista a
exigência de ação, o dever de agir
no sentido de garantir direito
fundamenta. Implanta-se, assim,
um constitucionalismo concretizador dos direitos fundamentais.
Desta forma, ao mesmo

tempo que consolida a extensão
de titularidade de direitos, acenando à existência de novos sujeitos de direitos, a Carta de 1988
também consolida o aumento da
quantidade de bens merecedores de tutela, mediante a ampliação de direitos sociais, econômicos e culturais.

A Carta de 1988 expande,
consideravelmente, o universo
de direitos sociais, integrando-
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-os na declaração dos direitos
fundamentais. Neste passo, além
de afirmar no art.6º que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a moradia,
a segurança, a previdência social,
a proteção a maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, ainda apresenta uma
ordem social com um amplo universo de normas que enunciam
programas, tarefas, diretrizes e
fins a serem perseguidos pelo
Estado e pela sociedade.

-estar social, cunhado no título
definidor da ordem social dessa
mesma Carta. Adverte-se, portanto que, o Estado de bem-estar social não se confunde com
o Estado socialista e com o regime da propriedade coletiva dos
meios de produção, mas implica
um modelo de Estado que concretize o direito a prestações positivas, o que resulta no desafio
de arquitetar uma estrutura tributária e fiscal, condizente com
esse modelo.

implementar uma ordem jurídica própria dos Estados intervencionistas em um contexto marcado pela globalização econômica
e por políticas neoliberais.

Verifica-se, assim, a gradativa redefinição do papel do
Estado, que transita de agente
interventor para um agente regulador da ordem econômica,
em virtude dos sucessivos processos de privatização. Averiguando atentamente o legado de
Emendas à Constituição de 1988,
especialmente as promulgadas
partir de 1995, constata-se que
é o código neoliberal que tem
inspirado as aludidas reformas
constitucionais, com a corrosiva
descaracterização da Carta de
1988.

À luz da Carta de
1988, reforça-se a ideia de
que a participação estatal é
imprescindível sob muitos
aspectos,
primordialmente
no campo social. Extraem-se
deste sistema constitucional,
os delineamentos de um
O excessivo ímpeto de
Estado
Intervencionista,
reforma da Constituição tem esvoltado ao bem-estar social.
vaziado e mitigado a força normativa da Carta de 1988, prinAssim, o Estado Consti- cipalmente no que tange aos
tucional democrático de 1988 direitos sociais. Intensifica-se
não se identifica com um Esta- o processo de pulverização das
do de Direito Formal, reduzido molduras jurídicas do Estado de
a simples ordem de organização Bem-Estar Social das diretrizes
e processo, mas visa a legitimar- do processo de globalização eco-se como um Estado de justiça nômica.
social, concretamente realizável
2 - CONSTITUIÇÃO, DIREITOS
e cuja dinâmica está condicioHUMANOS E O SEU IMPACTO
Ressalte-se, ademais, que nada à eficiência e competência
NO DIREITO BRASILEIRO
a ordem econômica na Constitui- na obtenção de resultados que
ção de 1988 faz opção pelo siste- subordinam à concretização de
No que concerne ao caso
ma capitalista, que, todavia, não políticas públicas.
brasileiro, o processo de incorestá em contradição com o moO desafio de constitucio- poração do Direito Internaciodelo de Estado voltado ao bemnalismo inaugurado em 1988 é nal dos Direitos Humanos e de
Saliente-se, ainda que, a
esta ordem social conjuga-se a
ordem econômica que, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme ditames
de justiça social, como determina
o artigo 170 da Carta de 1988. A
ordem econômica da Constituição de 1988 busca cominar a livre inciativa e concorrência com
a atuação do Estado, seja como
agente normativo e regulador da
atividade econômica, seja como
agente econômico que desenvolve atividades estratégicas para a
defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País
(arts. 17 e 174).
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seus importantes instrumentos é consequência do processo
de democratização iniciado em
1985. O processo de democratização possibilitou a reinserção
do Brasil na arena internacional
de proteção dos direitos humanos- embora relevantes medidas
ainda necessitem ser adotadas
pelo Estado brasileiro para o
completo alinhamento do país à
causa da plena vigência dos direitos humanos.

são implementados, é manifesta a contribuição da sistemática
internacional de proteção dos
direitos humanos para o aperfeiçoamento do sistema de tutela
desses direitos no Brasil.

Enfatize-se que a Constituição brasileira de 1988, como
marco jurídico da institucionalização dos direitos humanos
e da transição democrática do
País, ineditamente, consagra o
primado do respeito aos direitos humanos como paradigma
propugnado para o a ordem internacional. Esse princípio invoca a abertura da ordem jurídica
brasileira ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige
uma nova interpretação de princípios tradicionais como soberania nacional e a não intervenção,
impondo a flexibilização e relativização desses valores. Se para
o Estado brasileiro a prevalência
dos direitos humanos é princípio
a reger o Brasil no cenário internacional, está-se consequentemente admitindo a concepção de
que os direitos humanos constituem tema de legítima preocupação e interesse da comunidade internacional. Os direitos
humanos, para a Carta de 1988,
surgem como tema global.

Não obstante ações serem essenciais para o completo
alinhamento do país à causa dos
direitos humanos, há que reiterar que na experiência brasileira faz-se clara a relação entre o
processo de democratização e a
reinserção do Estado brasileiro
no cenário internacional de proteção dos direitos humanos. Percebem-se a dinâmica dialética da
relação entre democracia e direitos humanos, tendo em vista
que, se o processo de democratização permitiu ratificação de relevantes tratados internacionais
de direitos humanos, por sua vez
a incorporação desses tratados
permitiu o fortalecimento do
processo democrático, mediante
a ampliação e o reforço do universo de direitos por ele assegurado. Se a busca democrática não
se atém apenas ao modo pelo
qual o poder público é exercido,
mas envolve também a forma Conforme diz Flávia Piovesan:
pela qual direitos fundamentais “O texto democrático ainda rom971

pe com as Constituições anteriores, ao estabelecer um regime jurídico diferenciado, aplicável aos
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. À luz
desse regime, os tratados de direitos humanos são incorporados
automaticamente pelo Direito
brasileiro e passam a apresentar
status de norma constitucional,
diversamente dos tratados tradicionais, os quais se sujeitam à sistemática da incorporação legislativa e detém status hierárquico
infraconstitucional. A Carta de
1988 acolhe, desse modo, um sistema misto, que combina regimes
jurídicos diferenciados – um aplicável aos tratados de proteção
dos direitos humanos e o outro
aplicável aos tratados tradicionais. ” (Temas de direitos humanos/Flavia Piovesan; prefácio de
Fábio Konder Comparato. – 10.ed.
rev.ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2017.
Assim, quanto ao impacto
jurídico do Direito Internacional
dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro, acrescente-se que
os direitos internacionais apenas vêm aprimorar e fortalecer,
jamais restringir ou debilitar, o
grau de proteção dos direitos
consagrados no plano normativo
constitucional.
3 - DESVENDANDO OS CONTORNOS JURÍDICOS DA CIDADANIA
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É
mister
destacar
que, sem a efetividade dos
direitos econômicos, sociais e
culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras categorias formais, enquanto, sem a
realização dos direitos civis e políticos, ou seja, sem a efetividade
da liberdade entendida em seu
mais amplo sentido, os direitos
econômicos e sociais carecem
de verdadeira significação. Não
há mais como cogitar da liberdade divorciada da justiça social,
como também infrutífero pensar na justiça social divorciada
da liberdade. Em suma, todos
os direitos humanos constituem
um complexo integral, único e
indivisível, em que os diferentes
direitos estão necessariamente
inter-relacionados e interdepenEsse pequeno parêntese dentes.
histórico tem o sentido de deDesta forma, seja por fimonstrar o quão dicotômica se
xar a ideia de que os direitos huapresentava a linguagem dos dimanos são universais, inerentes
reitos: de um lado, direitos civis
à dignidade humana e não relae políticos, e de outro, direitos
tivos às peculiaridades sociais
sociais, econômicos e culturais.
e culturais de determinada soConsiderando o referido ciedade, seja por incluir em seu
contexto, a Declaração Universal elenco não só direitos civis e
dos Direitos Humanos de 1948 políticos, mas também direitos
introduz extraordinária inova- sociais, econômicos e culturais,
ção, ao conter uma linguagem de a Declaração Universal de Direidireitos até então inédita. Com- tos Humanos de 1948 enuncia
binando o discurso liberal da ci- a concepção contemporânea de
dadania com o discurso social, a cidadania. Essa concepção foi
Declaração passa a elencar tanto posteriormente endossada pela
direitos civis e políticos com di- Declaração de Direitos Humanos
reitos sociais, econômicos e cul- de Viena de 1993.

. Do primado da liberdade transita-se ao primado valor da igual3.1. A CONCEPÇÃO CONTEMdade, objetivando-se eliminar a
PORÂNEA DE CIDADANIA
exploração econômica. O Estado
A partir de uma perspec- passa a ser visto como agente de
tiva histórica, observa-se que o processos transformadores e didiscurso jurídico da cidadania reito à abstenção estatal, nesse
sempre enfrentou a tensa dico- sentido, converte-se em direito
tomia entre os valores da liber- à atuação estatal, com a emergência dos direitos a prestações
dade e da igualdade.
sociais.
No final do século XVIII,
Tanto a Declaração dos
as modernas Declarações de Direitos refletiam discurso liberal Direitos do Povo Trabalhador
da cidadania. Tanto a Declara- e Explorado de 1918 como as
ção Francesa de 1789 como a Constituições sociais do início do
Declaração Americana de 1776 século XX, primaram por conter
consagravam a ótica contratua- um discurso social da cidadania,
lista liberal, pela qual os direitos em que a igualdade era o direito
humanos se reduziam aos direi- basilar e um extenso elenco de
tos à liberdade, segurança e pro- direitos econômicos, sociais e
priedade, complementados pela culturais era previsto.
resistência à opressão. Daí o primado do valor da liberdade, com
a supremacia dos direitos civis
e políticos e a ausência de previsão de qualquer direito social,
econômico e cultural que dependesse da intervenção do Estado.

Assim, caminhando na
história, verifica-se por sua vez
que, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, ao lado
do discurso liberal da cidadania,
fortalece-se o discurso social da
cidadania e, sob as influências
da concepção marxista-leninista, é elaborada a Declaração
dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da então República Soviética Russa, em 1918 turais.
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Por fim, há que destacar 3.2 – A CONSTITUIÇÃO BRASIque um novo componente veio LEIRA DE 1988 E A CONCEPa integrar a concepção contem- ÇÃO CONTEMPORÂNEA DE CIporânea de cidadania. Trata-se DADANIA
do chamado “processo de especificação do sujeito de direito”. A
partir dele, o sujeito de direito
deixa de ser visto em sua abstração e generalidade e passa a ser
concebido em sua concretude,
em suas especificidades e peculiaridades. Daí falar-se na tutela
jurídica dos direitos das mulheres, crianças, grupos raciais minoritários, refugiados etc., isto é,
aponta-se não mais o indivíduo
genérica e abstratamente considerado, mas o indivíduo “especificado”, com base em categorizações relativas ao gênero, idade,
etnia, raça etc.
É nesse cenário que,
após a Declaração Universal
de 1948, são elaboradas
a
Convenção
sobre
a
Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação
Racial, a Convenção sobre a
Eliminação da Discriminação
contra a Mulher, a Convenção
sobre os Direitos da Criança,
dentre outros importantes
instrumentos internacionais.

O processo de especificação do sujeito de direito, conjugado com a indivisibilidade
e universalidade dos direitos
humanos, vem a doar a tônica
contemporânea da concepção de
cidadania.

fundamentais os direitos sociais,
que nas Cartas anteriores restavam pulverizados no capítulo
pertinente à ordem econômica.
A opção da Carta é clara ao afirA Constituição Brasileira mar que os direitos sociais são
de 1988 empresta aos direitos e direitos fundamentais, sendo,
garantias ênfase extraordinária, pois, inconcebível separar os vasituando-se como o documen- lores liberdade (direitos civis e
to mais avançado, abrangente políticos) e igualdade (direitos
e pormenorizado sobre a maté- sociais, econômicos e culturais).
ria, na história constitucional do Logo, a Constituição de 1988
país.
acolhe a concepção contemporânea de cidadania no que diz
O valor da dignidade hurespeito à indivisibilidade dos
mana impõe-se como núcleo
direitos humanos.
básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como
À luz da Carta de
critério e parâmetro de valora- 1988, dentre os princípios a
ção a orientar a interpretação e reger o Brasil nas relações
compreensão do sistema cons- internacionais,
destaca-se
titucional instaurado em 1988. ineditamente o princípio
A dignidade humana e os direi- da prevalência dos direitos
tos fundamentais vêm constituir humanos. Se o Brasil se
os princípios constitucionais orientar pela observância
que incorporam as exigências deste princípio ao se relacionar
de justiça e dos valores éticos, com os demais Estados
conferindo suporte axiológico a da ordem internacional, é
todo sistema jurídico brasileiro. porque assume que os direitos
Na ordem de 1988 esses valores humanos são um tema global,
passam a ser adotados de uma de legítimo interesse da
especial forma expansiva, pro- comunidade internacional.
jetando-se por todo o universo
Convém destacar ainda
constitucional e servindo como
critério interpretativo de todas que, a Constituição de 1988 esas normas do ordenamento jurí- tabelece que os direitos e garantias expressos na Carta “ não
dico nacional.
excluem outros decorrentes do
Como já mencionamos regime e dos princípios por ela
anteriormente, a Carta de 1988 adotados, ou dos tratados interé a primeira Constituição que nacionais em que a República
integra ao elenco dos direitos Federativa do Brasil seja parte”.
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A Constituição inova, assim, ao
incluir, dentre os direitos constitucionalmente protegidos, os
direitos enunciados nos tratados
internacionais de que o Brasil
seja signatário. Ao efetuar tal
incorporação, a Carta está a atribuir direitos internacionais uma
hierarquia especial e diferenciada: a de norma constitucional.

Desta forma, outra conclusão não resta senão a aceitação pelo texto constitucional do
alcance universal dos direitos
humanos, bem como a concepção contemporânea de cidadania, por refletir a universalidade
e indivisibilidade dos direitos
humanos e o processo de especificação do sujeito.
4. A INTER-RELAÇÃO ENTRE
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

A noção de cidadania
sempre esteve voltada para um
agir, para uma conduta positiva
de participação. Já os direitos
humanos, considerados como
direitos básicos, direitos fundamentais internacionalizados,
foram vistos em determinadas
épocas apenas como direitos
negativos (função de defesa),
outras como direitos positivos
(função de prestação) e atualmente como direitos que exigem
do Estado condutas positivas e
negativas (direito de participação).

A partir do momento que
a cidadania deixou de ser vista
restritivamente passando a garantir ao cidadão o direito de exigir do Estado condutas negativas
e positivas, isto é, a implementação dos direitos fundamentais
individuais e sociais, tornou-se
intimamente ligada aos direitos
humanos.
É cediço que ambos são
direitos a serem conquistados,
são frutos de um processo
histórico,
de
conquistas,
avanços e mudança de
comportamento, não podendo
ser entendidos como direitos
subjetivos
inerentes
aos
indivíduos.

da cidadania.

Assim como a cidadania,
os direitos humanos também foram se consolidando no decorrer
da história, envolto nas concepções ideológicas do Estado Liberal, do Estado Social ou da providência e mais recentemente no
Estado Democrático de Direito.

Após a 2ª Guerra Mundial, e diante dos horrores
provocados pelo holocausto,
grande marco de desrespeito
ao valor dignidade da pessoa
humana, os direitos humanos
ganharam força. Isto culminou
na criação da Organização das
Nações Unidas e em sequentes
Os direitos humanos
tratados de Direitos Humanos
nada mais são que os direitos
a destacar a Declaração Unifundamentais da pessoa humaversal dos Direitos do Homem.
na. São necessários como forma
de garantir a participação plena
Referida declaração, já
na vida social. Aí se encontra o
elo que liga os conceitos de ci- mencionada em outros tópicos,
dadania aos direitos humanos. foi proclamada pela ONU em 10
Se considerarmos que cidadania de dezembro de 1948 e repreé o direito de participação na senta uma tentativa de conversociedade e que para seu efeti- gência de todos os valores que
vo exercício deve o cidadão ser já foram buscados pelas outras
resguardado de direitos básicos, exposições de prerrogativas que
tais como a vida, a moradia, a a precederam.
educação, a informação, dentre
Embora não seja um dooutros e considerando que estes
cumento que apresente força
direitos são direitos básicos de
obrigatória serviu de base a ouqualquer ser humano, logo potros tratados que também foram
demos concluir que a violação
responsáveis por avanços signide direitos humanos redunda
ficativos: o Tratado Internacioem prejuízo ao pleno exercício
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nal dos Direitos Civis e Políticos uma unidade interdependente e
e o Tratado Internacional dos indivisível.
Direitos Econômicos, Sociais e
Quanto à natureza juríCulturais.
dica desta declaração é possível
Seu preâmbulo nos de- afirmar que trata-se de mera
monstra de forma clara o sen- recomendação, o que significa
timento que predominava no dizer não criar direitos subjeticontexto histórico da época, re- vos aos cidadãos ou obrigações
conhecendo dignidade a todas as internacionais aos Estados. Nopessoas. Assim, verifica-se o res- vamente nos valemos da lição
gate do valor dignidade humana, de Flávia Piovesan, quando essendo este o sentido maior da clarece que: a Declaração Unireferida Declaração.
versal não é um tratado. Foi adotada pela assembleia geral das
Ao mencionar no artigo Nações Unidas, sob a forma de
1º que todas as pessoas nascem resolução, que por sua vez, não
livres e iguais em dignidade e apresenta força de lei.
direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em reEntretanto, seu valor é
lação umas às outras com espíri- inegável, fato mencionado com
to de fraternidade, faz ressurgir maestria por Dalmo de Abreu
os ideais presentes na Revolução Dallar:
Francesa: liberdade- igualdade“O exame dos artigos da declarafraternidade.
ção revela que ela consagrou três
Nota-se que a Declaração objetivos fundamentais: a certeza
dos Direitos do Homem de 1948 dos direitos, exigindo que haja
abarcou os direitos das três di- uma fixação prévia e clara dos dimensões- 1ª dimensão (direitos reitos e deveres, para que os indicivis e políticos) 2ª dimensão víduos possam gozar dos direitos
(direitos sociais, econômicos e ou sofrer imposições; a segurança
culturais) e 3ª dimensão (direi- dos direitos, impondo uma série
de normas tendentes a garantir
tos difusos).
que, em qualquer circunstância,
Menciona Flávia Piovesan os direitos fundamentais sejam
que, ao conjugar o valor liberda- respeitados; a possibilidade dos
de com o valor igualdade, a de- direitos, exigindo que se procure
claração demarca a concepção assegurar a todos os indivíduos
contemporânea de direitos hu- os meios necessários à fruição dos
manos, pela qual esses direitos direitos, não se permanecendo no
passam a ser concebidos como formalismo cínico e mentiroso da
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afirmação de igualdade de direitos onde grande parte do povo
vive em condições sub-humanas.”
Portanto, não podemos
ignorar que cidadania e direitos humanos caminham lado a
lado, deixando-nos a certeza de
que apesar das valiosas vitórias
obtidas com o sacrifício e luta
de muitos e com os Diplomas
Legais internacionais a conquista e efetivação de direitos não é
um processo findo. O progresso,
o desenvolvimento científico e
tecnológico, as novas demandas
e aspirações do homem moderno vão sendo incrementadas
exigindo constante renovação e
luta destemida para que sejam
garantidas de forma eficaz as
prerrogativas para o exercício da
cidadania plena.
5 - A RESPONSABILIDADE DO
ESTADO NO PROCESSO DE
CONSOLIDAÇÃO DA CIDADANIA.
Depois de uma análise do
perfil constitucional do Estado
brasileiro, da concepção de cidadania consagrada pela ordem de
1988, da inter-relação dos direitos humanos e cidadania, importa neste momento analisarmos a
responsabilidade do Estado no
tocante aos três elementos essenciais da cidadania: a indivisibilidade e a universalidade dos
direitos humanos e o processo

DIREITO CONSTITUCIONAL

de especificação do sujeito de direito.

No tocante à indivisibilidade dos direitos humanos, cabe
ao Estado brasileiros a proteção
e defesa dos direitos civis e políticos, bem como a implementação e realização dos direitos
econômicos, sociais e culturais.
Isto é, essas duas categorias de
direitos merecem plena e absoluta observância.
Compartilha-se, pois, da
noção de que os direitos fundamentais – sejam civis e políticos,
sem sociais, econômicos e culturais – são acionáveis e demandam séria e responsável observância.

A ordem constitucional
de 1988 acabou por alargar as
tarefas do Estado, incorporando fins econômico-sociais positivamente vinculantes das instâncias de regulação jurídica. A
política deixa de ser concebida
como um domínio juridicamente
livre e constitucionalmente desvinculado. Os domínios da política passam a sofrer limites, mas
também imposições, por meio
de um projeto material vinculativo, cuja concretização é confiada
aos órgãos constitucionalmente
previstos. Surge verdadeira configuração normativa da atividade política.
Ainda com relação à res-

ponsabilidade do Estado quanto
à indivisibilidade dos direitos,
frise-se que a carta de 1988 consagra o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Com base
nesse princípio, toda e qualquer
norma definidora de direitos e
garantias fundamentais há de
alcançar aplicação imediata e
nesse sentido devem-se orientar
os Poderes Públicos. Cabe aos
Poderes Públicos conferir eficácia máxima e imediata a todo e
qualquer preceito constitucional
definidor de direito e garantia
fundamental. Impõe-se, assim,
aos poderes constituídos, em
seu âmbito próprio de competência, a tarefa de realizar a função prospectiva, dinamizadora e
transformadora desse princípio.

ou materialmente incompatíveis
com essas normas.

Por sua vez, ao Poder Judiciário compete: a) interpretar os preceitos constitucionais
consagradores de direitos fundamentais, na sua aplicação em
casos concretos, de acordo com
o princípio da efetividade ótima; e b) densificar os preceitos
constitucionais consagradores
de direitos fundamentais de forma a possibilitar a sua aplicação
imediata, nos casos de ausência
de leis concretizadoras.

No que tange ao Poder
Executivo, incumbe-lhe um importante papel na tarefa de
concretização dos direitos fundamentais, tendo em vista que,
no exercício de sua competência planificadora, regulamentar,
Nessa ótica, compete ao
fornecedora de prestações, os
Poder Legislativo, como destinaórgãos da administração e do
tário das normas consagradoras
governo desenvolvem tarefas de
de direitos e garantias fundarealização de direitos fundamenmentais: a) proceder em tempo
tais.
razoavelmente útil à sua concreO princípio constitucional
tização, sempre que esta seja neda aplicabilidade imediata das
cessária para assegurar a exequinormas definidoras de direitos
bilidade de normas, sob pena de
e garantias fundamentais inteninconstitucionalidade por omista assegurar a força vinculante
são; b) mover-se no âmbito desdos direitos e garantias de cunho
ses direitos, sendo-lhe vedado
fundamental, ou seja, objetiva
que, a pretexto da concretização
tornar tais direitos prerrogatide direitos por via legal, opere
vas diretamente aplicáveis pelos
uma redução de força normativa
poderes legislativo, Executivo e
imediata dessas normas, trocanjudiciário. Isso significa que esse
do-a pela força normativa da lei;
princípio investe os Poderes Púc) não emanar preceitos formal
blicos na atribuição constitucio976
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nal de promover as condições
para que os direitos e garantias
fundamentais sejam reais e efetivos. Todos os direitos fundamentais passam, assim, a dispor
de força jurídica vinculante.

Por fim, com relação ao
processo de especificação do sujeito de direitos, cabe ao Estado
instituir políticas que introduzam um tratamento diferenciado e especial aos grupos sociais
que, por exemplo, sofram forte
Já no tocante à univer- padrão discriminatório.
salidade dos direitos humanos,
a responsabilidade do Estado
Em suma, a responsabiliconcentra-se no desafio de ex- dade do Estado na consolidação
tensão universal da cidadania, da cidadania está condicionada
sem qualquer discriminação. ao fortalecimento de estratégias
Concentra-se ainda na tarefa de que sejam capazes de implemenconferir cumprimento às obriga- tar os três elementos essenciais
ções internacionais assumidas à cidadania plena, quais sejam, a
relativamente aos direitos hu- indivisibilidade e a universalidamanos, decorrentes dos tratados de dos direitos humanos e o prode direitos humanos ratificados cesso de especificação do sujeito
pelo Brasil. Como já foi dito, es- de direito.
ses tratados recebem, por parte
do constituinte de 1988, um tratamento jurídico diferenciado, CONCLUSÃO
na medida em que são recepcioConforme se pôde verinados em grau constitucional.
Logo, cabe ao Estado conferir ficar no desenvolver do presenséria e rigorosa observância aos te estudo, objetivou-se, aqui, o
instrumentos internacionais de estudo da responsabilização do
direitos humanos, que vinculam Estado, no que tange ao procesjuridicamente o Estado Brasilei- so de consolidação da cidadania,
ro.
através dos delineamentos constitucionais do Estado brasileiro
Também é tarefa do Estaem conformidade com a ordem
do dar visibilidade a esses tratajurídica de 1988, sendo traçados
dos, por meio de campanhas de
os contornos da concepção de
divulgação dos atos internaciocidadania tendo em vista a connais assinados pelo Brasil, a fim
cepção contemporânea de direide esclarecer quais os comprotos humanos.
missos assumidos pelo Estado
brasileiro na área da proteção e
Dessa maneira, foi traçapromoção dos direitos humanos.
da a redefinição do Estado brasileiro, bem como os direitos fun977

damentais, verificando-se que
o Estado Democrático de 1988
não se identifica com um estado formal de direito, mas visa a
legitimar-se como um Estado de
justiça social.

No que se refere à concepção de cidadania, a partir de
uma perspectiva histórica, observa-se que o discurso jurídico
da cidadania sempre enfrenta
a tensa dicotomia entre os valores de liberdade e igualdade.
Ressalvando que, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos
de 1948 introduz extraordinária
inovação, ao conter uma linguagem de direitos até então inédita
e demarcar a concepção contemporânea de cidadania.
Saliente-que, a Constituição de 1988, como verificamos,
endossa a concepção contemporânea de cidadania refletindo
a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, bem
como o processo de especificação do sujeito de direito.

Por fim, a responsabilidade do Estado na consolidação
da cidadania está condicionada
ao fortalecimento de estratégias
que sejam capazes de implementar os três elementos essenciais
à cidadania plena, quais sejam, a
indivisibilidade e a universalidade dos direitos humanos e o processo de especificação do sujeito
de direito.
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Resumo

constitucionalidade da anistia,
tecendo comentários sobre o
O presente estudo aborda o julgamento feito pelo Supremo na
controle de constitucionalidade ADPF 153, que tratou da anistia
da
anistia
efetuado
na política.
ADPF
153,
discorrendo
sobre a proporcionalidade e Abordaremos
o
controle
razoabilidade como parâmetros jurisdicional
da
anistia
para a edição de anistias futuras com
fundamento
na
proporcionalidade
e
Palavras-chave: anistia, controle razoabilidade, discorrendo sobre
jurisdicional, proporcionalidade, o citado julgado do Pretório
Excelso, visando estabelecer
razoabilidade.
alguns parâmetros para casos
futuros.
Introdução

Um dos temas mais polêmicos no
Direito Constitucional consiste no
controle jurisdicionalda anistia,
especificamente seu mérito, já que
caracterizada como ato político.
Neste
trabalho
teceremos
breves considerações sobre a
aplicação da proporcionalidade
e razoabilidade no controle de
1

1. Anistia
A anistia é ato político, concedido
mediante lei nacional (art. 21,
XVII, e art. 48, VIII da CF), assim
da competência do Congresso e
do Chefe do Executivo, correndo
por conta destes a avaliação
dos critérios de conveniência e

STF, ADI 1231/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.12.2005.
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oportunidade do ato (STF, ADI
1231/DF)1. Mediante a anistia “se
faz esquecer o delito cometido
contra a ordem, o atentado
contra as leis e as instituições
nacionais” (BARBOSA, 1892, p.
402), afigurando-se “uma das
expressões de clemência do
Estado” (MELLO, 1986, p. 68).

Dentre as hipóteses excepcionais
de retroatividade permitida
pela Constituição temos as leis
concessivas de anistia, sejam as
criminais, sejam as de outras
categorias (art. 22, XVII, c/c
art. 48, VIII e § 6º do art. 150),
acarretando até a destituição da
coisa julgada(MELLO, 1986, p.
68).
A Constituição Federal só vedou
explicitamente a anistia:

a) no artigo 5º XLIII – “a lei
considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia
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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-los, se omitirem”; e

asseguradas as promoções, na
inatividade, ao cargo, emprego,
posto ou graduação a que teriam
direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos
de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos
vigentes,
respeitadas
as
b) no § 11 do Art. 195, “é vedada características e peculiaridades
a concessão de remissão ou das carreiras dos servidores
anistia das contribuições sociais públicos civis e militares e
de que tratam os incisos I, a, e observados
os
respectivos
II deste artigo, para débitos em regimes jurídicos.
montante superior ao fixado em
lei complementar”.
§ 1º O disposto neste artigo
somente
gerará
efeitos
Em matéria tributária no artigo financeiros
a
partir
da
150 § 6º há uma restrição para promulgação da Constituição,
concessão da anistia:
vedada a remuneração de
qualquer espécie em caráter
“Qualquer subsídio ou isenção, retroativo.
redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido,
§ 2º Ficam assegurados os
anistia ou remissão, relativos a benefícios estabelecidos neste
impostos, taxas ou contribuições, artigo aos trabalhadores do
só poderá ser concedido setor privado, dirigentes e
mediante lei específica, federal, representantes sindicais que, por
estadual ou municipal, que motivos exclusivamente políticos,
regule
exclusivamente
as tenham sido punidos, demitidos
matérias acima enumeradas ou compelidos ao afastamento
ou o correspondente tributo ou das atividades remuneradas
contribuição, sem prejuízo do que exerciam, bem como aos
disposto no art. 155, § 2.º, XII, ‘g’ que foram impedidos de exercer
”.
atividades profissionais em
virtude de pressões ostensivas
O
ato
das
disposições ou expedientes oficiais sigilosos.
constitucionais
transitórias
também dispôs sobre a anistia:
§ 3º Aos cidadãos que foram
impedidos de exercer, na vida civil,
“Art. 8º. É concedida anistia aos atividade profissional específica,
que, no período de 18 de setembro em decorrência das Portarias
de 1946 até a data da promulgação Reservadas do Ministério da
da Constituição, foram atingidos, Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19
em decorrência de motivação de junho de 1964, e nº S-285exclusivamente política, por GM5 será concedida reparação
atos de exceção, institucionais de natureza econômica, na forma
ou
complementares,
aos que dispuser lei de iniciativa do
que foram abrangidos pelo Congresso Nacional e a entrar
Decreto Legislativo nº 18, de em vigor no prazo de doze meses
15 de dezembro de 1961, e aos a contar da promulgação da
atingidos pelo Decreto-Lei nº Constituição.
864, de 12 de setembro de 1969,
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§ 4º Aos que, por força de atos
institucionais, tenham exercido
gratuitamente mandato eletivo
de vereador serão computados,
para efeito de aposentadoria no
serviço público e previdência
social, os respectivos períodos.

§ 5º A anistia concedida nos
termos deste artigo aplica-se
aos servidores públicos civis e
aos empregados em todos os
níveis de governo ou em suas
fundações, empresas públicas
ou empresas mistas sob controle
estatal, exceto nos Ministérios
militares, que tenham sido
punidos ou demitidos por
atividades
profissionais
interrompidas em virtude de
decisão de seus trabalhadores,
bem como em decorrência do
Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de
agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente
políticos,
assegurada a readmissão dos que
foram atingidos a partir de 1979,
observado o disposto no § 1º.
Art. 9º. Os que, por motivos
exclusivamente políticos, foram
cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de
15 de julho a 31 de dezembro de
1969, por ato do então Presidente
da República, poderão requerer
ao Supremo Tribunal Federal
o reconhecimento dos direitos
e
vantagens
interrompidos
pelos atos punitivos, desde que
comprovem terem sido estes
eivados de vício grave.
Parágrafo único. O Supremo
Tribunal Federal proferirá a
decisão no prazo de cento e
vinte dias, a contar do pedido do
interessado”.
Considerando-se que a anistia
constitui ato político, há
polêmica sobre a mesma figurar
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como objeto de controle de de funções; trata-se da posição
adotada pelo Supremo Tribunal
constitucionalidade.
Federal, desde 1892:
Ato político envolve questão que:
Não é da índole do Supremo
(...) situa-se no âmbito da Tribunal Federal envolver-se
discricionariedade política, das nas funções políticas do Poder
opções políticas tomadas segundo Executivo ou Legislativo (STF HC
uma certa linha programática, 300).
fundada em juízo também de
conveniência e oportunidade, Em caso mais recente, o Pretório
além de adequação e utilidade, Excelso entendeu que o veto
evidentemente no campo de (ato político) não é suscetível de
competência
constitucional apreciação pelo Judiciário por se
reservada (SAMPAIO, 2002, p. tratar de questão política (QO
na APDF 101/RJ), confirmando
307)2.
entendimento
por
vezes
Tais atos encontram previsão externado no Supremo (ADI
na Constituição Federal, que 1.231 e ADI 2.306), consoante
concede
autorização
para lecionam MENDES; COELHO;
sua edição, isto é, derivam GONET (2007, p. 491).
diretamente da Lei Maior e não
poderãosofrer restrições por (ii) não há ato imune a controle
norma infraconstitucional, isto jurisdicional, “porque não há
é, são regulados, apenas, pela espaço, no Estado Constitucional,
lei constitucional (OLIVEIRA, senão para governos limitados,
1992, p. 42, no mesmo sentido cujos
atos,
especialmente
MEIRELLES, 2001, p. 667 e quando lesivos de direitos
FAGUNDES, 1957, p. 182).
constitucionais, poderão ser
fiscalizados” (TAVARES, 2005, p.
282).
2. Controle judicial da anistia

Adotamos a tese da possibilidade
de controle jurisdicional. Mera
Acerca da controvérsia do alegação de que o ato é político
controle judicial dos atos ou discricionário não afasta o
políticosexistem duas correntes, controle da compatibilidade
com a Constituição e a legislação
senão vejamos:
infraconstitucional.O Ministro
(i) tratando-se de ato político, Celso de Mello, em lapidar voto,
não há controle jurisdicional, leciona:
devendo-se evitar que o
Judiciário substitua o Executivo, O princípio da separação de
com violação ao princípio poderes não pode ser invocado
constitucional da separação para estabelecer, em torno de
2
3

José Adércio Leite Sampaio, A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, p. 307.

um dos órgãos da soberania
nacional, um devassável círculo
de imunidade, insuscetível de
revisão judicial, não obstante a
concretização eventual de lesão a
direitos e a garantias individuais
(STF, MS 21.564).
José Elaeres Marques Teixeira
afirma que “a regra agora
é o controle judicial das
questões políticas; a exceção, o
exercício pelo Tribunal da sua
autocontenção”(TEIXEIRA, 2005,
p. 162).

Não há vedação de controle
jurisdicional
pelo
Texto
Fundamental; praticada violação
a
direitos
fundamentais,
imprescindível
o
controle,
sob
pena
de
eliminação
indireta do próprio direito
fundamental afrontado, o qual,
sem remédio, perde sentido.
Inclusive, a proteção dos direitos
fundamentais constitui uma das
funções essenciais de um Tribunal
Constitucional, consoante alerta
André Ramos Tavares (2005, p.
287).

A exclusão do controle judicial dos
atos do Poder Público inviabiliza
a aplicação da supremacia da
Constituição, violando o direito
fundamental à efetivação da
Constituição3, defendido por
Dirlei da Cunha Júnior:
Ele consiste no fundamental
direito que todos têm de ver a
Constituição observada na sua
plenitude, ou melhor, efetivada
e concretizada, a fim de que se

Consoante defende o autor, trata-se de um direito fundamental implícito, deduzido diretamente do regime (democracia social semidireta) nele

consagrado e dos princípios fundamentais que informam a ordem jurídico-constitucional (Título I), com destaque para a proclamação da soberania

popular (artigo 1.º, parágrafo único), em decorrência da força expansiva desses princípios políticos constitucionalmente conformadores de um Estado
Constitucional Democrático de Direito. Controle judicial das omissões do poder público: em busca de uma dogmática constitucional transformadora à luz
do direito fundamental à efetivação da constituição, p. 256.
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possibilite, até mesmo, que os
outros direitos fundamentais
se desenvolvam e se realizem
(2004, p. 256).

(BANDEIRA DE MELLO, 1969,
p. 417), em total prejuízo ao
princípio da prevalência da
Constituição (GOUVEIA, 2005,
p. 1596). As lições do Ministro
Não há falar em violação ao Celso de Mello reafirmam a tese
princípio da separação de funções ora defendida:
diante do controle de atos
políticos e discricionários por A defesa da Constituição da
parte do Judiciário, considerando República representa o encargo
que somente se opera a mais relevante do Supremo
verificação da compatibilidade Tribunal Federal. O Supremo
destes com o ordenamento Tribunal Federal — que é o
jurídico
constitucional
e guardião da Constituição, por
infraconstitucional.
expressa delegação do Poder
Constituinte — não pode
Concordamos com Juarez Freitas: renunciar ao exercício desse
encargo, pois, se a Suprema
Inexiste a discrição pura ou não- Corte falhar no desempenho
controlável principiologicamente da gravíssima atribuição que
pelo Poder Judiciário: todos os lhe foi outorgada, a integridade
atos devem estar sujeitos ao do sistema político, a proteção
controle em face da cogência das liberdades públicas, a
da totalidade dos princípios estabilidade do ordenamento
normativo
do
Estado,
a
fundamentais(2004, p. 70).
segurança das relações jurídicas
Ademais, o poder constituinte e a legitimidade das instituições
República
restarão
originário
expressamente da
excluiu da apreciação do profundamente comprometidas.
Judiciário somente determinados O inaceitável desprezo pela
atos, extirpando dúvidas: (i) na Constituição não pode convertervedação do habeas corpus contra se em prática governamental
o mérito das punições militares consentida. Ao menos, enquanto
disciplinares
(artigo
142, houver um Poder Judiciário
parágrafo 2.º, da Constituição independente e consciente de sua
Federal); e (ii) quando pretendeu alta responsabilidade política,
que o controle dos atos que social e jurídico-institucional
dizem respeito à disciplina (ADI 2.010-MC).
e
competições
desportivas
fossem efetuados somente após Em síntese, ato que afeta direitos
esgotamento da questão pela fundamentais não é imune à
jurisdicional,
justiça desportiva. Todavia, sindicabilidade
decorrido o prazo de sessenta sob pena de afronta ao princípio
dias, contados da instauração da supremacia da Constituição,
do processo, sem decisão final, ao Estado Democrático de
cabível acesso ao Judiciário Direito, à força normativa
(artigo 217, parágrafos 1.º e 2.º, da Constituição, violação ao
princípio da inafastabilidade do
da Constituição Federal).
controle jurisdicional e ao direito
A adoção da tese da ausência de fundamental à efetivação da
controle judicial é inaceitável no Constituição.
Estado Democrático de Direito
983

Concluímos com a célebre frase
de LordActon: “Todo o poder
corrompe: o poder absoluto
corrompe
absolutamente”
(ACTON, apud GOUVEIA, 1999, p.
192).
Entendemos que a anistia está
sujeita a controle jurisdicional
em caso de abuso e desvio de
poder, empregando-se para
tanto a proporcionalidade e a
razoabilidade.
O Supremo Tribunal Federal
já abordou a possibilidade de
controle de constitucionalidade
da
anistia,
firmando
entendimento no sentido de que:

A anistia é ato político,
concedido mediante lei, assim
da competência do Congresso e
do Chefe do Executivo, correndo
por conta destes a avaliação
dos critérios de conveniência
e oportunidade do ato, sem
dispensa, entretanto, do controle
judicial, porque pode ocorrer,
por exemplo, desvio do poder
de legislar ou afronta ao devido
processo legal substancial (CF,
art. 5.º, LIV) (STF, ADI 1231).
No julgamento precitado, foi
discutida amplamente a questão
decontroledeconstitucionalidade
da lei concessiva de anistia,
sendo que a maioria posicionouse pela constitucionalidade de
lei que a concedia aos candidatos
às eleições gerais de 1994, que
receberam multas eleitorais.

Talvez o mais emblemático dos
exemplos de controle judicial
de anistia seja o da ADPF 153,
na qual se alegava notória
controvérsia constitucional a
propósito do âmbito de aplicação
da “Lei de Anistia”. A ação
foi proposta pela Ordem dos
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Advogados do Brasil – OAB, para
declarar que o § 1º do artigo 1º da
Lei n. 6.683, de 19 de dezembro
de 1979 não foi recepcionado
pela atual ordem constitucional.
Referido dispositivo concedeu
anistia a delitos conexos a crimes
políticos,
independentemente
de sua natureza, desde que
relacionados com crimes políticos
ou praticados por motivação
política.

Sustentou
a
Ordem
dos
Advogados do Brasil que a norma
implicaria anistia a agentes
públicos responsáveis por crimes
comuns, como homicídios, abuso
de autoridade, desaparecimentos
forçados,
lesões
corporais,
estupro e atentado violento ao
pudor, em notória violação ao
princípio da dignidade da pessoa
humana.
A Suprema Corte compreendeu
que “a expressão crimes conexos
a crimes políticos conota sentido
a ser sindicado no momento
histórico da sanção da lei”, de
tal modo que a Lei de Anistia
refletia uma decisão política
assumida própria da transição
conciliada em 1979, devendo
“ser interpretada a partir da
realidade no momento em que
foi conquistada”. Compreendeuse, ainda, que a Lei 6.683/79 não
poderia ser questionada em razão
de eventual incompatibilidade
com diplomas posteriores por
impossibilidade lógica, por se
tratar de anistia concedida
antes de sua vigência. Por fim,
asseverou-se que a anistia da
lei de 1979 não foi afastada
pela Constituição de 1988, não
havendo sentido em questionar
a recepção de dispositivo
4

constante no texto constitucional
originário. Importante notar que,
a despeito da improcedência
da ADPF, temos que admitiua
possibilidade de controle judicial
da anistia4, mas no caso concreto,
entendeu que não houve afronta
à Lei Maior.Um esclarecimento
importante foi feito no sentido de
que:

“No Estado democrático de
direito o Poder Judiciário não
está autorizado a alterar, a dar
outra redação, diversa da nele
contemplada, a texto normativo.
Pode, a partir dele, produzir
distintasnormas.Masnemmesmo
o Supremo Tribunal Federal está
autorizado a rescrever leis de
anistia. Revisão de lei de anistia,
se mudanças do tempo e da
sociedade a impuserem, haverá
--- ou não --- de ser feita pelo
Poder Legislativo, não pelo Poder
Judiciário” (Ementa do Acórdão
da ADPF 153/DF).

Em poucas palavras, o Supremo
não admitiu que o Judiciário
reescreva ou revise a lei de
anistia afastando sua incidência
quanto a agentes públicos que
praticaram a tortura, diante do
caráter bilateral da mesma, o que
não se confunde com seu controle
de constitucionalidade.

Aplicável
o
controle
jurisdicional nesta situação,
evitando
o
desprestígio
da supremacia e da força
normativa, com a consequente
isenção de responsabilidade
do
descumpridor
da
Lei
Maior e do ordenamento
infraconstitucional.
3. Proporcionalidade
A doutrina diverge acerca do
fundamento constitucional do
critério da proporcionalidade
no Direito Brasileiro, existindo
quatro posições sobre seu
fundamento: (i) no Estado de
Direito (MENDES et alii, 2007,
p. 313; BARROSO, 2001, p. 7577); (ii) no princípio do devido
processo legal material (STUMM,
1995, p. 152-159); (iii) no artigo
5.º, parágrafo 2.º, da Constituição
Federal (TAVARES, 2007, p. 678);
e (iv) na estrutura dos direitos
fundamentais (ALEXY,1994, p.
101; SILVA, 2002, p. 25; ÁVILA,
2009, p. 158-160). Contudo, o que
importa no presente momento é
ressaltar que todas as correntes
encontram o seu fundamento de
validade diretamente no Texto
Fundamental, impondo-se a sua
inexorável aplicação, entendemos
que todos fundamentos podem
ser adotados.A exigência de
proporcionalidade vem sendo
aceita como um dever jurídicopositivo, o que, por si só, revela a
importância de sua explicação e
descrição (SILVA, 2002, p. 33).

Entendemos que a anistia
não poderá ser contrária
à
proporcionalidade
e
à
razoabilidade,
sob
pena
de
irremissível
inconstitucionalidade. Abusos e
desvios não devem ser tolerados
no Estado Democrático de Temos
no
critério
da
Direito, inclusive os praticados proporcionalidade três elementos
por ato legislativo.
(TAVARES, 2007, p. 685): (a)
adequação; (b) necessidade; e (c)

Tanto que o Relator Min. Eros Grau aponta: “afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, teremos que sua adequação à

Constituição de 1988 resulta inquestionável”, ADPF 153/DF.
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proporcionalidade em sentido
estrito. Tais regras devem ser
aplicadas de forma gradual com
o fim de descartar primeiro as
medidas que ofendam ao princípio
da adequação (inadequadas,
inaptas), depois as que ofendam
a necessidade (desnecessárias)
para,
finalmente,
com
a
medida restante, avaliar a sua
conformidade com o princípio
da proporcionalidade em sentido
estrito.

da proporcionalidade em sentido
estrito é imprescindível somente
quando superadas as análises
da adequação e da necessidade.
Será ilegítima a medida que
não observe as exigências
formuladas pelas sub-regras da
proporcionalidade.

nos que a adequação será
facilmente satisfeita, vez que é
o instituto jurídico destinado a
tal fim, fazendo cessar eventual
persecução criminal em curso
ou tornando nulos os efeitos
de condenações proferidas,
revelando-se meio adequado a
fomentar o fim pretendido, qual
seja, apagar os efeitos das normas
que incidiriam sobre as condutas
praticadas. Sendo sempre esta
a finalidade, invariavelmente,
o teste da adequação resta
superado.

A essência do exame da
proporcionalidade só é atingida
no caso concreto. No entanto,
conforme esclarecemos a seguir,
as peculiaridades fáticas parecem
As sub-regras devem ser ganhar relevo somente na análise
apreciadas sucessivamente, de da proporcionalidade em sentido
forma eliminatória, isto é:
estrito, senão vejamos.
Por tal razão, deve-se passar à
análise da necessidade.
Eles devem ser aplicados de forma
gradual com o fim de descartar:
(a) primeiro, as medidas que 3.1. Adequação
ofendem o princípio da adequação
3.2. Necessidade
(inadequadas, inaptas); (b) em O primeiro elemento do critério
seguida as medidas que ofendem da proporcionalidade é a O
segundo
elemento
da
a necessidade (desnecessárias), adequação da medida, ou seja, proporcionalidade
é
a
e (c) finalmente, avaliar a esta deve ser apta para promover necessidade, que diz respeito à
conformidade da medida com as o fim visado pelo ordenamento, escolha dos meios menos gravosos
exigências da proporcionalidade ainda que não seja atingido. ou mais suaves para alcançar
em sentido estrito (DIMOULIS e É adequado o meio com cuja o valor desejado (TAVARES, p.
MARTINS, 2007, p. 183).
utilização a realização de um 686). Um ato estatal é somente
objetivo puder ser fomentada, necessário caso a realização do
A
proporcionalidade
exige, promovida,
reputando-se objetivo perseguido não possa
para sua correta aplicação, inadequada somente a medida ser promovida, com a mesma
que se obedeça àordem pré- que em nada contribui para intensidade, por meio de outro
definida de suas sub-regras, fomentar a realização do objetivo ato que limite, em menor medida,
que se relacionam de forma pretendido (MARTINS, 2003, o direito fundamental atingido.
subsidiária, de forma que o juiz p.
33).Para
caracterizar-se
nem sempre precisará proceder como inidôneo “quanto à sua Trata-se de exame comparativo
à análise de todas elas para conformação aos fins colimados, entre os meios à disposição
decidir pela proporcionalidade o meio deverá ser totalmente (SILVA, 2002, p. 38) e a sua relação
ou desproporcionalidade da inviável” (TAVARES, 2007, p. custo/benefício (TAVARES, 2007,
medida. Tal análise pode ser 686, No mesmo sentido: SILVA, p. 686), levando em consideração,
resolvida, por exemplo, com 2002, p. 37; BARROS, 2000, p. 78; sempre, a “ideia de que o cidadão
simples exame da adequação STEINMETZ, 2001, p. 150).
tem direito à menor desvantagem
do ato estatal à promoção dos
possível”, ou seja, conforme
objetivos pretendidos.
Considerando que uma lei que salienta Canotilho, se “poderia ter
conceda anistia política tem adoptado outro meio igualmente
Em termos concretos, a análise por objetivo tornar impuníveis eficaz e menos desvantajoso para
da necessidade somente será determinados atos praticados os cidadãos” (CANOTILHO, 1993,
exigível quando resolvida a antes de sua vigência, parece- p. 383). Em poucas palavras,
análise da adequação; e a análise
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o meio menos gravoso deve
ser eleito5; caso contrário, há
inconstitucionalidade. Aplicável
na decretação, prorrogação,
execução e responsabilização
dos agentes.Quanto à aplicação
do subcritério da necessidade,
esclarece-se que:

Muitas vezes, a comparação
entre as várias medidas possíveis
permite constatar com clareza
que a opção do legislador
intervém no direito de maneira
mais intensa do que alternativas
de efeito igual. Quanto mais o
intérprete argumentar com base
em dados empíricos (exemplo:
estatísticas) e em máximas de
experiências irrefutáveis, mais
satisfatória será a comprovação
(DIMOULIS e MARTINS, 2007, p.
218).
A necessidade costuma ser
associada à busca do “meio mais
suave” (milderesMittel) dentre
vários possíveis (GUERRA FILHO,
2009, p. 245). Das noções acima
expostas se extrai a diferença
entre as sub-regras da adequação
e da necessidade: o exame deste
é inevitavelmente comparativo,
enquanto o exame daquela é
absoluto.

No que diz respeito à aplicação
da sub-regra da necessidade
ao instituto da anistia, sua
averiguação não se relaciona à
conveniência do ato político, a
depender do contexto histórico,

das forças políticas existentes e
de fatores de utilidade social. A
análise da necessidade exigirá,
portanto, que se busquem
medidas alternativas ao fim
pretendido, que sejam menos
custosos sob o ponto de vista
orçamentário e menos onerosos
em eventual restrição a direitos
fundamentais.

3.3. Proporcionalidade
sentido estrito

em

A proporcionalidade em sentido
estrito

(...) significa a relação entre
meios e fins que seja, no dizer
de Willis Santiago Guerra Filho,
‘juridicamente a melhor possível’.
Isso significa, acima de tudo, que
Frisamos que a necessidade só não se fira o ‘conteúdo essencial’
é realmente avaliada no caso (Wesensgehalt)
de
direito
concreto, mediante o cotejo da fundamental com o desrespeito
medida estatal com medidas intolerável da dignidade humana
alternativas capazes de revelar (TAVARES, 2007, p. 687).
que a opção feita pela norma
era, na realidade, desnecessária. Trata-se de pesar as desvantagens
No entanto, tal como acontece dos meios em relação às
quando da análise da adequação, vantagens do fim (CANOTILHO,
parece possível superar a sub- 1993, p. 384).A medida é
regra da necessidade ainda em proporcional em sentido estrito
abstrato. Isso porque a anistia “se as vantagens que trará
não se traduz em ações que superarem as desvantagens”
exijam investimento estatal, e (GUERRA FILHO, 2009, p. 75).
referido ato não parece rivalizar
com medidas alternativas para a Há quem se manifeste de
mesma finalidade (caso existam). modo contrário ao emprego
da
proporcionalidade
em
Se a finalidade do ato de anistia sentido estrito, pois daria azo
é a de perdoar determinadas à usurpação de competência
pessoas delitos perpetrados, de decisão política própria dos
parece-nos enfim que todo ato órgãos do Poder Legislativo por
será adequado (porque capaz órgãos do Poder Jurisdicional6,
de fomentar tal objetivo) e afrontando o princípio da
necessário (por ausência de separação de funções estatais
outras medidas igualmente e o princípio democrático, já
capazes de fazê-lo), revelando que aplicá-lo significa adotar
que o cerne da questão está na posições políticas e não jurídicas
proporcionalidade em sentido (DIMOULIS e MARTINS, 2007, p.
estrito.
229-230).

5 DIMOULIS e MARTINS (p. 220) fazem duas observações quanto à identificação dos componentes conceituais do subcritério da necessidade, que

sintetizamos: a) identificação dos meios adequados: imprescindível para identificação da necessidade que o intérprete estabeleça um rol completo dos
possíveis meios empregados para alcançar o fim almejado, levando em consideração experiências jurídicas do passado, soluções adotadas no direito
alienígena, pesquisas empíricas e materiais colhidas no debate entre especialistas (juristas ou não) sobre a questão, viabilizando a realização de

comparação. Tal identificação visa buscar “o meio que mais poupe (o mais ameno) a liberdade intervinda”; b) comparação de meios: envolve o problema
da mensuração do impacto ou gravidade dos meios, abrangendo três problemas: (i) identificação do meio menos gravoso para o titular do direito (grau
de intensidade); (ii) eleição de formas para medir a sua relação com o fim almejado (grau de adequação); e (iii) relacionar o problema da intensidade com
o problema do investimento estatal que pressupõe a escolha da medida certa (grau de custo estatal).
6
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Entendemos
que
a
proporcionalidade em sentido
estrito encontra fundamento
constitucional não somente no
princípio da proporcionalidade
em sentido amplo, mas também
nos objetivos da República
Federativa
do
Brasil
em
“construir uma sociedade livre,
justa e solidária” (artigo 3.º,
I, da Constituição Federal),
justiça a ser alcançada pela
proporcionalidade dos meios
empregados pelo Estado para
consecução do bem comum.
Fundamentamos tal elemento,
outrossim, no objetivo traçado
pelo
Poder
Constituinte
Originário de “promover o
bem de todos” (artigo 3.º,
IV, da Constituição Federal),
mediante aplicação de normas
proporcionais e justas.
Em poucas palavras, constitui
objetivo da República Federativa
do Brasil que as normas e atos do
Poder Público tenham conteúdo
justo, alcançado tal valor
mediante a proporcionalidade que
contribui para que o bem comum
seja alcançado. Temos que tais
fundamentos são confirmados
pelo princípio da dignidade da
pessoa humana (artigo 1.º, III, da
Constituição Federal). Inexiste
afronta à separação de funções
e ao princípio democrático, e tal
elemento serve como critério
para controle dos atos que
afrontam direitos fundamentais.
Observa-se que, para que uma
medida seja reprovada no
teste da proporcionalidade em
sentido estrito, não é preciso que
implique a não realização de um
direito fundamental, ou atinja o
seu núcleo essencial. Basta que
os motivos que fundamental a
adoção da medida não tenham
peso suficiente para justificar a

restrição ao direito fundamental
atingido (SILVA, 2002, p. 35).

única e exclusivamente, para
favorecimento
casuísta
de
determinados
sujeitos
que
Nesse sentido, embora tenhamos ocuparam cargos públicos ou
concluído que qualquer ato não, mas envolvidos em crimes
de anistia será adequado e tributários, lavagem de dinheiro,
necessário, alguns podem se corrupção dentre outros tipos
revelar desproporcionais em penais, sob pretexto de que se
sentido estrito. Consideramos trata de anistia política, mas
como exemplo do atendimento com o fim de beneficiar aliados
à
proporcionalidade
em ou determinadas pessoas por
sentido estrito, os termos da critérios incompatíveis com a
Lei 6.683/1979, que concedeu moralidade (art. 37, caput da
anistia tanto àqueles que Constituição de 1988).
cometeram crimes políticos
quanto a militares punidos
com fundamento em Atos
Institucionais e Complementares, 4. Razoabilidade
em tentativa de transição
reconciliada.
Proporcionalidade
e
razoabilidade são expressões
Embora não seja este o objetivo empregadas como sinônimas
alguns
doutrinadores
do presente trabalho, é possível por
realizar
superficial
análise (BARROSO, 1998, p. 219; BASTOS,
da ADPF 153 sob a ótica da 1997, p. 175; e BARROS, 2000, p.
proporcionalidade em sentido 57). Contudo, têm significados
estrito. Pode-se argumentar distintos, lembrando que a
que há desproporcional ofensa a termos diversos não se deve
direitos do homem na extensão atribuir o mesmo significado.
da anistia a agentes públicos A razoabilidade é mais ampla
acusados por crimes comuns, do que a proporcionalidade
como tortura, homicídio, lesão (QUEIROZ, 2000, p. 45), e acerca
corporal e estupro. Vale dizer do assunto discorre André
que,
na
proporcionalidade Ramos Tavares, com apoio na
em sentido estrito, o julgador doutrina de Humberto Ávila:
deve realizar uma ponderação
entre todos os princípios Enquanto
aquela
envolvidos, sendo possível, no (proporcionalidade) implica uma
caso mencionado, sustentar que relação de causalidade entre meio
o propósito reconciliatório da e fim, a razoabilidade não contém,
nação não poderia sobrepujar o em si, uma referência dessa
direito à vida e a dignidade da magnitude (2007, p. 688), mas
pessoa humana.Em tese, o exame uma relação de correspondência
isolado da proporcionalidade entre duas grandezas (2009, p.
em sentido estrito poderia ter 687).
conduzido a Corte Constitucional
a julgamento diverso.
Entretanto, merece ser registrado
que ambas visam a um resultado
Há, outrossim, afronta à comum: “coibir o arbítrio do
proporcionalidade em sentido Poder
Público,
invalidando
estrito na seguinte situação: leis e atos administrativos
Lei “X”, que cria anistia, caprichosos,
contrários
à
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pauta de valores abrigada pela
Constituição”
(SARMENTO,
2002, p. 87). A razoabilidade é
um critério utilizado por juízes
e por Tribunais Constitucionais
para fundamentar suas decisões,
e empregado pela comunidade
jurídica e política para valorar
a
correção
de
decisões
jurisprudenciais.

O fundamento constitucional da
razoabilidade é o princípio do
devido processo legal material
(SILVA, 2002, p. 32), insculpido
no artigo 5.º, LIV, da Constituição
Federal. Assim também entende
o Supremo Tribunal Federal
(STF, ADI1.158-8). Inclusive
a Emenda Constitucional n.
45/2004 contemplou a exigência
da razoável duração do processo
no artigo 5.º, LXXVIII, da
Constituição.
A consagração constitucional
da razoabilidade dos atos do
Poder Público exige que as
diferenciações sejam razoáveis e
racionais, e consoante magistério
da doutrina de Carlos Roberto
Siqueira de Castro:
Isto quer dizer que a norma
classificatória não deve ser
arbitrária,
implausível
ou
caprichosa, devendo, ao revés,
operar como meio idôneo, hábil
e necessário ao atingimento de
finalidades constitucionalmente
válidas. Para tanto, há de existir
uma indispensável relação de
congruência entre a classificação
em si e o fim a que ela se destina
(CASTRO, 2006, p. 145).
Registre-se, por oportuno, o
esclarecimento
doutrinário
indicando que não se trata
de princípio aritmético ou
suscetível de precisão teórica
ou jurisprudencial, padecendo

de “inexatidão e de variações de
conteúdo ao sabor da evolução
nem sempre retilínea do
sentimento jurídico vigorante em
cada tempo e lugar” (CASTRO,
2006, p. 162).

à generalização da norma geral
(ÁVILA, 2009, p. 155);

(ii)
razoabilidade
como
congruência: o postulado ora
estudado “exige a harmonização
das normas com suas condições
Segundo Willis Santiago Guerra externas
de
aplicação”,
Filho, na Inglaterra fala-se em recorrendo-se a um suporte
princípio da irrazoabilidade, e empírico ou exigindo uma relação
sua origem concreta remonta de coerência entre o critério
a decisão judicial proferida em de diferenciação escolhido e
1948, a decisão Wednesbury, a medida adotada (critérios
na qual se formulou a assertiva distintivos inadequados);
segundo a qual “se uma decisão
(...) é de tal forma irrazoável, que (iii)
razoabilidade
como
nenhuma autoridade razoável equivalência entre a medida
a tomaria, então pode a corte adotada
e
critério
que
intervir”. Trata-se de teste menos dimensiona.
intenso do que os exigidos pela
regra da proporcionalidade, Por fim, pode-se mencionar
destinando-se
a
afastar a posição de Robert Alexy
somente os atos absurdamente acerca da razoabilidade. Para o
irrazoáveis(GUERRA
FILHO, autor, existe em todos os atos
2009, p. 251).
institucionais de produção do
Direito uma chamada pretensão
Humberto Ávila, após estudos de correção, consistente em
de casos julgados pelo Supremo uma pressuposição implícita
Tribunal Federal, apresenta três no ato de decidir (ALEXY,
acepções da razoabilidade:
1999). Não faria sentido um
dispositivo de sentença que
(i) razoabilidade como equidade: dissesse, por exemplo: “Em
exigível a harmonização da nome do povo, condena-se o
normal geral com o caso senhor N à pena de dez anos de
individual.
Admite-se
que privação de liberdade, o que é
estão presentes as condições uma interpretação equivocada
de aplicação da regra, “mas do direito vigente” (ALEXY,
a regra, mesmo assim, não é 2013, p. 318). Referido autor
aplicada” (ÁVILA, 2009, p. 154), sustenta que a razoabilidade é
já que o caso é anormal, diante instrumento para que o julgador
de suas especificidades, as afaste medidas incompatíveis
quais são desconsideradas pela com tal pretensão de correção,
generalização legal, concluindo o extirpando-as do ordenamento
citado autor que:
jurídico. Para Alexy, há uma
necessária
conexão
entre
A razoabilidade serve de direito e moral, razão pela qual
instrumento metodológico para a razoabilidade opera como um
demonstrar que a incidência da mínimo de correção moral no
norma é condição necessária, direito positivo.
mas não suficiente para sua
aplicação. Para ser aplicável, o Consideradas todas as facetas da
caso concreto deve adequar-se noção de razoabilidade, temos
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que determinado ato estatal
que conceda anistia pode ser
afastado por diversas razões,
mas certamente despontam com
maior relevo a razoabilidade
como exigência de equidade e
como pretensão de correção.

Temos como exemplo de afronta
à razoabilidade se a Lei nº
6.683/79 não tivesse caráter
de anistia bilateral7, isto é, não
abrangesse os agentes públicos
ou não abrangesse os opositores
políticos, diante da ausência de
critério razoável para distinção.
A Corte Interamericana de
Direitos Humanos em diversos
julgamentos
proclamou
a
incompatibilidade
com
os
princípios
consagrados
na
Convenção Americana de Direitos
Humanos com leis nacionais que
concederam anistia unicamente
a agentes estatais, que se
convencionou chamar de “leis de
auto-anistia”, como nos casos no
Peru (“Barrios Altos” em 2001,
e “LoayzaTamayo” em 1998) e
no Chile (“AlmonacidArellano
e outros” em 2006) (CELSO DE
MELLO na ADPF 153/DF).
Conclusão
No Estado Democrático de
Direito não há ato imune ao
controle jurisdicional, impondose a supremacia da Constituição
Federal.
A anistia enquanto ato político
sujeita-se ao controle de
constitucionalidade, apurandose a sua compatibilidade
com a proporcionalidade e

7
8

razoabilidade.

Consideramos como exemplo do
atendimento à proporcionalidade
em sentido estrito, os termos da
Lei 6.683/1979, que concedeu
anistia tanto àqueles que
cometeram crimes políticos
quanto a militares punidos
com fundamento em Atos
Institucionais e Complementares,
em tentativa de transição
reconciliada.

Há, outrossim, afronta à
proporcionalidade em sentido
estrito na seguinte situação:
Lei “X”, que cria anistia,
única e exclusivamente, para
favorecimento
casuísta
de
determinados
sujeitos
que
ocuparam cargos públicos ou
não, mas envolvidos em crimes
tributários, lavagem de dinheiro,
corrupção dentre outros tipos
penais, sob pretexto de que se
trata de anistia política, mas
com o fim de beneficiar aliados
ou determinadas pessoas por
critérios incompatíveis com a
moralidade (art. 37, caput da
Constituição de 1988).
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Resumo: o argumento
central do presente artigo é o
reconhecimento de um papel de
reforço democrático na jurisdição
constitucional a partir da difusão
de suas decisões. Na primeira
parte, aborda-se a ideia de que
a democracia pressupõe certas
condições sociais para que possa
funcionar adequadamente. Uma
dessas condições é a cultura de
tolerância, que está traduzida
no d i s c u r s o do s d i r ei t o s
fundamentais, especialmente no
direito à igualdade política básica.
Asegunda parte defende que a
inserção do discurso constitucional
no espaço público tem o poder de
reforçar essas condições culturais
de permanência da democracia.
Argumenta-se que os tribunais
constitucionais, acostumados a
deliberar em termos de razão
pública e fortemente orientados
à efet iv idade dos direitos
fundamentais, têm papel essencial
em fomentar e reforçar a cultura de
tolerância nos diversos segmentos
sociais por meio do discurso que
produzem.

igualdade política.II.2. A cultura
de tolerância como pressuposto
democrático. II.3. A democracia
como projeto educacional. III.
O papel de reforço democrático
das Cortes constitucionais. IV.
Conclusão
I. Introdução

O presente ar t igo defende
a existência de um papel de
reforço democrático na jurisdição
constitucional. No primeiro
tópico, aborda-se a ideia de que
a democracia pressupõe certas
condições sociais para que possa
funcionar adequadamente. Uma
dessas condições é a cultura de
tolerância, que está traduzida
no d i s c u r s o do s d i r ei t o s
fundamentais, especialmente no
direito à igualdade política básica.
O pressuposto empírico deste
primeiro ponto é que não existe
um componente natural intrínseco
que leve certas pessoas ou
sociedades a viverem sob regimes
democráticos — como se, por
exemplo, árabes e chineses fossem
menos propensos à democracia
Sumário: I. Introdução. II. A que holandeses e franceses —, mas
democracia e suas condições de que a democracia é fruto de certas
existência.II.1. O problema da práticas sociais alicerçadas em
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condições culturais situadas no
tempo e no espaço. Nesse sentido, a
consolidação e o aprofundamento
das práticas democráticas podem
ser considerados um grande
projeto educacional de longo
prazo.

O segundo tópico defende a tese
de que a inserção do discurso
c on s t i t uc ion a l no e s p a ç o
público tem o poder de reforçar
essas condições culturais de
permanência da democracia.
Argumenta-se que os tribunais
constitucionais, acostumados a
deliberar em termos de razão
pública e fortemente orientados
à efet iv idade dos direitos
fundamentais, têm papel essencial
em fomentar e reforçar a cultura
de tolerância nos diversos
segmentos sociais. Defendese a existência de um papel de
reforço democrático das cortes
constitucionais, que pode (e deve)
ser compreendido no contexto
do grande projeto educacional
que são as democracias
contemporâneas. Assim, além da
tradicional corrente que vê nas
cortes constitucionais instituições
responsáveis por resguardar as
condições de permanência da
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democracia1, a mesma ideia aqui Outras exigências podem ser
será defendida, mas por meios e acrescidas ao conteúdo básico
com propósitos diferentes.
acima: (i) liberdades de associação,
de expressão, de imprensa e de
II. A democracia e suas condições opinião, que soam essenciais à
de existência
formação livre da vontade política;
(ii) direito de acesso a bens básicos
II.1. O problema da igualdade à sobrevivência humana (mínimo
política
existencial); (iii) liberdade de
professar cultos religiosos;
Na filosofia e ciência política, (iv) liberdadepara contestar
há um longo debate sobre as atos do governo em tribunais
concepções de democracia e os independentes e imparciais
elementos mínimos que devem (Estado de Direito); (v) garantia
estar presentesem um sistema do devido processo legal contra
político para que ele possa ser atos de restrição à liberdade e à
assim caracterizado2. De forma propriedade; (vi) separação de
minimalista, um governo poderia poderes, dentre outros. À medida
ser dito democrático com o que outros direitos individuais e
cumprimento de três singelos coletivos vão sendo incluídos no
requisitos: a observância da regra checklistpara que um determinado
da maioria, o reconhecimento de governo possa ser considerado
direitos políticos ativos e passivos democrático, mais a concepção
à população adulta, e a realização formal vai sendo abandonada em
de eleições livres e periódicas favor de princípios substanciais
para os cargos de administração e ou materiais. Por isso, em
legislação. Pode-se dizer que estes oposição à concepção formal
são os requisitos caracterizadores de democracia é possível falar
de uma democracia em sentido em democracia subst ancial
formal.
(thinandthickdemocracy). No

estado atual das discussões,
d i f ic i l ment e u m p a í s que
obser vasse apenas aqueles
requisitos mínimos descritos
acima, sem observar outros
direitos humanos, poderia ser
classificado como uma genuína
democracia.

A dicotomia entre democracia
formal e substancial pode ser
enganosa, na medida em que
induz a crer que existe democracia
sem va lores mat er ia is em
jogo (presentes na concepção
substancial). É certo que a regra
da maioria pode ser vista como
um simples método para a tomada
de coletiva de decisões sociais,
isto é, apenas a solução para
um problema de ação coletiva.
Contudo, a regra traz consigo
uma ideia valorativa subjacente,
profundamente importante em
regimes democráticos, e que
definitivamente não é “autoevidente”3: a igualdade política
entre todos os membros da
sociedade. Isso significa que
pessoas em diferentes faixas

1. Trata-se da tese clássica defendida por ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard University Press, 1980,
especialmente pp. 101-104. Ely defende um papel ativo da jurisdição constitucional no desbloqueio dos canais de mudança política (teoria que recebeu o rótulo
de procedimentalismo) e na proteção de minorias que estejam sendo discriminadas pelos órgãos de representação das maiorias. Embora este capítulo comungue
da preocupação em justificar a jurisdição constitucional à luz e em defesada democracia, os fundamentos, meios e propósitos aqui discutidos são diferentes. Para
a discussão dessas ideias em língua portuguesa, v. BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 93-119.

2. V. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “A democracia e suas dificuldades contemporâneas”. Revista de Direito Administrativo n. 212, 1998, pp. 5758. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7a. Ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1418. BOBBIO, Norberto. The Future of
Democracy. Trad. Roger Griffin. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, pp. pp. 24 e ss.. O modelo schumpeteriano de democracia — também
denominado de democracia elitista — pode ser considerado um exemplo de democracia formal. Segundo essas ideias, a democracia é caracterizada
pela possibilidade de eleição, por um conjunto de indivíduos com baixíssimo poder político, de um dos projetos oferecidos por elites que concorrem
entre si. Cf. SCHUMPETER, Joseph. A. Capitalism, socialismo and democracy, ob. cit., pp. 269-273. A discussão sobre as definições formais de
democracia voltou a fazer sentido no cenário recente de ascensão de governos de esquerda na América Latina. Com o uso de mecanismos plebiscitários,
governos como os da Venezuela, Equador e Bolívia estão promovendo alterações constitucionais que dificultam a alternância de poder, além de
enfraquecendo os poderes judiciário e legislativo em favor do Poder Executivo. Sobre o constitucionalismo autoritário ou abusivo, v. TUSHNET, Mark.
“Authoritarianconstitutionalism”, ob. cit., pp. 391-461. V., também, SEN, Amartya. A ideia de justiça, ob. cit., p. 361: “Na verdade, um grande número
de ditadores no mundo tem conseguido gigantescas vitórias eleitorais, mesmo sem coerção evidente sobre o processo de votação, principalmente
suprimindo a discussão pública e a liberdade de informação, e gerando uma clima de apreensão e ansiedade”.

3. A crítica aqui se dirige à linguagem empregada pelos foundingfathersnorte-americanos, ao redigir a famosa Declaração de Independência de 1776. V.
DAHL, Robert. Ondemocracy, ob. cit., p. 62: “Nas palavras que iriam ficar famosas por todo o mundo, em 1776 os autores da Declaração de Independência
anunciaram: ‘Nós assumimos que essas verdades são auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados pelo Criador de
certos Direitos inalienáveis, entre os quais são a Vida, Liberdade, e a busca pela felicidade’. Se a igualdade é auto-evidente então nenhuma justificação
posterior é necessária. Nenhuma pode ser encontrada na Declaração. Todavia, para a maioria de nós está muito longe de ser auto-evidente que todos
os homens — e mulheres — foram criados iguais”. Não se pode deixar de registrar, como faz Dahl, a profunda hipocrisia dos redatores da declaração:
homens ricos, conservadores e proprietários de escravos, que mantiveram seus privilégios mesmo após o término da guerra de independência.
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etárias, de renda, escolaridade, de
profissões e sexo serão tratadas
como se suas opiniões e interesses
valessem exatamente a mesma
coisapara o funcionamento do
sistema político. É o que Robert
Dahl chama de lógica da igualdade
que está na base dos regimes
democráticos. São as diferentes
concepções sobre as exigências
da igualdade política fundamental
que mot iva m a s mú lt ipla s
construções teóricas a respeito
da democracia.

Mas como justificar a igualdade
política? Esse é um problema que
tem sido enfrentado com fervor
por filósofos políticos desde, pelo
menos, o advento do iluminismo4.
Do ponto de vista histórico, há
acordo que o fundamento histórico
da igualdade intrínseca entre
as pessoas é a doutrina cristã5.
A cosmologia cristã proclama
a criação dos seres humanos à
imagem e à semelhança divinas.

Como registra Ana Paula de
Barcellos, com o advento do
cristianismo, “[p]ela primeira vez
o homem passou a ser valorizado
individualmente, já que a salvação
anunciada não só era individual,
como dependia de uma decisão
pessoal”6. Como consequência da
igual dignidade que possuem, os
homens deveriam ser tratados de
forma igual no espaço político7. A
dificuldade que pode ser associada
à fundamentação religiosa da
dignidade e, consequentemente,
da igualdade política, é que
ela parte de pressupostos que
podem não ser racionalmente
aceitos por todos os grupos
sociais. Basta imaginar uma
seita religiosa que professe uma
cosmologia diferente, baseada na
superioridade dos seus próprios
membros em relação aos demais.
Ideologias políticas largamente
compartilhadas também podem
divergir desta fundação básica da
democracia. Para estes grupos, a

igualdade política intrínseca pode
soar como imperialismo moral8.

Assim, se a teologia não pode
ser a ju s t i f ic at iv a pa r a a
igualdade básica, tornou-se
urgente encontrar uma resposta
racional, não-dogmática, capaz
de sustentá-la9. Afinal, seria uma
grave contradição performativa
defender o uso da razão pública
para as discussões fundamentais
a respeito da justiça e dos
direitos fundamentais no espaço
público — e, assim, excluir
razões particulares de grupos
religiosos e associações privadas,
como pretendem as teorias
contemporâneas da justiça — e, ao
mesmo tempo, basear a premissa
fundamental da igualdade liberal
na cosmologia religiosa cristã. O
esforço de fundação dos direitos
fundamentais em geral, e da
dignidade humana em particular,
na razão humana, é uma estratégia
de contornar a acusação de

4. Segundo Luís Roberto Barroso, foi em 1486, com a obra de Giovanni Picco, Conde de Mirandola, denominada Oração sobre a dignidade do homem, que
as razões teológicas e filosóficas a respeito da dignidade humana começaram a separar-se. Cf. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo. Brasília: Fórum, 2012, pp. 16-17.

5. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, ob. cit., pp. 14-19, em especial p. 15: “Devido à sua
influência decisiva sobre a civilização ocidental, muitos autores enfatizam o papel do cristianismo na formação daquilo que veio a ser conhecido como
dignidade humana, encontrando nos Evangelhos elementos de individualismo, igualdade e solidariedade que foram fundamentais no desenvolvimento
contemporâneo da sua abrangência” . BARCELOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, ob. cit., pp. 103-121. SARMENTO, Daniel.
“Dignidade da pessoa humana na ordem constitucional brasileira: conteúdo, trajetórias e metodologia”. Tese de titularidade (UERJ), 2015, pp. 42-50.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentaisna Constituição Federal de 1988. 2a. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2002, p. 30, suscita dúvidas quanto ao pioneirismo do cristianismo na defesa da igualdade fundamental entre os seres humanos.
6. BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, ob. cit., p. 104.

7. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, ob. cit., p. 329: “Existe uma conexão intrínseca entre o princípio democrático e
o princípio maioritário. As raízes do princípio maioritário reconduzem-se aos princípios da igualdade democrática, da liberdade e da autodeterminação.
Se a liberdade de participação democrática é igual e vale para todos os cidadãos, então o estabelecimento vinculativo de uma determinada ordenação
jurídica pressupõe, pelo menos, a concordância da maioria. E como, por outro lado, a igualdade de participação democrática pressupõe a igualdade de
votos, então estes só poderão fornecer o suporte para decisões através do respectivo número e não através de uma diferente ‘peso’; os votos contamse, não se pesam. Os indivíduos livres e iguais possibilitam, através do voto livre e igual, a adopção de um método político de decisão que, pelo menos,
beneficia de uma legitimidade quantitativa maioritária”.
8. Para um sumário das objeções à democracia, v. ROSS, Alf. Why democracy?. Cambridge: Harvard University Press, 1952, pp. 145-167. O autor afirma
que “deve ser admitido que aqueles que valoram a eficiência na direção do Estado nesta proporção [elevada] têm motivos para preferir a ditadura à
democracia” (p. 165).

9. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentaisna Constituição Federal de 1988, ob. cit., p. 32: “No âmbito do pensamento
jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a concepção da dignidade da pessoa humana, assim como a ideia de direito natural em si, passou por um processo
de racionalização e laicização, mantendo-se, todavia, a noção fundamental da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade”. Registre-se que
a filosofia clássica grega tinha por pressuposto a desigualdade natural entre os homens.
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dogmatismo seletivo na discussão sequer esboça uma concepção tão
ampla de igualdade: na opinião do
pública10.
francês, a igualdade extrema, que
Os filósofos iluministas que permitiria aos membros comuns
lançaram as bases para o governo do povo exercer funções de direção
moderado não foram capazes de no Estado, seria ela própria uma
oferecer uma defesa abrangente perversão do ideal de igualdade13.
e, sobretudo, convincente, da
igualdade política laica. Locke, por O mais proeminente esforço em
exemplo, reconhece a igualdade dar uma roupagem racional para
intrínseca como o resultado do o conteúdo básico da dignidade
exercício da pura razão, infundida humana, e a consequente igualdade
nos homens por fruto da vontade política dela decorrente, foi o
divina, que está presente mesmo empreendido pelo filósofo moralista
no estado de natureza11. Rousseau Imannuel Kant14. O desenvolvimento
considera a igualdade como um integral da complexa teoria moral
dado: os homens nascem livres kantiana não cabe neste espaço. No
e iguais, mas desiguais em força essencial, Kant está interessado em
física. Somente o contrato social produzir uma filosofia moral sem
pode restaurar a igualdade natural qualquer vinculação a elementos
perdida12. Não há qualquer esforço empíricos15 (o que ele denomina de
para justificar a igualdade básica antropologia prática), mas que seja
nos dois autores, ela surge como um acessível somente pela razão (daí
dado. Montesquieu, por seu turno, o adjetivo moral). Nesse sentido,

a ação moral legítima depende da
obediência direta ao dever, que é
fruto da aplicação da razão pura.
Se a vontade for contaminada por
qualquer outro móvel que não seja
o dever, ela resta despida de seu
conteúdo moral — até a mesmo a
inconsciência de que se está agindo
em função do dever retira o caráter
moral da ação16.

As exigências de ação fundadas
exclusivamente no dever
constituem o que Kant denomina
de imperativo categórico. O
imperativo fundamental que
ele deduz a partir da razão é
o seguinte: “age segundo uma
máxima tal que possas ao mesmo
tempo querer que ela se torne lei
universal”17. De modo inteligente,
o autor aponta um teste lógicoracional, deduzido a partir da
pura razão, para que as ações

10. A discussão sobre os direitos dos cidadãos que professam doutrinas abrangentes não-razoáveis na perspectiva liberal (especialmente as nãoigualitárias) não pode ser discutido neste espaço. Para a discussão, V. KELLY, Erin; MCPHERSON, Lionel. “On tolerating the unreasonable”. Journal of
Political Philosophy n. 9, n. 1., 2002, pp. 28-55; QUONG, Jonathan. “The rights of unreasonable citizens”. JournalofPoliticalPhilosophy v. 12, n. 3, 2004,
pp. 314-335. Para uma discussão sobre a secularização da ideologia cristã e suas consequências para o constitucionalismo, v. CARRILHO, Leonardo.
“Raízes teológico-políticas da modernidade constitucional”. Revista Publicum n. 1, 2015, pp. 140-186.

11. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 24: “O estado natural tem uma lei de natureza
para governá-lo, que a todos obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a consultem, por serem iguais e independentes, que nenhum
deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. E como todos os homens são obra de um Artífice onipotente e infinitamente
sábio — todos servos de um único senhor soberano, aqui postos por ordem d’Ele, para cumprir-lhe a missão — são propriedade d’Ele que os gerou,
destinados a durar o tempo que a Ele aprouver, e não a uns e outros; e sendo todos providos de faculdades iguais, compartilhando de uma natureza
comum, não há como supor qualquer forma de subordinação entre os homens que nos autorize a destruir a outrem, como se fôssemos objeto uns de
outros, tal como as criaturas das ordens inferiores são para nós”.
12. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, p. 37: “(...) em lugar de destruir a igualdade natural, o
pacto fundamental substitui, ao contrário, uma igualdade moral e legítima a toda a desigualdade física, que entre os homens lançara a natureza, homens
que podendo ser dessemelhantes na força, ou no engenho, tornam-se todos iguais por convenção e por direito”.

13. MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Col. Os Pensadores, v. 21. 1a. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 118: “Corrompe-se o espírito da democracia
Não somente quando se perde o espírito de igualdade, mas ainda quando se quer levar o espírito de igualdade ao extremo, procurando cada um ser
igual àquele que escolheu para comandá-lo. Então o povo, não podendo suportar o próprio poder que escolheu, quer fazer tudo por si só: deliberar pelo
senado, executar pelos magistrados e destituir todos os juízes. Não pode mais haver virtude na república”. Recomenda-se, ainda, a leitura da passagem
do autor sobre a escravidão, às pp. 221-230.
14. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2011. V., ainda, BARROSO, Luís Roberto. A
dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, ob. cit., pp. 68-72.
15.

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, ob. cit., pp. 14-15.

16. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, ob. cit., p. 31: “Uma acção praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito
que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; não depende portanto da realidade do objeto da acção, mas somente do princípio do querer
segundo o qual a acção, abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada”.

17. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, ob. cit., p. 62. É provável que, ao se apropriar do discurso comum, em especial da
conhecida regra de ouro (“se deve tratar os outros como se gostaria de ser tratado”), Kant tenha dado uma roupagem filosófica — que denomina de
imperativo categórico — à uma ideia que sempre fez parte da ética teológica cristã. Sobre o ponto. V. MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de
dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 139. Também é importante salientar que, a despeito do
claro conteúdo dos textos canônicos, nem sempre as práticas cristãs envolveram a tolerância.
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não impede que até hoje vozes
a acusem de puro e simples
dogmatismo20. O próprio discurso
da pós-modernidade cuidou de
atacar a verdade kantiana 21. É
certo que, ao menos em parte,
este sucesso também é devedor
do momento histórico posterior
à segunda guerra mundial: os
crimes praticados pelo regime
nazista, com seus campos de
concentração e uma filosofia
pública de aniquilação, resgatou
a necessidade de um fundamento
racional para a igualdade, com
todas as suas consequências
concretas para a democracia e
os direitos humanos. Lá estava a
doutrina kantiana da dignidade
disponível, que acabou importada
p a r a o d i sc u r so ju r íd ic o constitucional e, assim, alcançou
o status de axioma político
contemporâneo22.

resultados materiais dos regimes
políticos fundados nesta regra
com regimes fundados em outro
tipo de princípio político básico
(autoritarismo). Os regimes
democráticos foram capazes
de produzir prosperidade e
segurança como nenhum outro
na história da humanidade23 .
Contudo, como corretamente
salienta Carlos Santiago Nino,
justificações por resultado são
contingentes, na medida em que
dependem de inexistência de
regimes que produzam resultados
melhores24. Robert Dahl sugere,
ainda, razões pragmáticas em
defesa da igualdade, como a
debilidade teórica dos princípios
concorrentes — a ideia de
igualdade intrínseca rivaliza com
a supremacia intrínseca de certos
grupos —, e o risco de abusos
decorrente de adoção deste outro
paradigma, o que ele denomina
O sucesso da fundamentação O u t r a s
e s t r a t é g i a s defesa prudencial da democracia25.
racional da dignidade proposta argumentativas, em defesa da
por Kant, ao menos em ambientes igualdade básica e da democracia, Em síntese, ao lado de argumentos
acadêmicos, é inegável, mas isso consistem na comparação de transcendentais, a igualdade
humanas sejam testadas quanto
à sua moralidade intrínseca. Mais
adiante, ao tratar da condição
humana, o autor distingue entre
os seres racionais e irracionais,
defendendo que os primeiros se
inserem no reino dos fins, ao passo
que os segundos estão no reino
das coisas. Assim, admite que
os seres irracionais possam ser
tratados como meios para outras
finalidades; mas não quanto aos
seres humanos, que devem ser
tratados como fins em si próprios.
O autor assim sintetiza essas
ideias: “[a]ge de tal maneira que
uses a humanidade, tanto na tua
pessoa como na pessoa de qualquer
outro, sempre e simultaneamente
como fim e nunca simplesmente
como meio”18. As ideias de Kant
serviram de base racional para
a defesa contemporânea da
dignidade19.

18.

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, ob. cit., p. 73.

19. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentaisna Constituição Federal de 1988, ob. cit., p. 34: “É justamente no
pensamento de Kant que a doutrina jurídica mais expressiva — nacional e alienígena — ainda hoje parece estar identificando as bases de uma
fundamentação e, de certa forma, de uma conceituação da dignidade da pessoa humana”. BARCELOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios
constitucionais, ob. cit., pp. 103-121. SARMENTO, Daniel. “Dignidade da pessoa humana na ordem constitucional brasileira: conteúdo, trajetórias e
metodologia”., ob. cit., pp. 42-50.

20. V. HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta Esperanza (ed.). Moral imperalism: a critical anthology. New York: New York University Press, 2002. Para críticas
ao uso da dignidade humana no discurso jurídico, v. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, ob.
cit., pp. 55-60. A genealogia religiosa dos princípios humanitários ganhou sua expressão mais conhecida na célebre passagem de Os Irmãos Karamazov,
de Fiódor Dostoievski, segundo o qual na ausência de Deus (e da imortalidade da alma), tudo seria permitido aos homens.

21. BAUMANN, Zygmunt. Intimations of postmodernity. London: Routledge, 1992, p. xvii: “Por qualquer que seja a razão, nós tendemos a acreditar
que homens e mulheres podem somente ser instigados e seduzidos por uma força ou uma retórica superior, em uma coexistência pacífica. Portanto,
somos naturalmente inclinados a ver a perspectiva de nivelamento das hierarquias com horror: só o caos universal pode vir com o desaparecimento
de todas as verdades alegadamente universais. (...) As ameaças relacionas à pós-modernidade são altamente familiares: pode-se dizer que elas têm a
natureza completamente moderna. Agora, como antes, elas resultam desse vácuo de horror que a modernidade fez no princípio de organização social
e formação da personalidade.”
22. Para uma discussão sobre esses temas, v. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, ob. cit.,
pp. 61-87.

23. TREBILCOCK, Michael J.; PRADO, Mariana Mota. Advanced Introduction to Law and Development. Cheltenham: Elgar, 2014, p. 89: “Alguns teóricos
focam na conexão entre democracia e medidas ortodoxas de desenvolvimento, como o crescimento econômico”.
24. NINO, Carlos Santiago. The constitution of deliberative democracy, ob. cit., p. 67.

25.

DAHL, Robert. On democracy, ob. cit., pp. 44-61.
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despeito das inúmeras boas
razões aduzidas em sua defesa.
A adoção de instituições políticas
formais assemelhadas ao modelo
das democracias ocidentaisé
condiçãonecessáriamas não
suficiente para o surgimento de
um regime político genuinamente
democrático28 . A experiência
tem demonstrado que a simples
exportação desses modelos para
países recém-saídos de regimes
autoritários, como ocorreu na
África e, mais recentemente, no
Oriente Médio, não tem surtido
o efeito desejado29. As cartas
constitucionais não têm servido
como instrumentos capazes de
permitir a convivência política
harmônica e pacíf ica entre
as pessoas e grupos políticos
em conf lito nesses países.
II.2. A cultura de tolerância como Este estado de coisas acaba
lament avelmente ex plicado
pressuposto democrático
por argumentos naturalísticos
Uma democracia não pode ser (e.g., áreas tropicais não seriam
criada com um fiat político, a propensas às exigências das
política que dá sustentação à
democracia contemporânea tem
sido defendida com argumentos
pragmát icos e prudenciais,
nenhum deles é, contudo, visto
como definitivo. Como salienta
Nino, “[e]mbora quase nenhum
pensador contemporâneo negue
que a democracia é o único sistema
legítimo de governança social, há
pouquíssimo consenso sobre a fonte
desta legitimidade”26. A despeito
do enorme esforço intelectual
empreendido durante séculos
na produção de justificativas
racionais para a democracia 27,
o discurso da igualdade não se
converteu em ideia universalmente
aceitada e praticada. É sobre este
descolamento entre discurso e
prática que se trata no próximo
tópico.

26. NINO, Carlos Santiago. The constitution of deliberative democracy, ob. cit., p. 3.

democracias liberais ocidentais)
ou antropológicos (e.g., árabes,
africanos ou asiáticos teriam
uma inclinação natural em favor
de regimes autoritários)30.

Por outro lado, a exportação do
modelo democrático ocidental
para aqueles países tem sido
denunciada como uma estratégia
de dominação31. É certo que foi no
ocidente que a democracia obteve
extraordinário desenvolvimento
nos últimos dois séculos, fato
que não pode ser escamoteado,
mas isso não dá a ele o monopólio
das experiências política de
autogoverno (e o fascínio que
exercem sobre os mais diversos
povos). Amartya Sen registra que
muitas cidades asiáticas adotaram
algum grau de autogoverno por
influência da pioneira Athenas
clássica 32 . Em tempos mais
recentes, a primavera árabe é
um exemplo de luta de diversos
povos não-ocidentais contra a

27. DAHL, Robert. Ondemocracy, ob. cit., p. 65: “Ainda assim, a igualdade intrínseca corporifica uma visão tão fundamental sobre o valor dos seres
humanos que ela está perto dos limites da justificação racional adicional”.
28. DUNN, John. Democracy a history, ob. cit., p. 180, critica a homogeneização das formas de organização estatal ocorrida nos últimos 180 anos,
imputando-a, em larga medida, ao poderio militar e econômico dos países europeus e, posteriormente, dos Estados Unidos. A reprodução acrítica dos
modelos que deram certo nas democracias avançadas certamente contribui para a instabilidade política dos países em desenvolvimento e o declínio da
imaginação institucional global. Encontrar o equilíbrio entre criação e reprodução não parece, contudo, ser uma tarefa singela, e não é objetivo deste
artigo apresentar uma alternativa. Sobre o tema, V. SARTORI, Giovani. Engenharia constitucional: como mudam as constituições. Brasília: UnB, 1996.

29. Cf. SEN, Amartya. A ideia de justiça, ob. cit., p. 356: “A crença de que a democracia não floresceu em qualquer outro lugar do mundo, mas apenas
no Ocidente, é muito difundida e frequentemente externada. A ela se recorre também para explicar acontecimentos contemporâneos. Por exemplo, a
culpa dos imensos problemas encontrados após a intervenção no Iraque é atribuída, em alguns casos, não à natureza peculiar da desinformada e mal
concebida ocupação militar de 2003, mas sim a uma dificuldade imaginária que considera a democracia e a razão pública inadequadas para as culturas
e tradições de países não ocidentais como o Iraque”.

30. A propósito, v. GOBINEAU, Arthur de. Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris: Éditions Pierre Belfond, 1967, obra na qual o autor defende que a
miscigenação racial é culpada pela degeneração civilizatória, e que teve enorme influência no nacional-socialismo (a primeira edição é do século XIX). Para
uma crítica ao racismo a partir do relativismo cultural, v. LÉVI-STRAUSS, Claude. Race et histoire. Paris: Denoël, 1987. Para uma síntese das teorias culturais
e geográficas explicativas do subdesenvolvimento, v. TREBILCOCK, Michael J.; PRADO, Mariana Mota. Advanced Introduction to Law and Development, ob.
cit.. pp. 21-27.
31. HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta Esperanza; GLEASON, Christy. “Introduction”. In: HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta Esperanza (ed.). Moral imperalism:
a critical anthology, ob. cit., pp. 1-15.

32. SEN, Amartya. A ideia de justiça, ob. cit., p. 363-369. Para provar a tese de que a democracia não é um subproduto da cultura ocidental, Sen discorre
sobre o uso da votação secreta em cidades asiáticas. Sua argumentação mais vigorosa contra a tese eurocêntrica, contudo, está vinculada ao papel do
debate público nas democracias (abordado no capítulo 9). Como o autor caracteriza a democracia como o “governo por discussão”, ele coerentemente
afirma que o debate público estava presente em culturas orientais muito antes de ganharem a difusão que o iluminismo lhes proporcionou (v., em
especial, p. 365).
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opressão e em favor da liberdade,
que somente se tornou possível
graças à difusão dos meios
de comunicação eletrônicos,
em especial as redes sociais,
e dos anseios de substituição
dos regimes autocráticos e
opressores33.

Assim, se excluídas as explicações
deterministas simplificadoras,
remanesce apenas um fator
capaz de explicar a pluralidade de
regimes políticos e, em especial,
a permanência das democracias
em certas sociedades: cultura34. O
regime democrático pressupõe
uma cultura específica para
que seja capaz de florescer.
As premissas do cristianismo
parecem ser um fator indutor
impor t ante dos reg imes
democráticos35. De todo modo,
é fundamental reconhecer que
a cultura de tolerância não é
algo que esteja imediatamente

disponível nas sociedades36. Cuidase, uma vez mais, de uma condição
necessária mas não suficiente: sem
instituições adequadas tampouco
será possível a democracia37.

ela significa que os indivíduos
precisam est ar dispostos a
convencer os demais membros
da sociedade de suas razões por
meio de métodos persuasivos
não-violentos40. É precisamente o
A cultura necessária à sustentação reconhecimento cultural da igual
da democracia é a cultura de capacidade de razão que permitirá
tolerância. Ela significa que as a realização da democracia.
pessoas efetivamente precisam
se recon hecer como seres A esta altura, já se pode afirmar
dotados de igual capacidade de que a democracia é um regime
razão e merecedoras de idêntico marcado pela igualdade política
respeito38 . Tal visão tem duas intrínseca entre os indivíduos,
implicações imediatas: uma que encontra substrato em
passiva e outra ativa39. Do ponto certo pano de fundo cultural.
de vista passivo, os indivíduos Sem uma cultura de tolerância,
precisam estar dispostos a ouvir que permita aos cidadãos a
seus interlocutores reconhecendo discordância pacífica e respeitosa,
neles a capacidade de produzir bem como o reconhecimento
argumentos racionais e razoáveis. de igual capacidade de razão, é
Ninguém merece ser excluído do impossível manter a coexistência
debate público em razão de status democrática: mais provável é que
social, ideologias professadas os grupos entrem em conflito e
ou características biológicas apelem para a violência. Afinal,
pessoais. Do ponto de vista ativo, não se reconhece igualdade

33. VIEIRA, Vivian Peron. “O papel da comunicação digital na arena internacional: Mobilização política online e a Primavera Árabe”. BoletimMeridiano
47, v. 14, n. 139, 2013.

34. É a tese central de HARRISON, Lawrence E. The central liberal truth: how politics can change a culture and save it from itself. Oxford: Oxford University
Press, 2006. V. LANDES, David. “Culture makes almost all the difference”. In: HARRISON, Lawrence E.; HUNTINGTON, Samuel P. (ed) Culture matters:
how values shape human progress. New York: Basic Books, 2000.
35. Registre-se, oportunamente, que a obra de Immanuel Kant, reconhecidamente de difícil acesso (o próprio autor critica os autores que privilegiaram
a clareza em favor da “popularidade filosófica” — v. Fundamentação da metafísica dos costumes, ob. cit., p. 46), não faz parte do currículo básico das
escolas nos países democráticos.

36. BENHABIB, Seyla. “Toward a DeliberativeModelofDemocraticLegitimacy”, ob. cit., p. 79: “tal reciprocidade de reconhecimento, uns dos outros, da
personalidade moral, é um resultado de um processo histórico-mundial que envolve lutas, batalhas e resistência, assim como derrotas, levadas a cabo
por classes sociais, gêneros, grupos e nações”.

37. O papel central das instituições na criação de incentivos para a produção de desenvolvimento social é destacado por NORTH, Douglass C. Institutions,
institutionalchangeandeconomic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, precursor da denominada nova economia institucional.
V., ainda, TREBILCOCK, Michael J.; PRADO, Mariana Mota. Advanced Introduction to Law and Development, ob. cit..pp. 21-27.

38. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9a. Ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho, pp. 186-199, o autor distingue entre a tolerância religiosa ou política, em
que são opostas verdades, e a tolerância do diferente, em que os preconceitos estão em jogo. O tipo de cultura de tolerância exigido para a democracia,
do ponto de vista histórico, é o primeiro. É deste que o texto trata. Contudo, cada vez mais caminhamos pela inclusão do segundo sentido de “tolerância”
às teorias democráticas.
39. As duas dimensões da tolerância são inspiradas na “situação ideal de fala” defendida por John Searle e Jürgen Habermas. Segundo eles, todo os
participantes do processo de discussão devem estar imunes contra a manipulação e o uso da força bruta, e também de ser considerados iguais na
deliberação, devem estar dispostos a tomar parte dela voluntariamente e dispostos a seguir os parâmetros do discurso racional. Cf.AARNIO, Aulis. “La
tesis de la única respuestacorrecta y elprincipioregulativodelrazonamiento jurídico”. Doxan. 8, 1990, p. 31.

40. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, ob. cit., ressalta também o ponto, v. p. 191: “Uma das definições possíveis de democracia é a que põe em
particular evidência a substituição das técnicas da força pelas técnicas da persuasão como meio de resolver conflitos. (...) sabe-se bem quanto a escola
da nova retórica contribuiu para ilustrar a relação entre argumentação retórica, no discurso, e método democrático, na prática.”
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política a alguém que se reputa a manutenção da democracia
contemporânea depende
intrinsecamente inferior.
não apenas das instituições,
Dois reg ist ros f inais sobre mas também de um projeto
e s t e p o n t o p r e c i s a m s e r de pedagógico abrangente e
feitos. Primeiro, não se pode duradouro. É sobre este segundo
cair no equívoco de afirmar ponto que trata o próximo tópico.
que a democ r ac ia só ser á
possível qua ndo a c u lt ura II.3. A democracia como projeto
d e c e r t a s o c i e d a d e f o r educacional
completamente uniforme no
sentido mencionado 41. Sempre A incapacidade dos teóricos da
haverá, em todas as sociedades, democracia em fornecer uma
dissidentes. A viabilidade da resposta racional definitiva
democracia parece depender para a justificação da igualdade
de certo ponto de inflexão que política leva ao viés cultural do
envolve a combinação algum problema democrático. Pode ser
grau de tolerância — que não que a premissa democrática seja
precisa ser absoluta42 — como a realmente um axioma da teoria
sua penetração populacional. O política, mas t ambém pode
oposto também é verdadeiro: o ser que ela seja um produto de
fracasso do projeto democrático certa cultura específica. É certo,
significa apenas que este ponto contudo, que a autoproclamada
de inflexão não foi atingido, mas vitória da democrática está longe
não que a sociedade inteira seja de ser uma verdade 43. Segundo
partidária de uma cultura de estudos elaborados em 2015
intolerância. O segundo ponto a pela organização independente
ser registrado, mais importante, FreedomHouse, apena s46%
é o seguinte: se as premissas aqui dos Estados no globo oferecem
lançadas estiverem correta, então regimes políticos em que as

pessoas podem ser efetivamente
consideradas livres44. Ainda hoje
movimentos “supremacistas”
disput am atenção na arena
pública das democracias
avançadas45. Em síntese, a ideia
de que as pessoas são credoras
de igual respeito e consideração
uma das outras, em razão do
idêntico valor intrínseco que
possuem, não tem mais que dois
séculos e está longe de gozar de
aceitação universal. Não se pode
perder de vista a historicidade
do consenso hoje existente nas
sociedades ocidentais a respeito
da importância da democracia e
dos direitos humanos46.

O quadro narrado acima motiva
autores prag mát icos, como
Richard Rorty, a enfatizar a
necessidade de abandono dos
esforços “fundacionalistas”47,
como aqueles desenvolvidos
linhas acima, para que a energia
coletiva (de filósofos, juristas,
políticos, acadêmicos e pessoas
comu n s) seja concent r ad a
fundamentalmente na educação

41. EASTON, David. A system analysisofpoliticallife, ob. cit., p. 165, ressaltando que o apoio difuso ao regime é variável qualitativa e quantitativamente.
Contudo, v. p. 195, onde Easton ressalta que as desavenças sobre os valores fundantes da coletividade podem minar as bases de convivência e, assim,
provocar a queda do regime (v. capítulo 7). Obviamente, a forma como esses elementos interagem não pode ser matematizada.
42.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, ob. cit., p. 196.

43. BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 16.

44. PUDDINGTON, Arch. “Discarding Democracy: A Return to the Iron Fist”. FreedomHouse. s/d Disponível em: http://bit.ly/1Pk9uRu. Acesso em 27
fev. 2016.

45. São relevantes, sob este ângulo, as discussões envolvendo a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com o intuito de proteger certas categorias
de pessoas contra a discriminação. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 107-129. SILVA,
Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 52-53.

46. DAHL, Robert. Ondemocracy, ob. cit., p. 25: “Observando a ascensão e declínio da democracia, resta claro que não podemos contar com as forças
históricas para assegurar que a democracia irá sempre se aprofundar — ou até mesmo sobreviver, na medida em que os longos intervalos em que governos
populares foram varridos da terra nos servem de alerta”. V. DALTON, Russel J. Democratic Challenges, Democratic Choices, ob. cit., p. 3. SUNSTEIN, Cass.
A era do radicalismo. Trad. Luciene Scalzo Guimarães. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010,
47. RABOSSI, Eduardo. “La teoria de losderechos humanos naturalizada”. Revista del Centro de EstudiosConstitucionales, n. 5, jan/mar. 1990, p. 160:
“(...) quando são perguntados sobre os fins de sua preocupação filosófica, a maioria [dos filósofos contemporâneos, juristas, políticos e moralistas]
se mostra tendente a adotar o que chamarei de ‘uma postura fundamentalista’: sustentam que os direitos humanos necessitam de fundamentação, é
dizer, um suporte ou justificação racional”.
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das pessoas48. Segundo Rorty, “[f]
ora do círculo da cultura europeia
pós-Iluminismo, (...) a maioria das
pessoas é simplesmente incapaz
de compreender por que o fato de
alguém pertencer a determinada
espécie biológica seria suficiente
para que o incluíssemos em certa
comunidade moral”49. A afirmação
filosófica da superioridade de
uma certa cultura, ainda sob o
manto do racionalismo, pouco
teria a oferecer para a superação
deste estado de coisas. Conforme
acertadamente registra Sen, “[o]
papel da democracia na prevenção
d a v iol ê nc i a c omu n i t á r i a
depende da capacidade dos
processos políticos de educação
inclusivos e interativos para
subjugar o fanatismo venenoso
do pensa mento comuna l
divisionista”50.

Nessa linha, a educação surge
como um aspecto central no
desenvolvimento da cultura de
tolerância que serve de fundo
às democracias liberais: é nela
que se trava a luta entre as
doutrinas abrangentes razoáveis
e irrazoáveis 51-52 . Sobre este
ponto, John Dewey foi um dos
pioneiros a pensar na escola como
locusde desenvolvimento político
e democrático53 . Para Dewey,
a democracia não é apenas um
simples modo de governar, mas
também um modus vivendi, cuja
persistência depende de esforços
de preservação cultural. É nesse
sentido que o autor defendeu uma
pedagogia cívico-democrática.
O insight é compartilhado pelo
brasileiro Paulo Freire54. O autor
defendia que todas as pessoas
devem ser livres e capazes de

participar da esfera pública, sendo
certo que a educação tem papel
central nesta preparação para os
processos cívicos55.

Estas abordagens estão centradas
no papel da escola para o
desenvolvimento democrático.
A educação cívica, e esse é o
ponto relevante aqui, não tem
a escola só por fonte 56: ela é
proveniente também de outros
círculos e atores sociais, como
a família, a religião, o trabalho
e, em especial, das instituições
políticas57. Sobre o ponto, Alexis
de Tocqueville afirmava que “as
reuniões comunitárias (town
meetings) são para a liberdade o
que as escolas primárias são para
a ciência; elas a trazem para o
alcance das pessoas, elas ensinam
os homens sobre como usá-la e

48. RORTY, Richard. “Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade”. In: Verdade e progresso. Trad. Denise R. Sales: Barueri, Manole, 2005, p.
211: “O melhor, e provavelmente o único, argumento que nos permite ignorar o fundacionalismo é aquele que já sugeri: seria mais eficiente fazer isso
porque, assim, poderíamos concentrar nossas energias na manipulação dos sentimentos, na educação sentimental. Esse tipo de educação deixa pessoas
diferentes suficientemente familiarizadas umas com as outras, de modo que elas se sentem menos tentadas a pensar que aquelas que são diferentes
delas são apenas semi-humanas”. Nesse sentido, v. também a clássica (e criticada) afirmação de BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24, no sentido de que, atualmente, importa mais proteger que justificar os direitos humanos.
49.

RORTY, Richard. “Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade”, ob. cit., p. 213.

50. SEN, Amartya. A ideia de justiça, ob. cit., p. 387. E prossegue o autor: “O efeito da demagogia sectária só pode ser superado através da defesa de
valores mais amplos que atravessam as barreiras divisionistas”.

51. CALLAN, Eamonn. Creating citizens: political education and liberal democracy. Oxford: Clarendon Press, 1997, pp. 1-7. MCCOWAN, Tristan. Rethinking
citizenship education: a curriculum for participatory democracy. London: Continuum, 2009, pp. 3-16. V., ainda, o verbete “civic education”, Stanford
Encyclopedia of Philosophy. 30 mai. 2013, disponível em: http://stanford.io/1NTNnwR.

52. GIBSON, James L.; CALDEIRA, Gregory A..Citizens, courts, andconfirmations, ob. cit., pos. 1212, afirmam que a maior parte dos estudos sobre atitude
política partem do pressuposto de que as “crenças sobre instituições são inculcadas cedo no ciclo de vida, talvez ainda na adolescência, e pouco variam
ao longo do tempo”.
53.

DEWEY, John. Democracy and Education. Hazleton: Pennsylvania State University, 2001.

54. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17a Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. MCCOWAN, Tristan. Rethinking citizenship education: a curriculum
for participatory democracy. London: Continuum, 2009, pp. 46-66. McCowan suscita dúvidas quanto à compatibilidade entre a doutrina de Paulo Freire
e as premissas liberais.

55. É possível enxergar estas preocupações também na abordagem das capacidades de Amartya Sen. V. Development as freedom, ob. cit., pp. 227-249.

56. Registre-se que estas ideias não estão infensas à crítica. Primeiro, não há consenso quanto ao currículo mínimo para o propósito mencionado (por
exemplo, deveríamos ensinar apenas direitos humanos ou mais coisas?). Segundo, há quem denuncie que dela pode resultar em um projeto totalitário
perfeccionista (quem tem o controle do currículo pode resolver ensinar sua doutrina abrangente favorita, não necessariamente uma razoável),
incompatível com os regimes liberais. Uma terceira crítica diz respeito à sobrecarga de conteúdos escolares, um problema já conhecido no Brasil. Como
a educação escolar não é um problema aqui abordado, remete-se o leitor à literatura especializada. V. CALLAN, Eamonn. Creating citizens, ob. cit., pp.
162-195. MCCOWAN, Tristan. Rethinking citizenship education, ob. cit..
57. HARRISSON, Lawrence. “Promoting progressive cultural change”. In: HARRISSON, Lawrence, HUNTINGTON, Samuel (ed.). Culture matters. New
York: Basic Books, 2000, pp. 303-306. HARRISSON, Lawrence. The central liberal truth, ob. cit., pp. 170-176.
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como apreciá-la”58. A manutenção
da democracia no longo prazo
envolve, forçosamente, uma
preocupação permanente com a
educação cívica, não podendo ser
um projeto deixado ao acaso59.

Neste contex to, o discurso
produzido por órgãos políticos
tem repercussão na formação da
cultura de fundo que dá sustentação
à democracia liberal. Por isso
é tão perigoso para a cultura
democrática que Presidentes
da República se assumam como
porta-vozes de apenas uma
parcela da sociedade, fomentando,
diret a ou indiret amente, a
polar ização social; ou que
parlamentares façam a defesa
pública de doutrinas abrangentes
irrazoáveis no espaço público60.
Esses comportamentos minam
as bases de tolerância sobre as
quais se assenta o próprio regime
democrático, corroendo o sistema
no longo prazo. O comportamento

de agentes políticos majoritários,
contudo, não é objeto deste artigo.
O tópico seguinte tem por objetivo
específico discutir se a jurisdição
constitucional tem algum papel
nesta engrenagem social.
III. O papel de reforço
d e m o c r á t ic o d a s C or t e s
constitucionais
III.1. Pedagogia com um plus
Stephen Breyer, juiz da Suprema
Corte dos Estados Unidos, em
certa oportunidade afirmou
que “[n]ão estamos aqui para
fazer doutrina. Mas para decidir
casos”61 . Embora este papel
certamente caiba aos juízes
atuando nos graus ordinários de
jurisdição, Breyer subestimou a
função da corte constitucional.
As instituições políticas mais
elevadas de um país são mais
que instâncias burocráticas.
Elas têm o dever fundamental de

colaborar ativamente no projeto
de construção de uma genuína
sociedade democrática, como
registrado acima. Elas o fazem
não apenas pelo exercício de
suas atribuições constitucionais
regulares, certamente um aspecto
primário e relevantíssimo, mas
também por meio do discurso
que produzem no espaço público.
Por este motivo é tão importante
o modo como as instituições
públicas e a sociedade dialogam.

É dizer: os tribunais constitucionais
também podem (e devem) atuar
em defesa da manutenção das
condições básicas da democracia62.
Eles podem fazê-lo nos moldes
procedimentais, tal como proposto
por John Hart Ely, promovendo a
desobstrução dos canais políticos,
mas também como a produção de
discurso que reforce a cultura de
tolerância, independentemente
do resultado produzido no caso
concreto63. À luz dessa premissa,

58. TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America, v. 1., Project Gutenberg, p. 128.

59. SEN, Amartya. A ideia de justiça, ob. cit., p. 389: “O êxito da democracia não consiste meramente em ter a estrutura institucional mais perfeita que
podemos conceber. Ele depende inelutavelmente de nossos padrões de comportamento real e do funcionamento das interações políticas e sociais. Não
há nenhuma possibilidade de confiar a matéria às mãos ‘seguras’ do virtuosismo puramente institucional. O funcionamento das instituições
democráticas, como o de todas as outras instituições, depende das atividades dos agentes humanos que utilizam as oportunidades para as
realizações razoáveis” (negrito acrescentado).

60. Como tem ocorrido na história recente da América Latina, em que governos ditos “de esquerda” assumem o governo com o pretexto de governar
para “os mais pobres”, bem como o discurso contumaz de acusação às “elites” de sabotarem os ditos governos populares. A preocupação recente com
a qualidade da democracia da América Latina vai de mãos dadas com a erosão das bases culturais que servem à manutenção do sistema político. V.
ARIAS, Oscar. “Culture matters”. Foreign affairs n. 90, 2011, pp. 2-6.

61.

FALCÃO, Joaquim. O Supremo, ob. cit., p. 100.

62. O papel democrático aqui defendido não se confunde com o “papel iluminista”, que tem sido defendido publicamente pelo Ministro Luís Roberto
Barroso. O papel de reforço democrático está ligado à difusão do discurso das cortes, e não aos métodos e limites interpretativos ao qual estão sujeitas.
Há pelo menos dois riscos que podem ser associados à defesa de um papel iluminista para a Corte constitucional, a saber: (i) uso autoritário do discurso
constitucional, que pode ser razoavelmente contrabalançado com os riscos de empacotamento, superação legislativa de decisões judiciais e interferência
política na Corte — supõe-se, ademais, que o exercício do papel iluminista implicará na mobilização de altas doses do capital político detido pela Corte
constitucional, de modo que esse avanço não poderá ocorrer durante todo o tempo; e (ii) apropriação do discurso por outras instâncias do Poder
Judiciário: aqui mora o verdadeiro risco, que consistem em transformar cada juiz de direito em um potencial “agente da transformação social”. É sabido
que a aplicação das leis com algum grau de fidelidade textual é uma condição para o desenvolvimento econômico e social e também a realização de
um dos valores centrais do ordenamento jurídico: a segurança jurídica. V. BARROSO, Luís Roberto. “Contramajoritário, representativo e iluminista: os
papéis das cortes constitucionais nas democracias contemporâneas”, ob. cit., pp. 8-9.

63. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, ob. cit., p. 103: “Não quero dizer que o Tribunal foi seu professor [dos funcionários públicos]. Muitos
deles discordam profundamente do que o Tribunal disse. Mas não seriam tão sensíveis ao princípio sem a cultura jurídica e política de que a revisão judicial
[controle de constitucionalidade seria a tradução mais adequada aqui] constitui o âmago. Também o público que eles representam não leria, pensaria,
debateria, nem, talvez, votaria como vota sem essa cultura”. Na verdade, com as devidas adequações, a premissa vale para todos os agentes públicos.
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toda a preocupação atualmente
existente em reduzir o tempo que
os Ministros do STF empregam
para decidir cada caso pode ser
requalificada. Na verdade, para
um tribunal de cúpula com a
visibilidade do STF, a qualidade
do discurso proferido para
resolver cada questão e o grau de
atenção coletiva que ele é capaz
de despertar são elementos mais
importantes que a quantidade
de casos julgados. Esta é uma
obviedade que ainda não faz parte
do conhecimento convencional
brasileiro. Ademais, se o objetivo
é reforçar a democracia ganhando
a atenção da cidadania, então faz
sentido que os onze ministros
insistam na leitura de seus votos
em casos relevantes, ainda que
haja redundância e que sejam
longos. Torna-se perfeitamente
justificável o emprego de metáforas
e citações extrajurídicas, no
intuito de se fazer entender pelo
grande público.
A ideia de que os tribunais também
são agentes disseminadores
da cultura de tolerância não
fornece critérios decisórios para
questões materiais, mas reforça
a importância central do seu
discurso na esfera pública. A partir
deste filtro, decisões como Brown
v. BoardofEducation, proferida
deliberadamente em linguagem
simples, com o propósito explícito
de ser prontamente compreendida

pelas pessoas comuns (i.e. sem
formação jurídica), revela a
importância dessa função exercida
pelos tribunais. Não se trata aqui,
obviamente, de um deslize técnico.

É certo que nenhuma sociedade
conseguiu atingir este “patamar
cultural ideal”, para que possam
prescindir de instituições oficiais
de proteção dos direitos65 . De
todo modo, fica o registro que o
Neste passo, a corte constitucional verdadeiro e derradeiro sucesso
exerce a função pedagógica com da jurisdição constitucional pode
um plus. Não se trata apenas ser o ponto onde ela se torna,
de instruir as pessoas sobre as afinal, desnecessária.
regras jurídicas em vigor — o que
é uma função importantíssima III.2. A difusão de uma gramática
em um Estado de Direito —, mas cívica
de inculcar os valores básicos
que permitem a manutenção do Como reg ist rado em out ro
regime democrático. Ao discursar lugar66, o discurso jurídico típico
para o público, o tribunal mobiliza e formal vem cedendo espaço
sua reputação — seu capital para argumentos extrajurídicos,
político — em favor de certas destinado a cativar as massas,
ideias essenciais à democracia. no âmbito do STF. Mas disso
Em um mundo preocupado com não resulta a erosão completa
a capacidade de resiliência dos da tec nic idade própr ia da
regimes democrático, é preciso a r g u men t a ç ã o j u r íd ic a , e
que as cortes constitucionais tampouco a perda do viés políticoestejam cientes de seu papel filosófico que envolve o exercício
de reforço da cultura de fundo da jurisdição constitucional. Em
síntese, trata-se aqui de uma via de
democrática.
mão dupla: o público conforma a
64
Como defende Jeremy Waldron , corte e ela conforma o público, em
uma sociedade suficientemente um processo dialético. Interessamadura para reconhecer a nos, neste ponto específico, o
essencialidade dos direitos discurso que flui da corte para a
humanos e a importância da sociedade.
democracia não precisará de um
guardião falível e precário, como O que se espera com a redução da
são os tribunais constitucionais complexidade técnica das decisões
e seus juízes. Como ideal a ser constitucionais é que pessoas
perseguido, a educação cívica é a comuns possam ter acesso à forma
chave para a reconciliação entre de raciocinar empregada pela
democracia e direitos humanos. jurisdição constitucional. E isso é

64. WALDRON, Jeremy. “Rights and majorities: Rousseau revisited”. In: CHAPMAN, J. W.; WERTHEIMER, A. (ed.). Majorities and Minorities. New York:
New York University Press, 1990, p. 56.

65. GUTMAN, Amy. “Democracy”, ob. cit., pp. 524: “Porém, nenhuma sociedade conseguiu ser bem sucedida em educar a opinião pública de modo a obter
o continuado respeito pelas condições da democracia liberal, e é difícil imaginar o seu sucesso no futuro próximo”. O mesmo ceticismo é compartilhado
por BARROSO, Luís Roberto. “Contramajoritário, representativo e iluminista: os papéis das cortes constitucionais nas democracias contemporâneas”,
Consultor Jurídico, 7 dez. 2015, disponível em: http://bit.ly/1Ownkl1, p. 9: “No tocante à posição de Waldron, infelizmente não se encontram presentes
no Brasil as pré-condições (“assumptions”) por ele enunciadas e que tornam a jurisdição constitucional dispensável ou menos relevante (pessoalmente,
tenho dúvida se algum país do mundo preenche integralmente tais condições, mas esta seria uma outra estória)”.
66.

Sobre o ponto, v. FONTE, Felipe de Melo. Jurisdição constitucional e participação popular. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, pp. 159-163.
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importante porque as instituições
encarregadas de desempenhar
a justiça constitucional não
argumentam da mesma forma
que os demais poderes políticos,
ao menos nas democracias
ocidentais contemporâneas 67.
Na linguagem filosófico-liberal,
tem sido afirmado que as cortes
constitucionais utilizam um tipo
especial de discurso, denominado,
por John Rawls, de razão pública68.

Na visão de Rawls, a Suprema
Corte é o modelo por excelência
de instituição centrada no debate
por uso de razões públicas 69.
O dever de usar argumentos
de razão pública não se limita
aos juízes constitucionais, mas
abarca membros do Parlamento
e da Administração, bem como
candidatos aos cargos públicos.
Contudo, ao contrário das demais
instituições políticas e dos
candidatos, a corte constitucional
somente pode se manifestar pelo
uso da razão pública, eis que suas
conclusões precisam ter lastro
no texto constitucional, sob pena
de não mais exercer sua função
de modo legítimo. Os juízes não
podem empregar argumentos de
moralidade pessoal para proferir
suas decisões. Note-se que essa

obrigatoriedade não abarca os
demais poderes políticos. Por
isso, uma das funções atribuídas
por Rawls à corte constitucional
c on s i s t e em “ d a r for ç a e
vitalidade à razão pública no
fórum público, e isto o tribunal
faz mediante julgamentos dotados
de autoridade sobre questões
políticas fundamentais”70.

ent rega aos indiv íduos
comunsideiasque servirão à
construção de argumentos tanto
em questões públicas como
privadas: dignidade da pessoa
humana, Estado de Direito,
devido processo legal, igualdade,
propriedade, moralidade, direitos
sociais, etc.. Não se trata aqui
de gerar conhecimento público
apenas para que seja possível
Ronald Dworkin, por outro lado, mobilizar o aparato judicial,
refere-se às cortes constitucionais embora isso possa acontecer e seja
como fóruns do princípio71 . A um efeito colateral desejável, mas
expressão é empregada pelo permitir que as pessoas pautem
autor para contrapor o tipo de suas vidas à luz desses conceitos.
argumento empregado pelas
cortes constitucionais — fundado E s s a s p e quen a s pí lu l a s de
em princípios de justiça —, àqueles informação podem parecer
utilizados por outras instituições irrelevantes à primeira vista,
políticas, que são as políticas mas eles são essenciais quando
públicas (policies), que objetivam considerados o histórico de
promover o bem-estar coletivo. violência institucional praticado
Embora reconheça que o debate pelo Estado brasileiro contra o
gerado pelos tribunais possa não cidadão comum. Nunca é demais
ser o mais profundo e vigoroso, o insistir que, embora a ditadura
autor afirma que o tipo de discurso militar tenha sido substituída pela
produzido por eles é valioso para democracia no fim da década de
a sociedade72 . O discurso das 1980, as leis e, principalmente,
cortes constitucionais transforma agentes do regime, permaneceram
questões de política em discussões exercendo funções no âmbito da
Administração Pública brasileira.
sobre justiça e Direito.
Existe um processo em curso de
Ao gerar saliência para o discurso mudança de um ethosautoritário
que profere, a corte constitucional para uma lógica democrática que

67. Não se deve confundir a forma do discurso com o conteúdo do discurso. O emprego da coloquialidade e o recurso à estilística para redigir votos
que convençam o público em geral não faz com que os juízes se transformem em políticos. A razão pública está ligada ao tipo de argumento, e não ao
modo como eles são apresentados.

68. RAWLS, John. Liberalismo politico. Trad. Álvaro de Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 251-302; 519-584. A ideia de razão pública consiste
em uma forma de argumentação a ser utilizada pelos cidadãos quando estão no espaço público a debater os “elementos constitucionais essenciais” e
questões de justiça básica. Segundo Rawls, em tais situações, “os cidadãos devem se dispor a explicar as bases de suas ações uns aos outros em termos
que cada qual possa razoavelmente esperar que os demais julguem consistentes com sua liberdade e igualdade” (p. 256). Como já se pode intuir, o
liberalismo político pressupõe que o uso legítimo do poder político deve ser realizado de acordo com princípios e regras constitucionais que sejam
aceitáveis pelos cidadãos na condição de razoáveis e racionais. Logo, parece pouco provável essas pessoas aceitariam um governo que permitisse o uso
de razões particulares (e.g., religiosas) para justificar a imposição de deveres por meio do aparelho coercitivo estatal.
69. RAWLS, John. Liberalismo politico, ob. cit., pp. 272-284.
70.

RAWLS, John. Liberalismo politico, ob. cit., p. 281, destaque acrescentado.

71. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2a Ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 100-103.

72. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, ob. cit., p. 102: “Esse debate [realizado no tribunal] não é necessariamente muito profundo nem é
sempre muito vigoroso. É, não obstante, valioso”.
1004

DIREITO CONSTITUCIONAL

exige tempo e informação para
que se cumpra a contento73.

Por out r o lado, é pr ec i so
considerar que a concretização da
Constituição não pode se pautar
exclusivamente na resposta
judicial a cada violação verificada
em concreto. As limit ações
institucionais do Poder Judiciário
(e do Supremo Tribunal Federal,
por derivação) requerem que o
processo de adesão à cultura
dos direitos humanos ocorra de
baixo para cima. Mesmo o ideal
de razão pública, para que seja
realizado, precisa estar ancorado
na motivação dos cidadãos, como
reconhece Rawls74 .A difusão
do léxico básico do discurso
constitucional é um enorme
avanço civilizatório. Afinal,
como registra Robert Dahl, “se
as instituições para a educação
cívica são fracas, resta apenas
uma solução satisfatória. Elas
precisam ser fortalecidas”75.

IV. Conclusão

As democracias contemporâneas,
f u nd ad a s no pr i nc ípio d a
igualdade política básica entre as
pessoas, depende de condições
cult urais para que possam
subsistir, entre as quais se
sobressaem as ideias de tolerância
e igualdade política. Longe de ser
um sentimento inato a todos os
seres humanos, a manutenção de
uma cultura de tolerância requer
uma postura ativa da sociedade

e das instituições públicas: em
último grau, a democracia requer
um projeto pedagógico de longo
prazo. A formação da “cultura
de fundo” decorre não apenas
das instituições estritamente
educacionais ex istentes na
sociedade, mas t ambém da
concorrência das instituições
sociais, tais como a família e a
igreja, e das instituições políticas.

Com base nessas premissas,
defendeu-se que a cor te
constitucional pode contribuir
positivamente para a formação
da cultura de fundo que serve
de suporte à democracia. Sob tal
ângulo, o tipo de comunicação
estabelecida entre o tribunal e
as pessoas comuns (a dimensão
social da decisão judicial) assume
um papel muito mais relevante do
que o ordinariamente conferido
ao tema. O uso de argumentos
retóricos para gerar atenção social
torna-se justificável. O tempo de
leitura dos votos, especialmente
em casos de maior relevo, torna-se
um ônus necessário à realização
plena de uma das funções centrais
dos tribunais constitucionais.

73. Nesse sentido, merece ser reproduzida a interessante afirmação do ex-Vice-Presidente Pedro Aleixo: “O pior na ditadura é o guarda da esquina”.
Cf. FRANCO, Gustavo H.B.; GIAMBIAGI, Fabio. Antologia da maldade. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p. 38. O ethosditatorial tem sua faceta mais cruel nas
microrrelações entre Estado e cidadão, daí a importância do discurso que informe o cidadão sobre os seus direitos.
74. RAWLS, John. Liberalismo politico, ob. cit., p. 298: “Embora muito mais devesse ser dito para tornar essa sugestão inteiramente convincente, o
ponto central enfatizado é que os cidadãos precisam estar motivados a respeitar o ideal em si, no presente, sempre que as circunstâncias o permitam,
mas com frequência nos veremos obrigados a adotar uma perspectiva mais ampla” (destaque acrescentado).
75.

DAHL, Robert. On democracy. Yale University Press: New Haven, 2000, p. 80.
1005

Direito Constitucional

A Constituição de 1988 e os direitos
Constitucional
humanos LGBTI: 30 anos de luta
pela efetivação da cidadania
Henrique Rabello de Carvalho

DIREITO CONSTITUCIONAL

A Constituição de 1988 e os direitos humanos LGBTI:
30 anos de luta pela efetivação da cidadania
Henrique Rabello de Carvalho1
A Constituição Brasileira
de
1988
consubstanciou
o resultado da luta dos
movimentos sociais em defesa
dos direitos humanos e pelo
retorno à democracia após
décadas de regime de exceção
e de violações massivas de
direitos humanos consagrados
internacionalmente. O processo
constituinte, que merece um
estudo histórico em razão
da sua importância para a
compreensão da democracia
no Brasil, caracterizou-se pela
luta e consagração no texto
constitucional de princípios e
direitos básicos na nova carta
constitucional com o objetivo
de reconstituir o tecido social,
orientar a Nova República
e
impedir
o
retrocesso
civilizacional
vivenciado
a
partir do rompimento da
ordem democrática em 1964.
Durante o processo
constituinte
verificou-se
a participação efetiva de
grupos sociais e que foram
historicamente alvo de violações
e não reconhecimento de
seus direitos como mulheres,
pessoas identificadas com os
povos
indígenas/originários,
negras e negros e vinculadas à
diversidade sexual e de gênero,
a que denominamos para
fins deste artigo e conforme
usualmente LGBTI.² Assim,

o presente artigo tem por
objetivo analisar os avanços
promovidos a partir da edição
da Carta Constitucional de 1988
no avanço destes direitos e os
desafios que ainda se colocam
para que os direitos LGBTI
possam ser reconhecidos e
respeitados
como
direitos
humanos.
I - Introdução

Para Raymundo Faoro,
presidente
do
Conselho
Federal
da
Ordem
dos
Advogados do Brasil (19771979), “A constituição jurídica
apela para o homem, como
agente da história, homem
apto
a
construir
uma
ordem política voluntária e
consentida - artifício despido
de
arbítrio”(FAORO,
1981,
p.10). O processo constituinte
com a participação popular
na
elaboração
do
texto
constitucional
fundamentouse, a partir da perspectiva
apontada por Faoro na ideia
de
soberania
popular
e
oposição ao arbítrio e violação
de direitos fundamentais que
marcaram o regime de exceção
que vigorou no país por 21
anos.
A
necessidade
de
definir a garantia de direitos
e os próprios direitos que

deveriam constar no texto
constitucional colocou o povo
e os movimentos sociais
como centro das discussões
do processo constituinte. O
choque de forças e a luta pela
consagração de direitos por
meio de reuniões e audiências
públicas inscreveu no texto
constitucional a dignidade
humana, a promoção do bemestar de todas e todos sem
preconceito e discriminação,
a liberdade, a igualdade de
direitos e a segurança jurídica
como pilares do ordenamento
jurídico e norte de orientação
para atuação dos três poderes
da república. Lamentavelmente,
a proteção à orientação sexual
não foi incluída no texto
constitucional.
No entanto, objetivouse criar diretrizes gerais
para os poderes legislativo
e executivo desenvolverem
políticas públicas e orientarem
a sua atuação de modo
a
contemplar
todas
as
identidades,
configurações
sociais, em um contexto
de
liberdade,
democracia
e
respeito
aos
direitos
fundamentais
consagrados
constitucionalmente.
II - A omissão legislativa: a
cidadania para poucos

1 Professor de Direito Internacional da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Professor substituto da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e advogado. Vice presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/RJ.
2 Sigla para Lésbicas, Gays, Travestis e pessoas Transexuais e pessoas intersexo.
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Recentemente
os
direitos das populações LGBTI
vem sendo paulatinamente
reconhecidos
no
Brasil.
Lamentavelmente,
o
reconhecimento não acontece
por via legislativa, como
se espera a partir da nossa
configuração constitucional e
de repartição de poderes, mas
por meio do poder judiciário,
seja nas esferas estaduais ou no
âmbito das cortes superiores.
Destaca-se,
a
título
exemplificativo,
alguns
projetos
legislativos
que
tramitam na esfera federal
sem que haja previsão de que
sejam aprovados. O Projeto
de Lei nº 7582/2014, de
autoria da deputada Maria do
Rosário (PT-RS) estabelece os
crimes de ódio e intolerância
relacionados à diversidade
sexual e de gênero e institui
a operacionalização da sua
prevenção a partir de uma ação
conjunta dos entes federativos
como estados e municípios
além da União.
O Projeto de Lei em
referência inclui na listagem
de crimes de intolerância a
violência psicológica, bem como
a recusa de emprego a alguém
tendo a discriminação por
motivação, com pena prevista
de 1 a 6 anos de prisão e
multa. Ainda no referido PL,
que tramita junto à Comissão
de Direitos Humanos (CDH)
da Câmara Federal pretendese instituir o crime de ódio
como agravante, o que possui
reflexos no aumento da
3
4
5
6

pena. A prática de indução,
incitação
à
discriminação
ou ao preconceito com base
em discurso de ódio prevê a
punição de 1 a 6 meses de
prisão.

O Projeto de Lei do
Senado (PLS) 291/2015 de
autoria da senadora Gleisi
Hoffmann (PT-PR) aguarda
ser votado junto à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado. O PLS pretende
promover alterações no texto
do Código Penal para agravar o
crime de injúria fundamentada
em questões de gênero. A
proposta original foi ampliada
pela relatora na CCJ, senadora
Marta Suplicy (PMDB-SP) para
incluir como agravante do
crime de injúria a sua prática
em razão de orientação sexual
e de gênero, ampliando esta
proteção à população LGBTI.
A
deputada
Laura
Carneiro (à época PMDB-RJ e
atualmente DEM-RJ apresenta
em 2016 o projeto de lei
5255/2016³ que “Acrescenta
§ 4º ao art. 54 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que “dispõe sobre
os registros públicos, e dá
outras providências” a fim de
disciplinar o registro civil do
recém-nascido sob o estado
de intersexo”, o projeto de
lei 5453/2016⁴ que “Dispõe
sobre indicação do sexo em
documento de identidade”,
com o objetivo de incluir na
documentação pessoal além das
opções “masculino”e “feminino”
a opção “indeterminado”. Por

fim, ainda em 2016 a referida
deputada ainda apresentou
o projeto de lei 4870/2016⁵
que “Acresce dispositivo à Lei
no 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, para dispor sobre
substituição de prenome e
alteração de sexo no registro
civil
de
nascimento
de
transexuais e travestis.”
Registre-se, ainda, o
projeto de lei 5002/2013⁶
de autoria do deputado
Jean Wyllys (PSOL/RJ) e da
deputada Erika Kokay (PT/DF),
projeto denominado “Lei João
W. Nery” ou “Lei de Identidade
de Gênero”, que ainda aguarda
parecer da deputada Luiza
Erundina (PSOL-SP) designada
relatora junto à Comissão de
Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados
em 25/04/2018. Em sua
justificativa fica consignada
a necessidade de atuação do
Poder Legislativo:

Travestis, transexuais,
transgêneros e intersexuais
não têm como se esconder
em armários a partir de
certa idade. Por isso, na
maioria dos casos, mulheres
e homens trans são expulsos
de casa, da escola, da família,
do bairro, até da cidade. A
visibilidade é obrigatória
para aquele cuja identidade
sexual está inscrita no corpo
como um estigma que não
se pode ocultar sob qualquer
disfarce. E o preconceito e a
violência que sofrem é muito
maior. Porém, de todas as
invisibilidades a que eles e

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084195(acesso em 24.04.2018)
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2086450(acesso em 24.04.2018)
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080815(acesso em 24.04.2018)
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565315(acesso em 24.04.2018)
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elas parecem condenados, a
invisibilidade legal parece
ser o ponto de partida. O
imbróglio jurídico sobre as
identidades “legal”e “social”
das
pessoas
travestis,
transexuais e transgê neros
provoca situações absurdas
que mostram o tamanho do
furo que ainda existe na
legislação brasileira. Graças
a ele, há pessoas que vivem
sua vida real com um nome
— o nome delas, pelo qual
são conhecidas e se sentem
chamadas, aquele que usam
na interação social cotidiana
—,
mas
que
carregam
consigo
um
instrumento
de identificação legal, uma
carteira de identidade, que
diz outro nome. E esse nome
aparece também na carteira
de motorista, na conta de
luz, no diploma da escola
ou da universidade, na lista
de eleitores, no contrato de
aluguel, no cartão de crédito,
no prontuário médico. Um
nome que evidentemente
é de outro, daquele “ser
imaginário” que habita nos
papeis, mas que ninguém
conhece no mundo real. (...)

Esta situação evidencia
a função preponderante do
Poder Legislativo que é a
efetivação e garantia dos
direitos fundamentais a toda
a população por meio de leis,
articulado aos movimentos
sociais e estabelecido por
meio de voto popular. Como
visto, estes projetos seguem
conforme o trâmite processual
constitucional regular mas,
em grande medida, pode ser
verificado o conservadorismo
que
caracteriza
o
parlamento
brasileiro
e

impede a aprovação destes
projetos. Nesse sentido, o
Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar
considerou o congresso eleito
em 2014 o mais conservador
desde 1964 (Queiroz, 2014).
III - O poder judiciário
e o reconhecimento dos
direitos LGBTI

Nesse
cenário,
o
Poder Judiciário tem sido
o lugar de reconhecimento
destes direitos. Em maio de
2011, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a união
estável entre pessoas do
mesmo sexo, o que conferiu
aos casais homoafetivos os
mesmos direitos garantidos
aos casais heterossexuais em
relação à união estável e,
posteriormente, o direito ao
casamento.

Nos
julgamentos
das ADPF 132/RJ e ADI
4.277/DF, a união estável
homoafetiva e consequente
inconstitucionalidade
de
tratamento jurídico diferente
para uniõesestáveis entre
pessoas do mesmo sexo. A
Corte interpretou o artigo
1.723 do Código Civil à
luz da Constituição Federal,
possibilitando
assim
o
reconhecimento da união
homoafetiva como contínua,
pública e duradoura, como
verdadeira família, em pé de
igualdade com as famílias
heteroafetivas,
conforme
preceito legal acerca da união
estável. Em consequência,
esse reconhecimento deve
ser realizado conforme os
mesmos princípios e tendo os
mesmos efeitos oriundos da
1009

união estável heteroafetiva,
sobretudo no que diz respeito
à possibilidade de conversão
dessa união em casamento.

O
STF
consagra
umainterpretação inclusiva e
pluralista acerca do Direito de
Familia e do próprioconceito
de familia sob a perspectiva
do Direito Constitucional e
não apenas do Direito Civil.
Cumpre destacar o voto do
relator Ministro AyresBritto:
Assim
interpretando
por forma não reducionista
o
conceito
de
família,
penso que este STF fará o
que lhe compete: manter a
Constituição na posse do
seu fundamental atributo
da
coerência,
pois
o
conceitocontrário implicaria
forçar o nosso Magno Texto
a incorrer, ele mesmo, em
discurso indisfarçavelmente
preconceituoso
ou
homofóbico. Quando o certo
− data vênia de opinião
divergente - é extrair do
sistema de comandos da
Constituição os encadeados
juízos que precedentemente
verbalizamos,
agora
arrematados
com
a
proposição
de
que
a
isonomia
entre
casais
heteroafetivos
e
pares
homoafetivos
somente
ganha plenitude de sentido
se desembocar no igual
direito subjetivo à formação
de
uma
autonomizada
família. Entendida esta, no
âmbito das duas tipologias
de sujeitos jurídicos, como
um
núcleo
doméstico
independente de qualquer
outro e constituído, em
regra, com as mesmas
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notas
factuais
da
visibilidade, continuidade
e durabilidade. ⁷
Em 14 de maio de 2013
o Conselho Nacional de Justiça
(“CNJ”) aprovou a resolução
1758, que obriga os cartórios
de todo o país a celebrarem o
casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo e a converterem
a união estável homoafetiva em
casamento, na eventualidade
de recebimento de demandas
neste sentido. Esta resolução
encerra a possibilidade dos
titulares de cartórios de todo
o Brasil de interpretarem, de
forma absolutamente subjetiva
em muitos casos, os pedidos
de celebração de casamento e
união estável, uniformizando
o tratamento da questão em
âmbito nacional.

O CNJ tem legitimidade
constitucional para orientar a
atuação dos cartórios, conforme
o artigo 103-B da Constituição
Federal. Deve ser observado
que a edição da resolução 175
teve por objetivo criar um
direito subjetivo ao casamento
homoafetivo.

A resolução 175 é
uma norma de organização
dirigida aos cartórios de
todo o país, com fundamento
nos
acórdãos
prolatados
pelo
Supremo
Tribunal
Federal nos julgamentos da
ADPF 132/RJ e ADI 4.277/

DF, em que se reconheceu
a inconstitucionalidade de
distinção de tratamento legal às
uniões estáveis constituídas por
pessoas de mesmo sexo. Somese aos acórdãos prolatados
pelo Supremo tribunal Federal
a decisão do Superior Tribunal
de Justiça em julgamento
do RESP 1.183.378/RS, em
que se decidiu inexistirem
óbices legais à celebração do
casamento entre pessoas do
mesmo sexo. A resolução do
CNJ evidencia de forma clara
a omissão do Poder Legislativo
em tratar deste tema, cuja
inércia, não obstante as diversas
manifestações da sociedade
civil, reflete a homofobia e o
preconceito ainda presentes
na atuação de grande parte
dos parlamentares, que os
impede de promover direitos
à população LGBT.
Nesse
aspecto,
convicções
religiosas
e/
ou
ideológicas
individuais
sobrepõem-se à necessidade
urgente de garantia e efetivação
dos direitos da população
LGBT. Mais do que isso,
essas convicções religiosas e
ideológicas chocam-se com os
princípios que fundamentam
a função parlamentar para a
qual esta mesma parcela do
parlamento foi eleita, qual
seja, a de promover direitos
por meio de sua atuação
legislativa.⁹

A decisão do CNJ
evidencia
a
desigualdade
jurídica em que se encontram
os casais homoafetivos, a
quem são aplicadas as mesmas
obrigações
constitucionais
e
infraconstitucionais
que
à maioria da população,
sobretudo no que diz respeito
às
obrigações
tributárias,
cíveis e penais, mas que não
tem garantidos os mesmos
direitos reservados aos casais
heteroafetivos. Assim, resta
evidente que no caso específico
da população LGBT este
segmento da sociedade possui
menos
direitos
garantidos
que o restante da população
heterossexual. A falta de atuação
do Poder Legislativo perpetua
a desigualdade jurídica em
que se encontra a população
LGBT e o desrespeito ao artigo
5º da Constituição Brasileira.
A

resolução
do
CNJ
contrapõe-se
à
heteronormatividade
imperativa no sistema jurídico
brasileiro,
demonstrando
de
forma
inequívoca
a
necessidade de regulamentação
desta matéria pelo Poder
Legislativo. Neste aspecto,
cabe destaque ao anteprojeto
de Estatuto da Diversidade
Sexual. A possível aprovação
desta proposta irá reforçar
os princípios orientadores do
Estado Democrático de Direito
e promover a efetivação dos
direitos humanos à população

7 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277revisado.pdf acesso em 02.08.2015
8 http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/resolucao/resolucao_175_14052013_16052013105518.pdf. Acesso em 20 de maio de 2013
9 Na continuação do voto do Ministro Ayres Britto: (...)com efeito, após falar do casamento civil como uma das formas de constituição da família,
a nossa Lei Maior adiciona ao seu art. 226 um §3º para cuidar de uma nova modalidade de formação de um autonomizado núcleo doméstico, por
ela batizado de “entidade familiar”. núcleo doméstico que se constitui pela “união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento”. Donde a necessidade de se aclarar: (...)Éoque essa referência à dualidade básica homem/mulher tem uma lógica inicial:
dar imediata seqüência àquela vertente constitucional de incentivo ao casamento como forma de reverência à tradição sócio-cultural-religiosa do
mundo ocidental de que o Brasil faz parte (§1º do art. 226 da CF), sabido que o casamento civil brasileiro tem sido protagonizado por pessoas
de sexos diferentes, até hoje. Casamento civil, aliás, regrado pela Constituição Federal sem a menor referência aos substantivos “homem”e “mulher”.
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277revisado.pdf acesso em 02.08.2015
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LGBT, garantidos em tratados
internacionais dos quais o
Brasil é signatário.

Finalmente,
é
infundada a argumentação
de que a atuação do CNJ foi
“inconstitucional” ou mesmo
que o órgão extrapolou os
seus poderes ao “legislar”,
como já se arvoraram alguns
críticos da referida resolução.
Com a edição da resolução
175, o CNJ tão somente
uniformizou
procedimentos
cartoriais em todo o país. O
referido Conselho agiu com
base nas suas prerrogativas
constitucionais de atuação, no
contexto do Estado Democrático
de Direito vigente no Brasil,
fundamentando-se na decisão
do STF que reconheceu a
união estável entre casais de
mesmo sexo e a possibilidade
de conversão destas uniões em
casamento, garantindo assim,
os direitos humanos básicos às
famílias homoafetivas no Brasil,
conforme preceito do caput
do artigo 5º da Constituição
Federal.10
Na tarde do dia 01 de
março de 201811 o Supremo
Tribunal Federal, por maioria
de
votos,
reconheceu
a
possibilidade
de
alteração
do registro civil por pessoas
transexuais ainda que a
cirurgia de redesignação de
sexo não tenha sido realizada
(unanimidade de 11 votos), bem
como a dispensa de emissão

de laudos favoráveis (9 votos
a favor e 2 votos contrários)
e autorização judicial (5 votos
a favor e 2 votos contrários)
para esse tipo de retificação
civil que poderá ser solicitada
por via administrativa.
O relator da ação,
Ministro Marco Aurélio Mello,
teve
seu
posicionamento
vencido
em
parte
pois
entendia que a alteração só
poderia ser realizada por
pessoas com idade mínima de
21 anos e mediante a emissão
de laudo médico favorável. Os
posicionamentos dos ministros
Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski e Gilmar Mendes
também foram vencidos em
parte na medida em que eles
entendiam pela necessidade
de autorização judicial para
a retificação junto ao registro
civil.
IV - Considerações finais

O
processo
de
reconhecimento dos direitos
da população LGBTI via poder
judiciário por meio de sua
judicialização
encontra
na
“judicialização da política”
uma das suas explicações.
Uma das razões deste termo
fundamenta-se no fato do
poder
judiciário
decidir
determinados conflitos cuja
competência
corresponderia
a outros poderes como o
executivo e o legislativo.
Como se percebe, em virtude

de uma atitude conservadora
do poder legislativo tornase necessário a judicialização
para o reconhecimento de
direitos específicos.

Nesse cenário, observase um déficit democrático
30 anos após a aprovação
da Constituição Federal de
1988. A harmonia almejada
entre os três poderes não se
efetivou no que diz respeito
aos direitos humanos LGBTI.
O reconhecimento de direitos
humanos básicos relacionados
à igualdade e dignidade
humana efetivam-se somente
pelo poder judiciário na
medida em que as políticas
públicas que deveriam ser
desenvolvidas junto ao poder
executivo e legislativo não se
concretizam em virtude de
perspectivas majoritariamente
conservadoras, o que contraria
a própria ideia de democracia
plena.
Conforme pode ser
demonstrado, a população
LGBTI,
subrepresentada
no
poder
legislativo
federal, é portantoalijada
do processo político. A
única forma de promover
um contrabalanço a este
desequilíbrio democrático é a
judicialização das demandas
não reconhecidas por meio
das propostas legislativas nos
quis os movimentos sociais
tem participação decisiva. A
necessidade de construção

10“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 (...)”.Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.
11http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=400211&tipo=TP&descricao=ADI%2F4275
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do texto constitucional e
inscrição de determinados
direitos e controle do poder
é fundamental na medida
em que A ausência de uma
legislação
específica
que
permita o reconhecimento
de determinados direitos
plenamente usufruídos pela
população heterossexual é
um dos fatores que impede as
pessoas LGBTI de exercerem
a plenitude da cidadania e da
dignidade humana conforme
prometido na Constituição
Brasileira de 1988.

De acordo com o
“Mapa de assassinatos de
Travestis
e
Transexuais
no
Brasil
em
201712”,
divulgado pela Associação
Nacional de Travestis e
Transexuais (ANTRA) e que
inclui os dados recolhidos
pela
ONG
Internacional
Transgender Europe (TGEU),
o Brasil lidera as estatísticas
mundiais de assassinatos de
Travestis e Transexuais (171
mortes - 52% dos casos de
assassinatos) seguido pelo
México (56 assassinatos),
Estados
Unidos
(25
assassinatos), Colômbia (10
assassinatos), Argentina e El
Salvador (7 assassinatos). Os
dados foram coletados entre
01 de outubro de 2016 e 30
de setembro de 2017.
Conforme o relatório
citado, no Brasil, em 2017,
foram
registrados
179
assassinatos
dos
quais
169 Travestis e Mulheres
Transexuais e 10 Homens
Trans. A Região Nordeste
lidera
o
ranking
de

assassinatos
de
pessoas
transexuais e travestis com
69 casos de assassinatos
(39%), seguida da Região
Sudeste com 57 casos (32%),
Região Norte com 19 casos
(10%), Região Sul com 19
casos (10%) e Região CentroOeste com 15 assassinatos
(9%).
A
metodologia
aplicada é realizada “a partir
de pesquisa dos dados em
matérias de jornais e mídias
vinculadas na internet. De
forma manual, individual e
diária” (ANTRA, 2017, p.14)
e por meio de grupos em
mídias sociais. Um elemento
é crucial na análise desses
dados:

Atente-se
para
a
subnotificação
das
ocorrências, notadamente em
face da população trans, em
razão da inexistência de uma
lei que garanta de forma
célere a retificação de nome
e sexo em seus registros
civis, tendo-se que se valer
de processos judiciais por
vezes demorados, e da
patologizaçãoestigmatizante,
como condição para o acesso
a um direito elementar,
fundamental.
Nesse
diapasão, são recorrentes
os casos em que as vítimas
dos
assassinatos
sequer
contam com documentos de
identificação civil, pois não se
reconhecem nos nomes que
lhes foram impostos em suas
certidões de nascimento, em
grave violação da identidade
de gênero dessas pessoas.
(ANTRA, 2017, p.101)

É urgente portanto
refletir
a
respeito
da
necessidade de fortalecimento
das instituições e dos papéis
exercidos por cada poder no
reconhecimento dos direitos
fundamentais e sua efetivação
conforme o próprio comando
constitucional
estabelecido
pela Constituição de 1988. O
reconhecimento de direitos
fundamentais que assegurem
a
plena
liberdade
de
expressão e de construção
dos próprio projetos pessoais
de vida e identidade são as
estruturas para um exercício
pleno da cidadania e a
garanti do respeito ao texto
constitucional e as lutas
dos movimentos sociais que
participaram da construção
da democracia no Brasil.

12 http://www.globalsustentavel.com.br/a-luta-por-sobrevivencia-no-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-do-mundo/#.WX--_H4OXT1.facebook
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The Federal Supreme Court and the internal control of conventionality on the basis of
international human rights treaties
Ingo Wolfgang Sarlet *1

Resumo:
O presente artigo parte da distinção entre um controle externo e interno de compatibilidade
das normas internas brasileiras em relação aos parâmetros do direito internacional dos direitos
humanos, focando no exame das particularidades do assim chamado controle interno, levado a
efeito pelos órgãos jurisdicionais nacionais, em especial à luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, embora protagonizando um discutível modelo de duplicidade de
regimes de tratamento, a depender da natureza do tratado, sustenta uma primazia dos tratados
de direitos humanos em relação às normas infraconstitucionais internas. Objetivo é, além de
um inventário do estado da arte, propiciar uma visão crítica e que viabilize o avanço da
discussão sobre o tema.
Palavras-chave:
Tratados de Direitos Humanos – Controle de convencionalidade – Supremo Tribunal Federal
Abstract:
This paper, assuming the existence of both, an external and an internal control of the
compatibility between the brazilian national legislation and the international human rights
law, focuse on the peculiarities of the so called internal control, as turned effective by national
courts, mainly by the Federal Supreme Court. Despite sustaining a controversial model of
duplicity in terms of the quality of different international treaties the Court recognizes the
superior hierarchy of international human rights law in relation to domestic legislation. Aim
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of this paper is to offer not only a presentation of the state of art in Brazil, but also a critical
approach that can contribute to the development of the discussion about the subject.
Key words:
Human Rigths Treaties – Control of conventionality – Federal Supreme Court
1.

Introdução: delimitação do tema e do enfoque da abordagem
Dentre os problemas que se situam nesse contexto mais ampliado, e que constitui

precisamente o objeto do presente estudo, a relação entre a Constituição Federal Brasileira de
1988 (doravante apenas CF), a ordem jurídica interna (nacional) como um todo, e os direitos
humanos previstos nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, assume cada vez maior
relevância, resultando gradualmente na incorporação daquilo que se costuma designar – a
partir da proposta feita no Brasil por Valério Mazzuoli 2 e inspirada no modelo francês - de um
controle de convencionalidade dos atos normativos internos, ou seja, de um controle da
compatibilidade entre a legislação nacional e os parâmetros postos pelos tratados
internacionais.
Como a experiência brasileira e a evolução já desde antes da promulgação da
Constituição Federal de 1988 (CF) o demonstram, nunca houve – salvo algumas exceções, em
geral no campo do direito internacional - maior receptividade por parte da comunidade
jurídica em relação ao tema, seja do ponto de vista do seu tratamento dogmático, mas
especialmente na prática jurídico-judiciária. Com o advento da CF era de se esperar uma
guinada nessa seara, visto que, de modo pioneiro no direito brasileiro, o constituinte, afinado
com os desenvolvimentos mais recentes, fez constar do texto constitucional, tanto o princípio
de prevalência dos direitos humanos no plano das relações internacionais (artigo 4º, II) quanto
fez constar, no § 2° do artigo 5°, que os direitos expressamente positivados no texto
constitucional não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios da CF, mas também
abarcam os direitos constantes dos tratados internacionais dos quais o Brasil for parte. Com
isso, a abertura material do catálogo constitucional de direitos, antes (ao menos textualmente)
restrita a direitos decorrentes dos princípios e do regime constitucional, foi ampliada para
integrar, no assim chamado bloco de constitucionalidade, direitos consagrados na esfera do
direito internacional dos direitos humanos.
2
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, O Controle Jurisdicional de Convencionalidade das Leis, 4ª ed., São Paulo:
RT, 2016.
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Não foi, contudo, o que se passou, ao menos não durante a maior parte das duas
primeiras décadas de vigência da CF. Se, por um lado, no campo da literatura jurídica
começou a haver maior receptividade, crescendo o número de autores a se ocupar do tema e
mesmo a defender uma força jurídica reforçada, na condição de direitos materialmente
fundamentais e com hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, o mesmo não
se verificou na esfera jurisprudencial. Com efeito, apesar da acolhida de tal entendimento em
decisões isoladas de juízes e tribunais, inclusive do STJ, em geral versando sobre a na época
tão polêmica prisão do depositário infiel, o STF, instado a se pronunciar novamente sobre o
tema, optou por manter o seu posicionamento anterior a 1988, no sentido da paridade entre
tratados internacionais (inclusive em matéria de direitos humanos) e a legislação ordinária.
É possível afirmar que uma nova fase do debate, acadêmico e jurisprudencial, iniciou
com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004 (doravante
denominada EC 45). A EC 45, após longa e tormentosa tramitação no Congresso Nacional,
veiculou a assim chamada Reforma do Poder Judiciário, implicando a inserção de várias
disposições diretamente relativas aos direitos humanos e fundamentais na CF, como foi o
caso, apenas para citar o dispositivo mais próximo da temática aqui versada, da inclusão do §
3º do artigo 5º, versando sobre a forma de incorporação, ao direito interno, dos tratados
internacionais de direitos humanos.
O dispositivo inserido por meio da Emenda Constitucional (EC) n° 45/2004 (§ 3º do
art. 5º da CF), estabelecendo que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”,
veio para complementar o já referido § 2° do mesmo artigo, já referido, gerando uma série de
perplexidades, ligadas tanto a questões de natureza formal (procedimental) quanto de cunho
material, designadamente sobre a força jurídica dos tratados de direitos humanos na esfera
doméstica.
A essa altura, uma vez incorporado e vigente o § 3º do artigo 5º da CF, também o STF
teve a ocasião de retomar o tema, revisando a posição anterior e assegurando a prevalência
dos tratados de direitos humanos em relação pelo menos ao direito infraconstitucional interno,
além de revisar a sua posição sobre a legitimidade do instituto da prisão civil do depositário
infiel, tudo a ser examinado com mais vagar na sequencia.
Mediante tais alterações, no plano do direito constitucional positivo e na esfera
jurisprudencial, não restaram resolvidos todos os problemas teóricos e práticos, muito antes
pelo contrário. Além de uma série de aspectos de natureza procedimental, ligados, por
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exemplo, à obrigatoriedade da adoção, pelo Congresso Nacional, do rito estabelecido no § 3º
do artigo 5 º ou mesmo da possibilidade de denúncia dos tratados aprovados mediante tal
procedimento, ganhou terreno, a partir do caso da prisão civil do depositário infiel e da
declaração, pelo STF, de sua incompatibilidade com os tratados internacionais de direitos
humanos, a discussão em torno do assim chamado controle de convencionalidade, objeto
precisamente do presente texto.
Mas também aqui o terreno segue fértil no que diz com as diversas questões que
envolvem essa - no Brasil - ainda recente modalidade de controle jurisdicional dos atos
normativos e mesmo atos do poder público em geral. No próprio STF, especialmente quando
se examina as decisões posteriores ao seu leading case na matéria, se verificam algumas
incongruências e movimentos em parte díspares, ainda que do ponto de vista quantitativo – o
que já é seguramente um avanço significativo – aos poucos o número de decisões invocando
tratados de direitos humanos e mesmo decisões de cortes internacionais esteja a aumentar.
Outro aspecto digno de nota, ainda em sede preliminar, é que a despeito de outros
Tribunais, a começar pelo STJ e pelo TST, estarem a praticar um controle de
convencionalidade, a falta de clareza e de uma posição mais sólida e diretiva por parte do
STF, particularmente quanto aos critérios (o como) para proceder tal controle e para
solucionar conflitos entre os tratados e a ordem interna, não permite (e mesmo não estimula e
muito menos vincula) as instâncias ordinárias a realizarem o controle de convencionalidade.
Além disso, seguem em aberto, embora já sendo discutidas na doutrina, relevantes questões
que envolvem tanto o parâmetro quanto o objeto do controle de convencionalidade, seu
alcance, os critérios para a solução de conflitos, como os efeitos das decisões, isso sem falar
em problemas relativos à iniciativa do controle e os órgãos competentes para o mesmo.
Assim, dada a amplitude do problema central e dos seus aspectos correlatos e
considerando o papel central e diretivo do STF também nessa matéria, o objetivo a que nos
propomos é, uma vez revisitado o tema da força normativa dos tratados de direitos humanos
na ordem jurídico-constitucional brasileira (2), apresentar algumas questões centrais ligadas
ao controle de convencionalidade em si (3), para, na sequencia, inventariar e analisar as
principais decisões da nossa Suprema Corte em que os tratados de direitos humanos de algum
modo tiveram peso na respectiva fundamentação (4), culminando com uma síntese conclusiva
(5).
Note-se, além disso, que estaremos aqui enfrentando apenas o assim chamado controle
interno de convencionalidade, ou seja, aquele realizado pelos órgãos jurisdicionais nacionais
em relação ao direito nacional (interno) e não o controle designado de externo, realizado pelos
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Tribunais Internacionais quanto ao cumprimento, pelos Estados que ratificaram os tratados e
se submeteram à sua jurisdição, dos parâmetros postos pelo direito internacional dos direitos
humanos, limitando-nos, como já anunciado no próprio título, a julgados do STF.
2 – O problema da força normativa dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica
brasileira
A Emenda Constitucional nº 45 (EC 45), que cuidou da reforma do Poder Judiciário,
acrescentou – como já frisado – um § 3° ao art. 5° da CF. Tal preceito acabou por inserir no
texto constitucional uma norma (no caso, uma regra do tipo procedimental) dispondo sobre a
forma de incorporação ao direito interno dos tratados em matéria de direitos humanos, que,
interpretada em sintonia com o art. 5°, § 2°, pode ser compreendida como assegurando – em
princípio e em sendo adotado tal procedimento – a condição de direitos formalmente e
materialmente fundamentais aos direitos consagrados no plano das convenções internacionais.
Mas, a despeito da aparente clareza e singeleza da regra, as coisas não são assim tão
simples e a controvérsia doutrinária e jurisprudencial seguiu acirrada.
Um primeiro problema diz respeito aos tratados aprovados antes da promulgação da
EC 45, incorporados mediante Decreto Legislativo aprovado por maioria simples em sessão
unicameral pelo Congresso Nacional.
Nesse sentido, a tese de que por força da EC 45 todos os tratados em matéria de
direitos humanos já incorporados ao sistema jurídico brasileiro possam ser considerados como
equivalentes às emendas constitucionais, é altamente questionável, pois não há como aplicar,
neste caso, o argumento da recepção quando se trata de procedimentos legislativos distintos,
ainda que haja compatibilidade material, como se fosse possível equiparar Decreto
Legislativo aprovado pela maioria simples à emenda constitucional que exige uma maioria
reforçada de três quintos dos votos, sem considerar os demais limites formais das emendas à
CF 3. A própria comparação com a fungibilidade possível entre lei ordinária e lei
complementar não se revela apropriada, considerando a incompatibilidade total de rito (e
natureza) dos decretos legislativos e das emendas constitucionais, isso sem falar na hierarquia
constitucional das emendas, parâmetro de controle de constitucionalidade também das leis

Neste sentido, registra-se a posição de PIOVESAN, Flávia. Reforma do judiciário e direitos humanos. In:
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCON, Pietro de Jesus Lora (Orgs.). Reforma do judiciário
analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 72.
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complementares. Emendas à Constituição cumprem função notadamente distinta da legislação
o que deveria bastar para demonstrar a inviabilidade da tese da recepção, ainda que material. 4.
Em caráter alternativo – mas substancialmente diverso da tese da recepção – há como
sustentar que os tratados internacionais (que já são materialmente constitucionais e, portanto,
conforme ainda será objeto de maior desenvolvimento, já possuem hierarquia constitucional
por força do próprio art. 5º, § 2º, da CF! 5) também poderão ser formalmente constitucionais –
ainda que não inseridos no corpo permanente do texto constitucional - caso forem aprovados,
a qualquer momento, pelo procedimento reforçado instituído pelo art. 5º, § 3º, 6 linha
argumentativa que nos parece mais sólida.
Assim, como afirma Flávia Piovesan, no caso dos tratados incorporados pelo rito mais
rigoroso previsto no artigo 5º, § 3º, da CF, se estaria apenas (?) a reforçar – no plano formal –
a sua hierarquia constitucional material desde logo assegurada por força do art. 5º, § 2º, da
CF, que – segundo a autora e a doutrina dominante – a todos os tratados internacionais de
direitos humanos ratificados pelo Brasil 7. De resto, há que enfatizar sempre que a condição de
direitos fundamentais é absolutamente incompatível com uma hierarquia normativa
infraconstitucional, visto que direitos fundamentais são sempre direitos constitucionais e não
podem estar à disposição plena do legislador ordinário 8.
De qualquer sorte, a despeito do pleito já antigo e insistente da doutrina majoritária, o
STF, embora tenha meritoriamente (e de fato tratou-se de significativo avanço) consagrado a
hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos no direito interno, reservou-se a
prerrogativa de seguir podendo controlar a constitucionalidade dos tratados em geral, mas
também dos tratados de direitos humanos, refutando, por maioria, a tese da paridade entre os
tratados de direitos humanos e a CF, não importando, para tal efeito, se os tratados foram, ou
não, aprovados pelo rito do § 3º do artigo 5º. De todo modo, já merece aplausos o fato de o
STF ter revisto a sua doutrina anterior, que apenas assegurava aos tratados de direitos
humanos força de lei ordinária, equiparando-os a todo e qualquer outro pacto (acordo)
internacional. Com efeito, buscando conciliar o papel de destaque atribuído pela CF aos
tratados de direitos humanos com a supremacia da constituição, o STF acabou migrando para

Ver, justamente neste sentido, o enfático pronunciamento de PIOVESAN, Flávia, “Reforma do judiciário e
direitos humanos”, op. cit., p. 72.
5
Nesse sentido, v., por todos, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de Direito Internacional Público, 6ª ed.,
São Paulo: RT, 2012, p. 386.
6
Nesse sentido, precisamente a conclusão de MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo § 3° do art. 5° da
Constituição e sua eficácia. Revista da Ajuris, v. 32, n. 98, Porto Alegre, jun. 2005, p. 321.
7
Cf. PIOVESAN, Flávia, Reforma do Judiciário e Direitos Humanos, op. cit., p. 72.
8
Cf., por todos, o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Op. Cit., p. 88 e ss., bem como p. 145 e ss.
4
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a tese da hierarquia supralegal de tais tratados, inclusive e especialmente os que foram
aprovados antes da EC 45.
O problema de tal entendimento, por ora consolidado ainda que não de forma
uníssona, é que mesmo que a hierarquia supralegal tenha representado um considerável
avanço em relação ao entendimento antes prevalente, é o de que se segue relegando os
direitos humanos consagrados nos tratados internacionais a uma posição secundária em face
dos direitos fundamentais da CF, visto que o STF, como bem apontado, acabou – em matéria
de tratados de direitos humanos - criando uma “duplicidade de regimes jurídicos” 9 .
Assim, se é certo que comungamos da posição bastante difundida de que talvez
melhor tivesse sido que o reformador constitucional tivesse renunciado a inserir um § 3º no
art. 5º ou que (o que evidentemente teria sido bem melhor) - em entendendo de modo diverso
- tivesse se limitado a expressamente chancelar a incorporação automática (após prévia
ratificação) e com hierarquia constitucional de todos os tratados em matéria de direitos
humanos, com a ressalva de que no caso de eventual conflito com direitos previstos pelo
Constituinte de 1988, sempre deveria prevalecer a disposição mais benéfica para o ser
humano (proposta legislativa esta formulada, nestes termos ou em termos similares, por
autores como Antonio Augusto Cançado Trindade, Valério Mazzuoli e Flávia Piovesan, entre
outros ilustres e engajados defensores da hierarquia constitucional), e por mais que seja
controverso, em cada caso, qual o direito de qual (ou quais) pessoa (s) a ser assegurado,
também é correto que vislumbramos no dispositivo ora analisado um potencial positivo, no
sentido de viabilizar alguns avanços concretos em relação à práxis ora vigente entre nós.
Assim, à vista do exposto e em caráter se síntese, há que distinguir entre a posição
dominante na doutrina, crítica ao STF, advogando que os tratados de direitos humanos tem
valor equivalente ao da CF e com ela formam um bloco de constitucionalidade, e a posição
adotada pela nossa Corte Suprema. Com efeito, a prevalecer a atual orientação, para o STF
são três as possibilidades em termos de força jurídica dos tratados na ordem doméstica: a)
hierarquia equivalente a de emenda constitucional, no caso dos tratados de direitos humanos
incorporados mediante observância do rito estabelecido pelo § 3º do artigo 5º da CF; b)
hierarquia supralegal, aplicável aos tratados de direitos humanos ratificados pelo sistema
convencional, por meio de Decreto Legislativo aprovado com maioria simples, anteriores a
EC 45; c) hierarquia de lei ordinária, que segue sendo a posição adotada em relação aos

9

Cf., por todos, MAZZUOLI, Valerio, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 386.
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demais tratados, que não integram o sistema internacional de reconhecimento e proteção dos
direitos humanos.
Assim, tecidas algumas considerações gerais sobre o estado da arte no Brasil no que
toca ao problema da hierarquia dos tratados de direitos humanos de acordo com a doutrina e
jurisprudência, está preparado o terreno para, no próximo item, enfrentarmos, ainda que em
caráter sumário, alguns dos aspectos que dizem respeito ao assim chamado controle de
convencionalidade e dos seus respectivos pressupostos e limites.
3 - Notas sobre o assim chamado de convencionalidade no Brasil
Independentemente da posição adotada em prol de uma hierarquia constitucional de
todos os tratados em matéria de direitos humanos ratificados pelo Brasil, é possível afirmar
que tanto os tratados incorporados pelo rito previsto no § 3° do art. 5° da CF, quanto os
demais tratados, aprovados até o advento da Emenda Constitucional n. 45/2004 e pelo
procedimento simplificado dos Decretos Legislativos e que possuem hierarquia supralegal,
ensejam, por força de sua superior hierarquia em relação ao restante da normativa interna, a
possibilidade (e mesmo o dever) de aferição da compatibilidade entre tais atos normativos e
os tratados que lhes são superiores. Isso, como já referido, ficou evidenciado na decisão do
STF sobre a proscrição – mediante um efeito “paralisante” – da eficácia de toda e qualquer
hipótese legal prevendo a prisão civil do depositário infiel, seja ela criada antes da aprovação
do tratado, seja ela introduzida posteriormente, a despeito da manutenção, no texto
constitucional, da hipótese de tal modalidade de prisão civil 10.
Assim, sem que se vá aqui adentrar o tema específico da prisão civil e do acerto da
decisão do STF no concernente ao tema, o que importa nesta quadra é a constatação de que se
cuidou da primeira vez em que a mais alta Corte brasileira efetuou o que passou, também no
Brasil, a ser chamado de um controle de convencionalidade.
A terminologia adotada, por sua vez, busca evidenciar a distinção entre o controle de
constitucionalidade, pois independentemente de sua hierarquia constitucional, trata-se de
afirmar que os tratados (aqui referidos pelo termo convenções) operam como parâmetro para
o controle de outros atos normativos que lhes são hierarquicamente inferiores.
A partir do que até agora foi sumariamente exposto, já é possível avançar com o tema
e esboçar algumas considerações preliminares, todas, contudo, sujeitas ao crivo do
Cf. especialmente o voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 466.343, Rel. Ministro Cezar Peluso, publicado
no DJ em 05.06.2009.
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contraditório e aguardando a evolução da prática política e jurisdicional brasileira, ademais do
desenvolvimento e refinamento do debate na doutrina. Assim, importa sublinhar, não faremos
referência à experiência de outros países na matéria e nem ao que se processa na esfera da
jurisdição supranacional (salvo, quando for o caso, no que toca a decisões que envolvem
ações ou omissões do poder público do Brasil) para o que, desde logo, remetemos à literatura
especializada 11.
De qualquer sorte, importa sublinhar que o controle de convencionalidade se mostra
operante em dois grandes planos: a) um controle externo, que diz respeito ao controle levado
a efeito por tribunais ou mesmo outras instâncias de caráter supranacional, aqui com destaque
para a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que, como adiante, não
constitui o objeto do presente texto, bem como b) um controle interno, realizado por órgãos
nacionais, o qual agora e na perspectiva das decisões do STF será analisado mais detidamente,
Uma primeira indagação – por si só não imune a dissídio - diz respeito a quais os
tratados internacionais que podem servir de parâmetro para um controle de convencionalidade
no plano interno, pois resulta óbvio que para os defensores da paridade entre tratados e CF,
todos os tratados integram com a mesma dignidade jurídica o bloco de constitucionalidade, de
modo a serem simultaneamente parâmetros do controle de constitucionalidade e do controle
de convencionalidade. Mas, muito embora também seja esta – e de há muito – a posição
perfilhada, tomaremos como ponto de partida a orientação atual do STF, que, de resto, como
guardião da CF, detém a última palavra também nessa seara.
Ainda assim, seria possível advogar um tratamento diferenciado, a depender da
natureza do tratado de direitos humanos ou mesmo em virtude de seu modo de incorporação,
o que, aliás, corresponde ao entendimento atual do STF. Todavia, a distinção entre tratados
ratificados antes da promulgação da EC 45 e aprovados por maioria simples e os tratados
incorporados mediante o rito previsto no artigo 5º,§ 3º, CF, embora implique um tratamento
em parte diferenciado, não obsta a que todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo
Brasil, sejam, por força de sua hierarquia superior à normativa infraconstitucional doméstica,
parâmetro para o controle de convencionalidade.
Tal controle, assim como ocorre no caso do controle de constitucionalidade, se dá – de
acordo com a orientação do STF – especialmente em virtude da hierarquia normativa superior
assegurada aos tratados de direitos humanos, quando, de acordo com o modelo advogado

V especialmente, dentre outros, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; MARINONI, Luiz Guilherme (Coord),
Controle de Convencionalidade. Um panorama latino-americano. Brasil/Argentina/Chile/México/Peru/Uruguai.
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pelos defensores de um constitucionalismo de múltiplos níveis, inexiste hierarquia entre a
ordem interna e a internacional, mas sim a necessidade de uma harmonização que não
pressupõe a supremacia de uma em relação a outra.
Cabe anotar, que mesmo que a hierarquia dos tratados seguisse sendo equivalente a da
lei ordinária (como durante muito tempo entendeu o STF), ainda assim seria necessário uma
espécie controle de convencionalidade, pelo menos para resolver conflitos entre tratados e
legislação. Da mesma forma não parece correto, s.m.j., distinguir, para efeitos do controle de
convencionalidade, apenas uma parte dos tratados de direitos humanos, buscando definir
convenções (ainda mais para o efeito ora discutido) como sendo uma espécie do gênero
tratados, de tal sorte que as convenções deveriam ser então incorporadas pelo rito do artigo 5º,
§ 3º, da CF, ao passo que os demais tratados de direitos humanos poderiam ser aprovados por
maioria simples.
O que de fato passa a ser relevante é que a diferença entre tratados com status
equivalente aos de uma emenda constitucional e os demais tratados, dotados de hierarquia
supralegal, nos termos da orientação imprimida pelo STF, reside no fato de que os primeiros
passam a integrar o bloco de constitucionalidade, operando como parâmetro tanto de um
controle de constitucionalidade como de um controle de convencionalidade. A dificuldade
maior, nesses casos (por ora apenas o da Convenção das Pessoas com Deficiência e seu
respectivo Protocolo Facultativo), será a de verificar, dadas as circunstâncias, a existência de
eventual conflito entre o tratado aprovado e as cláusulas pétreas da constituição na sua versão
originária, situação na qual, a prevalecer a posição do STF no sentido de que o embate entre
tratado e constituição se resolve, em princípio, em favor da segunda, poderá resultar na
declaração de inconstitucionalidade do tratado internacional (em verdade, do texto aprovado
pelo Congresso Nacional). Tal hipótese, contudo, ainda não foi objeto de apreciação pelo
STF e, de resto, caso venha a ocorrer o será em caráter isolado, especialmente pelo fato de
que a CF é pródiga em direitos fundamentais e consagrou - expressa e/ou implicitamente praticamente todos os direitos consagrados nos principais documentos internacionais, mas
também pelo fato de que se haverá de recorrer à técnica da interpretação conforme a
constituição, que, s.m.j., limitará ainda mais tal possibilidade, ainda que esta não possa ser
afastada de plano.
Além disso, ainda no tocante aos tratados aprovados pelo rito qualificado do § 3º do
artigo 5º da CF, o diferencial reside no fato de que, por integrarem o bloco de
Brasilia-DF: Gazeta Jurídica, 2013; MIDÓN, Mario A.(Dir.) Derechos Humanos y Control de
Convencionalidade, Resistencia: ConTexto Libros, 2016.
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constitucionalidade, operam como parâmetro do controle de constitucionalidade em sede
concentrada e difusa, desafiando todas as ações constitucionais e recursos que garante o
acesso ao STF que, em última Instância, decide sobre a compatibilidade do direito
infraconstitucional interno e mesmo dos tratados (tenham eles hierarquia supralegal ou apenas
legal) com a CF.
Quanto aos tratados que, de acordo com o STF (ressalvando-se a posição divergente
da doutrina dominante), possuem hierarquia supralegal, podem ser vislumbradas já algumas
alternativas no que diz com o controle da compatibilidade entre atos do poder público (em
especial atos normativos) internos e os tratados de direitos humanos que lhes são superiores,
no mesmo passo em que os tratados podem ser submetidos a um controle de
constitucionalidade: a) incompatibilidade entre a normativa interna (infraconstitucional) e o
tratado aprovado pelo Congresso Nacional, mas simultaneamente compatibilidade com a CF;
b) incompatibilidade entre as normas internas e os tratados, mas também inconformidade com
a CF; c) compatibilidade com o tratado mas desconformidade com a CF;
O quadro sumariamente apresentado, desde logo revela que a duplicidade de regime
criada pelo STF para os tratados de direitos humanos, mas especialmente pelo fato de o STF
afirmar a sua competência para realizar o controle (difuso e concentrado) de
constitucionalidade do tratado, torna a questão ainda mais complexa, além de colocar o
controle de convencionalidade, ao menos em princípio, em uma condição subalterna ao
próprio controle de constitucionalidade. De todo modo, isso não deveria servir de escusa para
que os Juízes e Tribunais ordinários renunciem ao controle de convencionalidade, já que a
hierarquia supralegal já se revela suficiente, como já se viu quando do julgamento do caso da
prisão civil do depositário infiel, para superar toda e qualquer lei ou ato normativo interno
naquilo que contraria tratado internacional de direitos humanos. Cuida-se, outrossim, de
autêntico poder-dever cometido ao Poder Judiciário, seja no âmbito de um controle difuso,
seja pela via de um controle abstrato e concentrado, tal como propõem Valério Mazzuoli 12 e
Luiz Guilherme Marinoni 13, aspecto que aqui não temos a intenção de desenvolver.
Que o controle de convencionalidade não é, por outro lado, um controle
exclusivamente jurisdicional igualmente há de ser sublinhado e talvez possa merecer alguma
atenção adicional como hipótese plausível. O Poder Legislativo, quando da apreciação de
algum projeto de lei, assim como deveria sempre atentar para a compatibilidade da legislação
com a CF, também deveria assumir como parâmetro os tratados internacionais, o que, de
12
13

Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 394 e ss.
Cf. MARINONI, Luiz Guilherme, op. cit. p. 1187 e ss.
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resto, não se aplica apenas aos tratados de direitos humanos, mas deveria ser levado mais a
sério nesses casos.
Não se pode olvidar, nessa quadra, que legislação interna incompatível com algum
tratado ratificado pelo Brasil e que esteja em vigor na esfera supranacional configura violação
do tratado, cabendo ao Poder Legislativo operar de modo preventivo também nessa seara. Da
mesma forma, o Chefe do Executivo deveria vetar lei aprovada pelo Legislativo quando
detectar violação de tratado internacional, ainda que não se cuide aqui de um veto justificado
pela eventual inconstitucionalidade da lei, a não ser no caso de tratado aprovado pelo rito do
artigo 5º, º 3º, da CF, onde, pelo menos assim o sugerimos, o tratado – mesmo de acordo com
o entendimento do STF – integra, ao menos em geral, o bloco de constitucionalidade
brasileiro. De qualquer sorte, cuida-se de tópico a merecer desenvolvimento pela doutrina
especializada e que poderá lançar maior luz sobre o tema do que aqui fomos capazes (e
mesmo intentamos) de fazer.
Outro tópico de relevo e que aqui se refere em caráter ilustrativo, diz com os efeitos do
controle de convencionalidade (e da respectiva e eventual declaração de inconvencionalidade)
sobre a normativa legal e infralegal interna. Nesse contexto, o STF já se pronunciou pelo
reconhecimento do que designou (especialmente por ocasião do voto proferido pelo Ministro
Gilmar Mendes, já referido) de um efeito paralisante, que impede edição de legislação
superveniente em sentido contrário e afasta a aplicação de lei anterior incompatível com o
tratado. Se a exemplo do que se verifica no controle de constitucionalidade se poderá declarar
a nulidade da lei com base em tratado internacional (hipótese mais plausível em se tratando de
tratado com status equivalente a emenda constitucional), portanto, se é o caso de afetação da
esfera da validade ou apenas da eficácia dos atos normativos aferidos com base nos tratados
internacionais, constitui igualmente tópico a ser explorado pela literatura e submetido ao crivo
da prática decisória dos Tribunais. Por ora, contudo, à míngua de mais exemplos disponíveis
na jurisprudência do STF - ressalvada a decisão sobre a prisão civil do depositário infiel – é
de se apostar que a doutrina, atenta ao problema, possa construir alternativas adequadas.
No caso de Valério Mazzuoli, se verifica a necessidade de realizar um controle
dúplice da compatibilidade vertical material das normas de direito interno, no sentido de que
em se tratando de norma interna posterior à ratificação do tratado, a declaração de sua
contrariedade ao tratado, seja no âmbito do controle difuso, seja no controle concentrado,
implica em perda de sua validade, por vício material, assim como da consequente perda de
sua eficácia. Todavia, se o tratado de direitos humanos for ratificado pelo Brasil após a norma
de direito interno entrar em vigor, a declaração de inconvencionalidade dessa ocasionará sua
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revogação imediata. O autor faz, ainda, uma distinção entre a perda da validade e a vigência
da norma de direito interno, destacando que há situações em que essa norma é compatível
formal e materialmente com a Constituição (primeira via de compatibilidade vertical) e, por
isso, vigente, porém incompatível com o tratado de direitos humanos, o que a torna inválida
mediante a realização da dupla via de compatibilidade vertical material, bem como resulta,
segundo sua visão, numa espécie mais completa de controle de validade das normas
jurídicas 14.
Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, a despeito de destacar, conforme linha
dominante no Supremo Tribunal Federal, a supralegalidade dos tratados de direitos humanos
que não foram aprovados nos moldes do §3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
acompanha o entendimento de Mazuolli sobre os efeitos de invalidação da decisão que
declara a inconvencionalidade das normas de direito interno conflitantes com essa espécie de
tratado internacional 15.
Já para André de Carvalho Ramos, o “verdadeiro” (aspas nossas) controle de
convencionalidade se verifica apenas no âmbito internacional (ou seja, na esfera do assim
chamado controle externo), cuja interpretação deve ser seguida pelos órgãos nacionais
mediante um “diálogo das Cortes”. Mas, quanto aos efeitos da decisão que reconhece a
violação do tratado internacional de direitos humanos, Ramos reconhece o efeito de
invalidação da decisão em sede de controle de convencionalidade nacional, destacando,
todavia, que – segundo o STF - os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito previsto
no art. 5º, §3º da CF/88 passam a integrar o bloco de constitucionalidade restrito. Além disso,
o autor destaca que o caráter supralegal dos demais tratados de direitos humanos
recepcionados pelo Brasil sem observância do citado rito torna inaplicável a legislação
infraconstitucional conflitante 16.
Assim, é possível – ressalvada é claro a posição pessoal no sentido de afirmar a
existência de um controle externo e interno de convencionalidade e a crítica ao modelo
dúplice adotado pelo STF – sustentar, acompanhando no substancial os autores citados, que
eventual incompatibilidade entre a normativa interna, no todo ou em parte, implica a
declaração de sua invalidade e consequente inaplicabilidade. Todavia, ousamos divergir em
parte pelo fato de entendermos não haver uma simetria cogente entre a prática ainda
Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional de convencionalidade das leis. 4 ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 160 e ss..
15
Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade, in: SARLET, Ingo W., MARINONI, Luiz
Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1334-1335.
14

1027

15

dominante no STF no que diz com o controle de constitucionalidade abstrato de normas
anteriores à promulgação da CF, situação na qual o entendimento dominante é no sentido de
que o efeito não é a invalidação, mas sim, a revogação da normativa anterior. Esse
entendimento, contudo, não se aplica no caso da ADPF e não é cogente na esfera do controle
difuso, ademais de ser em si mesmo criticável e não corresponder à solução adotada em
muitos países. Portando, o efeito de invalidação, assim como suas respectivas consequências,
opera, no nosso entender, tanto no caso de normas anteriores à ratificação dos tratados quanto
no caso de normas posteriores.
Além disso, também no controle interno de convencionalidade há de se observar a
necessária autocontenção (self restraint) por parte dos órgãos judiciários, ao menos para efeito
de invalidar uma lei interna, lançando-se mão (aqui a exemplo do que se verifica no controle
de constitucionalidade) do instituto de uma intepretação conforme ao direito internacional dos
direitos humanos. 17
De qualquer sorte, tendo em conta que em matéria de controle de
convencionalidade tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira se encontram em uma
fase que se pode (ainda) designar de embrionária, resulta evidente que um balanço mais
minucioso e seguro das principais questões materiais e processuais por ora se mostra bastante
temerário. Por outro lado, ao longo dos últimos anos já podem ser identificados vários casos
em que o Poder Judiciário brasileiro, aqui representado pelo STF, acabou – de algum modo por fazer um controle de convencionalidade, ainda que se possa eventualmente criticar os
fundamentos ou o resultado do julgamento.
Assim, no próximo segmento, o objetivo é colacionar alguns julgados onde tal
controle (interno) foi exercido, seja por uma interpretação do direito interno à luz dos tratados
de direitos humanos, seja mesmo pela não aplicação da legislação interna quando em
manifesto contraste com os tratados internacionais, desde logo informando que não se trata de
um inventário exaustivo, o que desbordaria dos limites do presente estudo.

Cf. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 386-403.
Nesse sentido v. SAGÜÉS, Néstor Pedro. El “control de convencionalidad” en el sistema interamericano, y
sus antecipos en el ambito de los derechos económicos-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema
europeo. In: BOGDANDY, Armin Von; FIX-FIERRO, Héctor; ANTONIAZZI, Mariela Morales; MACGREGOR, Eduardo Ferrer (Orgs). Construcción y Papel de los Derechos Sociales Fundamentales. 1ª Ed.,
Universidad Nacional Autônoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011. Disponível em: <
http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/derhumancontrolconvencionalidad/Nestor%20Sagu es.pdf>. Acesso
em 04 de fevereiro de 2017. O autor, compartilhando o entendimento no sentido da existência de um controle
duplo (internacional e nacional), salienta, quanto ao efeito das decisões de controle de convencionalidade, a
função de invalidação das normas de direito interno inconvencionais, assim como a exigência de uma
interpretação e aplicação de tais normas em conformidade com os tratados de direitos humanos .
16
17

1028

16

4 – Apresentação e breve análise de alguns casos no âmbito do assim chamado controle
(jurisdicional) interno de convencionalidade no Brasil realizado pelo STF
No caso do controle interno, realizado pelos órgãos jurisdicionais brasileiros, muito
embora existam decisões isoladas dos Tribunais Superiores invocando tratados de direitos
humanos, o principal tema levado ao Poder Judiciário e que acabou resultando na alteração da
jurisprudência dominante do STF (cuja prática decisória será aqui priorizada) nessa matéria,
em especial no que diz com a hierarquia dos tratados no direito interno, foi, como já
adiantado, o reconhecimento da ilegitimidade das hipóteses de prisão civil do depositário
infiel, sejam elas criadas por lei para situações específicas, seja no caso de contratos típicos de
depósito ou mesmo no caso de depositários judiciais. O principal (e primeiro) caso, já referido
quando da análise do problema da hierarquia dos tratados, foi o Recurso Extraordinário
466.343-1, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, por
ocasião do qual, a despeito de ter sido (no voto condutor da posição vencedora proferido pelo
Ministro Gilmar Mendes) reconhecido que os casos de prisão do depositário infiel previstos
na legislação sobre a alienação fiduciária em garantia (e congêneres) já seriam
inconstitucionais por violação do princípio da proporcionalidade, foi afirmada a hierarquia
supralegal de todos os tratados de direitos humanos ratificados até a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45/2004, que inseriu o já citado § 3º no artigo 5º da CF, vencida uma
minoria de três ministros que sustentaram a tese da paridade entre tratados de direitos
humanos e a CF. Por via de consequência, foi decidido que os tratados teriam efeito
paralisante, não apenas implicando a não aplicação de toda e qualquer hipótese legal anterior,
mas também bloqueando a criação de novas hipóteses de prisão do depositário infiel. Além
disso, em julgamentos posteriores, o STF acabou por afastar inclusive a possibilidade de se
determinar a prisão do depositário judicial infiel, o que resultou na edição da Súmula
Vinculante nº 25.
Todavia, por mais que em geral se possa aplaudir tal decisão (e decisões), em especial
pelo inegável mérito de terem protagonizado uma valorização substancialmente maior dos
tratados de direitos humanos no direito interno brasileiro (o que já foi comentado), a edição de
súmula vinculante proscrevendo por completo toda e qualquer possibilidade de criação
legislativa de hipótese de prisão civil de depositário infiel não deixa de merecer algum crivo
de caráter mais crítico.
Em primeiro lugar, considerando que a possibilidade de prisão de depositário infiel
está prevista no próprio texto constitucional (artigo 5º, inciso LXVII, da CF) e tendo sido
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afastada a tese da paridade entre tratados de direitos humanos e a CF, a proibição sumulada de
criação de qualquer hipótese de prisão equivale, ao fim e ao cabo (e sendo afastada qualquer
possibilidade de ponderação com outros direitos e bens constitucionalmente protegidos) a
uma mutação constitucional que conflita diretamente o texto da CF, o que se revela
especialmente problemático pelo fato de o STF ter afirmado que a CF prevalece sobre os
tratados, que tiveram reconhecida a hierarquia supralegal. Se o STF tivesse reconhecido a tese
da paridade entre tratados de direitos humanos e a CF seria possível, ao menos em princípio,
admitir uma regra (constitucional, por força dos tratados que integram o bloco de
constitucionalidade) que afastasse a prisão civil nessas hipóteses ou pelo menos por força do
princípio da aplicação da solução mais protetiva da pessoa humana. Assim, o que se percebe é
uma potencial incongruência entre a tese da força supralegal dos tratados de direitos humanos
e a circunstância de que, de fato, o STF acabou por afirmar, no caso da prisão civil, a
prevalência dos tratados sobre a própria CF, impedindo por completo o legislador estabelecer
aquilo que o texto constitucional expressamente autoriza.
Independentemente de outras críticas que poderiam ser formuladas e que inclusive
encontram ressonância em parte da doutrina, como é o caso de ter o STF desconsiderado a
existência de um conflito entre direitos fundamentais, que, no âmbito de uma ponderação,
poderia justificar, em caráter excepcional, ao menos a prisão do depositário judicial,
especialmente em se tratando de crédito de natureza existencial, o fato é que sequer existe um
conflito direto entre a CF e os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que vedam
a prisão por dívida (salvo alimentos) mas não fazem referência expressa a toda e qualquer
hipótese de prisão civil, visto que esta é gênero do qual a prisão por dívida e a prisão do
depositário infiel (especialmente do judicial) são espécies. De qualquer sorte, não é o caso de
aqui aprofundar a discussão, além do que, a despeito de eventuais pontos controvertidos, o
caso da prisão civil, como já sinalado, apresenta o inegável mérito de reverter, ainda que já
transcorridos dezoito anos da promulgação da CF, a vetusta jurisprudência que estabelecia
uma relação de paridade entre tratados de direitos humanos e a legislação ordinária interna.
Um segundo caso relevante, que gerou significativa crítica por parte dos profissionais
do jornalismo que sustentava a necessidade de diploma superior específico habilitando para o
exercício da profissão, o STF, em julgamento por maioria de votos realizado em 17/06/2009,
nos termos do voto do Relator Min. Gilmar Mendes, julgou procedente o Recurso
Extraordinário nº 511961, no sentido de que a norma contida no art. 4º, inciso V, do DecretoLei nº 972/1969, que determina a obrigatoriedade de apresentação de diploma de curso
superior registrado no Ministério da Educação para o exercício da profissão de jornalista, não
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foi recepcionada pela CF, ademais de violar o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos, por representar uma limitação desarrazoada ao direito de liberdade de expressão, e,
por via de consequência, por afetar o incondicionado e efetivo exercício da liberdade
jornalística, referenciando inclusive precedentes da Comissão de Direitos Humanos e da Corte
Interamericana nesse sentido. Convém registrar que restou vencido o Ministro Marco Aurélio,
que votou pela recepção da referida norma infraconstitucional pela CF, argumentando que se
trata de requisito inerente à regulamentação profissional prevista constitucionalmente no
âmbito da liberdade de profissão, ademais de resguardar-se a segurança jurídica e a
qualificação profissional.
Em matéria criminal, registram-se vários casos nos quais o STF acabou, de algum
modo, lançando mão do parâmetro dos tratados de direitos humanos para balizar as suas
decisões.
Em 01.09.2010, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Ayres Britto, o
Pleno do STF decidiu por conceder parcialmente a ordem no âmbito do Habeas Corpus nº
97256, impetrado pela Defensoria Pública da União em face de decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, para afastar a vedação contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006
quanto à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos
delitos de tráfico de entorpecentes. Na sua fundamentação, o Relator utilizou como parâmetro
a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que
permite a incidência de substituição da pena privativa de liberdade nesses casos, bem como
ressaltou que esse tratado internacional foi incorporado pelo Brasil mediante Decreto nº 154
de 26/07/1991, o que resultou, portanto, no reconhecimento da sua prevalência (dada a sua
hierarquia supralegal) em face da Lei federal nº 11.343/2006, a Lei que tipifica e regulamenta
o processo que envolve o tráfico e o porte para consumo de drogas no Brasil.
Importa sublinhar que houve divergência, inaugurada pelo Ministro Joaquim Barbosa,
que denegou a ordem por entender necessário tratamento equânime entre todos os crimes
hediondos e os que lhes são equiparados conforme norma constitucional o que representaria
forma de respeitar a garantia de individualização da pena, sendo acompanhado pela Ministra
Cármen Lúcia. A Ministra Ellen Gracie denegou a ordem com base na reserva absoluta de lei
formal para tratar da matéria penal e entendeu que a vedação de substituição de pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos deveria ser aplicada a crimes de tráfico de drogas
cometidos após a Lei nº 11.343/2006, ao passo que o Ministro Marco Aurélio denegava a
ordem por entender ser razoável a referida vedação enquanto opção política do Legislador, a
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exemplo de outras vedações previstas em leis especiais, bem como tendo em conta a
repercussão social da prática criminosa relativa ao tráfico de drogas. 18
Ainda na seara criminal, o STF, em 22/11/2011, na Ação de Extradição nº 1223,
relatada pelo Ministro Celso de Mello, por unanimidade de votos da sua 2ª Turma, negou
pedido de extradição fundado em tratado de extradição entre Brasil e Equador, ao reconhecer
a garantia fundamental da “double jeopardy” (vedação ao bis in idem), prevista no art. 14 n. 7
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, por força de sua hierarquia supralegal,
como obstáculo insuperável à instauração de persecução penal no Brasil contra brasileiro
naturalizado, que tenha cometido delito comum antes da sua naturalização, exceto tráfico de
entorpecentes, e que já tenha sido condenado ou absolvido, com trânsito em julgado, pelo
mesmo fato no estrangeiro.
Tema polêmico e a respeito do qual se estabeleceu intensa controvérsia doutrinária,
mas também jurisprudencial, diz com o reconhecimento, ou não, de um direito-garantia do
duplo grau de jurisdição no direito interno brasileiro, especialmente em face da inexistência
de previsão constitucional expressa a respeito.
Note-se que em geral o STF vinha rechaçando o reconhecimento de um direito ao
duplo grau de jurisdição, ou então entendo que o mesmo não assume a condição de direito
absoluto, podendo ser objeto de restrição em virtude da necessidade de compatibilizar sua
incidência com as peculiaridades do direito interno. Assim, por exemplo, no Agravo
Regimental em AI nº 601832, relatado pelo Ministro Joaquim Barbosa e julgado em
17/03/2009, foi afirmado, à unanimidade, o entendimento de que não configura violação ao
princípio da igualdade o fato de alguns réus terem acesso ao duplo grau de jurisdição e outros
não o terem por questão de prerrogativa de foro em tribunal superior, isso pelo fato de que a
garantia do duplo grau de jurisdição necessita se adequar em relação às demais normas
constitucionais, não possuindo natureza absoluta.
Todavia, retomando o tópico e a despeito de uma série de decisões anteriores em
sentido distinto, o STF, em 12/09/2013, por maioria de votos e em sede de questões de ordem
analisadas em julgamento de embargos infringentes interpostos no âmbito da Ação Penal nº
470 19 (mais conhecido como o julgamento do “Mensalão”), entendeu que a garantia
fundamental prevista no art. 8º da Declaração Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
No mesmo sentido do HC nº 97256, ver no STF: HC 125188, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
julgado em 04/10/2016; HC 123329, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016 e
RHC 119832, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014.
19
Particularmente na análise do vigésimo quinto e vigésimo sexto recurso de embargos infringentes, cujo teor
pode ser conferido, em caráter sumário, no Informativo de Jurisprudência do STF nº 719 e 720.
18
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José da Costa Rica) se aplica a processos que se iniciam originariamente nos tribunais
superiores e que o reexame da matéria poderá ser feito pelo próprio tribunal a partir do
manejo do referido recurso previsto no Regimento próprio do tribunal.
Mediante tal decisão, o STF modificou seu entendimento anterior em relação ao
acesso ao duplo grau de jurisdição em sede de ação penal originária na Corte Suprema, pois
ao analisar pedidos de desmembramento da ação como forma de não violar o duplo grau de
jurisdição para aqueles réus que não tinham prerrogativa de foro e que estavam sendo
processados devido à regra da conexão e continência, o Tribunal entendeu por aplicar sua
Súmula nº 704, ainda que o duplo grau de jurisdição restasse relativizado para os referidos
réus 20. Todavia, ao reconhecer a possibilidade de interposição de embargos infringentes nas
ações penais originárias, desde que os requisitos recursais fossem preenchidos quanto à
existência de decisões não unânimes, o Ministro Celso de Mello, proferiu o voto de
desempate e admitiu a possibilidade de utilização, no caso, dos embargos infringentes. Ele
destacou, também, que a regra consubstanciada no art. 333, I, do Regimento Interno do STF
buscaria permitir a concretização, no âmbito daquele Tribunal, no contexto das causas penais
originárias, do postulado do duplo reexame, que visa a amparar direito consagrado na
Convenção Americana de Direitos Humanos, na medida em que realizaria, embora
insuficientemente, a cláusula da proteção judicial efetiva. A decisão majoritária partiu de
divergência aberta pelo Min. Roberto Barroso, que foi seguido pelos Ministros Teori
Zavaski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. A despeito de
a fundamentação dos Ministros não ser convergente (em parte) quanto aos argumentos
invocados, acabou sendo reconhecida a primazia do duplo grau de jurisdição, seja por força
de sua previsão constitucional implícita, seja em virtude (de acordo com manifestação de
alguns Ministros) de sua previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao final
do julgamento, restaram vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Presidente e relator, Luiz

Sobre essa questão, prevaleceu o voto do Min. Joaquim Barbosa, relator, que destacou o Enunciado 704 da
Súmula do STF (“Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração
por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”),
a demonstrar que o debate, pelo prisma constitucional, já teria sido realizado. O Min. Luiz Fux observou que o
exame de ações conexas teria por escopo a aplicação de duas cláusulas constitucionais: devido processo legal e
duração razoável do processo. Considerou não haver, nas causas de competência originária da Corte, duplo grau
obrigatório de jurisdição, bem como ressaltou a possibilidade de o eventual julgamento isolado de alguns dos
réus, em contexto de interdependência fática, levar à prolação de decisões inconciliáveis. Afirmou que, da
ponderação entre as regras do Pacto de São José da Costa Rica e da Constituição, prevaleceriam estas, porquanto
emanadas do Poder Constituinte. O revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, aduziu não ser
possível admitir-se que a interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente, daquelas que integrassem o
CPP — instrumento cuja finalidade última seria proteger o jus libertatis do acusado diante do jus puniendi estatal
— derrogasse a competência constitucional estrita fixada pela Constituição aos diversos órgãos judicantes.
20
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Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que não admitiam os embargos
infringentes por entenderem que esse recurso estaria revogado pela Lei 8.038/1990. 21
Outra matéria recorrentemente contemplada em julgamentos do STF diz respeito ao
direito-garantia da razoável duração do processo e a configuração do excesso de prazo em
ação criminal e as respectivas sanções. Tal garantia, incorporada ao texto constitucional pela
Emenda Constitucional nº 45/2004, encontra também expressa previsão nos artigos 7.5 e 7.6
do Pacto de São José da Costa Rica, que reconhecem a garantia da razoável duração do
processo na forma de um direito subjetivo a um julgamento sem dilações indevidas. Em
julgamento datado de 13.11.2014, Segunda Turma, proferido à unanimidade, o STF, no
Habeas Corpus nº 111173, Relator Ministro Celso de Mello, procedeu a controle de
convencionalidade de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocando
precisamente as disposições referidas da Convenção Americana de Direitos Humanos,
reconhecendo a configuração de constrangimento ilegal da liberdade de locomoção em
virtude do excesso de prazo, afirmando que o julgamento deve ocorrer em tempo adequado.
Na conclusão do citado julgado, o Tribunal determinou, ainda, prazo de duas Sessões para que
o Superior Tribunal de Justiça (autoridade coatora) finalizasse o julgamento do Habeas
Corpus nº 203917, cuja alegação de excesso de prazo teria ocasionado a impetração do
Habeas Corpus ora noticiado perante o STF.
Julgado importante – novamente em matéria criminal – diz respeito a assim chamada
audiência de custódia (em verdade uma audiência de apresentação), procedimento criado
inicialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mediante o Provimento 03/2015, como
forma de dar cumprimento ao disposto no Pacto de São José da Costa Rica (artigo 7º, item
05), naquilo em que determina que toda pessoa detida ou retida deverá ser apresentado sem
demora a um juiz. Nesse caso, o STF, em 20/08/2015, por maioria de votos e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, conheceu em parte do pedido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5240, julgando tal ação improcedente. Ao proceder ao exame de
constitucionalidade o STF também analisou a convencionalidade do referido ato normativo
Ademais, essa exegese malferiria o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no Pacto de São José da Costa
Rica. (Informativo de Jurisprudência nº 673 do Supremo Tribunal Federal).
21
A Corte manteve o referido entendimento em relação ao voto majoritário proferido pelo Min. Barroso no
julgamento dos Agravos Regimentais que, posteriormente, buscavam o conhecimento de embargos infringentes
de corréus sem que os requisitos previstos no art. 333, inciso I, do Regimento Interno da Corte estivessem
supridos. Nesse sentido, a título de exemplo, ver o julgado mais recente no âmbito da citada ação penal: AP 470
EI-décimos quintos-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014. Todavia, em
outros julgados posteriores de ações originárias, a Corte seguiu o entendimento de que a prerrogativa de foro
prevista na Constituição Federal não viola a garantia do duplo grau de jurisdição, constituindo, pois, forma de
sua relativização, nesse sentido ver: AP 560, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
25/08/2015 e Inq 3412 ED, Relatora: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014.
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em face da Convenção Americanada de Direitos do Homem, entendendo que seu já referido
artigo 7º, item 5, oferta o fundamento necessário para validar o citado ato normativo, ademais
de entender não existir violação das normas constitucionais que envolvem a competência
legislativa em matéria processual penal. Importa registrar, contudo, o voto divergente do
Ministro Marco Aurélio que acatava a preliminar de extinção da ação pela impossibilidade de
o STF analisar ato secundário via controle concentrado de constitucionalidade, inclusive
ressaltando que o ato impugnado não estaria inovando no sistema jurídico, tendo em vista a
disposição do §1º do art. 306 do Código de Processo Penal, que já previa, ainda que não sob o
mesmo rótulo, a audiência de custódia. No mérito, o Ministro Marco Aurélio julgou a ação
procedente por entender que houve violação das normas sobre competência legislativa
exclusiva da União.
O caso da assim chamada audiência de custódia, para além de ter sido objeto de
decisão afirmativa do STF em sede de controle de constitucionalidade e de
convencionalidade, ilustra a possibilidade (polêmica aos olhos dos que entendem que a
medida careceria de regulamentação legal) deferida ao Poder Judiciário para, no âmbito de
sua competência regimental e administrativa, dar execução a exigências estabelecidas em
Convenções Internacionais, por conta da regra da aplicabilidade imediata dos direitos e
garantias civis e políticos, assim também afirmada pela CF em relação dos direitos
fundamentais em geral (artigo 5º, § 1º), mormente que não se está, no caso, propriamente a
“legislar” sobre processo e procedimento, mas sim, implementar, em termos logísticos e
operacionais, medida concreta que já decorre de obrigação legal interna, notadamente pelo
fato de o Congresso Nacional ter aprovado sem reservas a Convenção Americana de Direitos
Humanos no ponto em causa.
Matéria de elevado impacto, inclusive já submetida à Comissão de Direitos Humanos
da OEA, diz respeito às precárias condições de cumprimento de penas privativas de liberdade
ou prisões provisórias no âmbito do sistema carcerário brasileiro. Embora a existência de
decisões de outras instâncias judiciárias dispondo sobre o tema, a matéria chegou ao STF para
uma análise mais sistemática e substancial. Com efeito, em 09/09/2015, por maioria de votos,
sendo Relator o Ministro Marco Aurélio, foi julgada a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 347, tendo sido reconhecido que a situação precária na qual se
encontram os presos nos presídios brasileiros consiste em uma violação generalizada e
sistêmica de direitos fundamentais, resultado de inércia ou incapacidade reiterada e
persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura. O Tribunal reconheceu a
existência de transgressões a exigirem a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma
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pluralidade de autoridades, e que se instalou um assim designado “estado de coisas
inconstitucional”, no mesmo sentido em que já havia julgado a Corte Constitucional
Colombiana.
Nesse contexto, o STF passou a estabelecer algumas medidas para que a
Administração Pública, mas também os demais órgãos do Poder Judiciário, assegurassem o
respeito ao mínimo em dignidade humana, conforme compromisso firmado mediante a
ratificação do Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU e da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos. Os Ministros frisaram que no sistema prisional brasileiro ocorreria
violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez
física e integridade psíquica e que as penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios
converter-se-iam em penas cruéis e desumanas, dadas as condições em geral de cumprimento
de tais penas. Nesse contexto, diversos dispositivos (artigos 1º, III, 5º, III, XLVII, e, XLVIII,
XLIX, LXXIV, e 6º) da CF, além de normas internacionais reconhecedoras dos direitos dos
presos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e
outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de
Direitos Humanos), bem como normas infraconstitucionais como a Lei de Execução Penal e a
Lei Complementar nº 79/1994, que criara o Funpen (Fundo Penitenciário), teriam sido
transgredidas. Em relação ao citado Fundo, os recursos estariam sendo contingenciados pela
União, o que impediria a formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes
e contribuiria para o agravamento do quadro. Anotaram, ainda, que a reiterada violação dos
direitos fundamentais dos presos repercute além das respectivas situações subjetivas,
produzindo mais violência contra a própria sociedade. Além disso, a prova de ineficiência do
sistema penitenciário brasileiro se verifica mediante as altas taxas de reincidência registradas.
Por fim, quanto a sua possibilidade de interferência nessa seara, o Tribunal reconheceu que
não poderia substituir o legislador e nem a Administração Pública em questão que abrangiam
a edição de políticas públicas específicas.

Especialmente digna de nota é a circunstância de que nesse julgamento o STF
deliberou pelo deferimento de medida liminar determinando um conjunto de providências a
serem levadas a efeito pelos Juízes e Tribunais das instâncias ordinárias, de modo a combater
tal estado de coisas. Dentre tais medidas, destacam-se a realização tempestiva de audiências
de custódia, a consideração das condições do sistema carcerário por ocasião da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, o abrandamento dos requisitos temporais para a
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fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o livramento
condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as condições de
cumprimento da pena mais severas do que as previstas na ordem jurídica em razão do quadro
do sistema carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção. Particularmente
inovadora (mas também objeto de polêmica) é a diretiva de que se abatesse da pena o tempo
de prisão, se constatado que as condições de efetivo cumprimento são significativamente mais
severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal. Além
disso, o Tribunal determinou que a União libere as verbas do Fundo Penitenciário Nacional,
abstendo-se de realizar novos contingenciamentos.
Nessa mesma toada, no que respeita o sistema carcerário, o STF, por unanimidade, em
julgamento ocorrido em 13/08/2015, em sede de Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário nº 592581, relatado pelo Ministro. Ricardo Lawandowski, deu provimento ao
recurso e mencionou como parâmetro para fundamentar a possibilidade de controle judicial de
políticas públicas nessa seara, normas da Declaração Universal de Direitos do Homem de
1948 (art. 8º), do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU (art. 19), do Pacto
de São José da Costa Rica (art. 5º) e as Resoluções nº 663 e 2076 do Conselho Econômico e
Social das nações Unidas. Além disso, o Relator lembrou as condenações sofridas pelo Brasil
por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em virtude de graves violações a
direitos humanos no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, como o Caso do Presídio de
Urso Branco em Rondônia e do Complexo de Tatuapé-FEBEM-SP. Ao final, o Tribunal
assentou a tese de que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de
fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em
estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana
e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que
preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento
da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. Tal decisão, aliás, alinha-se
(agora em matéria de controle judicial na seara das condições do sistema prisional) com um
conjunto de decisões anteriores no âmbito do controle de ações e omissões na base dos
direitos fundamentais sociais, especialmente os direitos à saúde e educação.
Dois casos julgados pelo STF tiveram como parâmetro a Convenção dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, que, por ter sido aprovada pelo Congresso Nacional observando o
rito do § 3° do artigo 5° da CF, possui hierarquia equivalente a de uma emenda constitucional
e integra, portanto, o bloco de constitucionalidade, fazendo convergir e dialogar diretamente o
controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade.
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Num primeiro momento, o STF, por meio do julgamento do Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 32732, relatado pelo Ministro Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em 03/06/2014, ficou assentado, à unanimidade, que a Administração Pública
brasileira tem legitimidade para ofertar tratamento diferenciado às pessoas portadoras de
deficiência no acesso a cargos públicos, devendo seguir critérios objetivos para definir os
cargos públicos que irão suprir essa cota específica, de modo que o Poder Público deverá
implementar mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens
sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e
a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na vida
econômica, social e cultural do País.
O segundo caso, objeto de decisão mais recente, julgado em 09.06.2016, foi o
julgamento da ADI 5357, relatada pelo Ministro Edson Fachin, quando foram declaradas
constitucionais as normas contidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015),
que estabelecem a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção de pessoas
com deficiência no ensino regular e providenciar nas medidas de adaptação necessárias sem
que o ônus financeiro seja repassado mediante inserção nas taxas escolares (mensalidades,
anuidades ou matrículas). Cumpre salientar que a ação direta de inconstitucionalidade foi
promovida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que sustentou que
os dispositivos impugnados do Estatuto estariam a violar diversos preceitos constitucionais,
em especial o artigo 208, III, CF, que prevê ser dever do Estado assegurar o atendimento
educacional às pessoas com deficiência. O autor da ADI aduz que as medidas impostas aos
estabelecimentos particulares implicam em custos elevados e que se não puderem ser
repassados aos usuários poderão mesmo inviabilizar a manutenção das atividades do
estabelecimento. Dentre os argumentos deduzidos pelo Relator da ação, destaca-se que os
estabelecimentos privados tiveram tempo suficiente (previsto na própria Lei) para promover
as necessárias adaptações e que em causa não estão apenas aspectos econômicos, mas sim,
especialmente uma questão de integração e solidariedade, promovendo a inclusão, o respeito e
a tolerância. Dos votos dos demais Ministros, que no geral aderiram aos argumentos do
Relator, cabe referir a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, que, embora julgando
também improcedente a ação, apontou a necessidade de se adotar regras de transição
proporcionais, pois boa parte das exigências da nova legislação demandam um determinado
tempo para sua execução, ademais de um adequado planejamento. Registre-se, além disso,
que apenas o Ministro Marco Aurélio aportou voto divergente, dando parcial provimento à
ADI, no sentido de que seja considerada constitucional a interpretação dos artigos
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impugnados no que dispõe sobre a necessidade de planejamento por parte das entidades
privadas, sendo, contudo, inconstitucional a interpretação de que as diversas exigências
previstas nos artigos 28 e 30 do Estatuto sejam obrigatórias, isso pelo fato de que “o Estado
não pode cumprimentar com chapéu alheio”, não podendo impor à iniciativa privada o que ele
próprio não cumpre, especialmente no campo da Educação, onde é o Estado o principal
obrigado.
Finalmente, encerrando o inventário ilustrativo dos casos mais relevantes em que o
STF realizou um controle de convencionalidade da normativa interna na sequencia de decisão
proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que realiza o controle do tipo
externo, vale referir o julgamento da ADI 4424, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio,
julgamento ocorrido em 19/02/2012 e decido por maioria nos termos do voto do Relator.
Nesse julgamento foram analisadas arguições de inconstitucionalidades aduzidas em face de
dispositivos da Lei nº 11.340/2006, em especial quanto ao fato de ter violado o princípio da
isonomia, no sentido de assegurar um tratamento diferenciado no processo de crimes
cometidos no âmbito da violência doméstica, consistente em definir a natureza da ação penal
como pública incondicionada nos casos de crimes de lesão corporal praticados contra mulher
nesse contexto, a partir da interpretação dos artigos 12, inciso I, e 16 do referido diploma
legal. O Relator ressaltou, de início, que a edição do referido ato legislativo adveio de uma
condenação sofrida pelo Brasil e impostam pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
(2001), de tal sorte que necessária a interpretação da Lei Federal tendo como diretriz as
exigências da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional de
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Registre-se que restou vencido o
Ministro Cezar Peluso que julgava procedente a ação para reconhecer que não cabe ao
legislador interferir nesse tipo de decisão que somente caberá à própria mulher o poder de
decidir se almeja continuar com a ação penal, além de argumentar no sentido de que com isso
se estaria a interferir em aspectos ligados à vida familiar.
Mas também não há como deixar de colacionar casos nos quais o STF acabou por não
decidir em sintonia com a orientação imprimida pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, designadamente no altamente relevante e polêmico problema envolvendo diversos
países da América Latina que, após terem vivenciado períodos de perfil ditatorial (como é o
caso, por exemplo, da Argentina, do Chile e do Uruguai, além do próprio Brasil), aprovaram
legislação anistiando os crimes praticados contra dissidentes políticos e a população civil em
geral. Aqui o STF, em decisão por maioria na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental- ADPF nº 153, Relator Ministro Eros Grau, julgada pelo Tribunal Pleno em
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29/04/2010, que recebeu um considerável número de críticas inclusive internas, julgou que a
legislação que decretou a anistia em relação aos crimes cometidos no período da ditatura
militar foi recepcionada pela CF, tratando-se de um pacto de transição, que teve legitimidade
democrática e que assegurou a evolução para a democracia, ademais de operada a prescrição e
da proibição de retroatividade prevista na CF.
5 – Síntese conclusiva
De todo o exposto, é possível extrair que no tocante ao valor atribuído aos tratados
internacionais de direitos humanos, o Brasil registrou importantes avanços sob a égide da CF.
Isso se deve tanto ao reconhecimento expresso de que os tratados de direitos humanos
integram o catálogo dos direitos e garantias fundamentais da CF (artigo 5º, § 2º), previsão
inovadora na trajetória constitucional brasileira, quanto pela ratificação, na primeira metade
da Década de 1990 (ainda que tardiamente), dos principais tratados internacionais de caráter
geral, como é o caso dos dois Pactos Internacionais da ONU, ambos de 1966, bem como da
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Além disso, a afirmação da
prevalência dos direitos humanos no âmbito dos princípios fundamentais que regem as
relações internacionais do Brasil (artigo 4º), demonstra que o projeto constituinte foi no
sentido de uma abertura ao sistema internacional (e regional) de proteção dos direitos
humanos.
Por outro lado, do ponto de vista da efetiva consideração dos tratados de direitos
humanos na ordem jurídica interna, mesmo depois da promulgação da atual CF os avanços
foram tímidos, ao menos durante considerável tempo, visto que não apenas eram raros os
casos de invocação de tais tratados por Juízes e Tribunais, como o STF lhes atribuía valor
apenas de lei ordinária, de tal sorte que se podia falar até mesmo de uma falta de cultura nessa
seara. Ademais disso – e justamente em virtude disso – a noção de um controle de
convencionalidade da normativa interna não só era praticamente desconhecida, como não
tinha em regra relevância prática, excetuando-se decisões de Juízes e Tribunais ordinários,
que, mesmo na contramão do que então entendia o STF, afastavam a prisão civil do
depositário infiel em casos de natureza contratual, valendo-se da Convenção Americana de
Direitos Humanos.
Mas também aqui, consoante já demonstrado, houve avanços significativos, seja do
ponto de vista legislativo, seja na perspectiva jurisprudencial. Com efeito, mediante a inserção
de um parágrafo terceiro no artigo 5º da CF, ficou estabelecido que os tratados de direitos
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humanos aprovados pelo Congresso por maioria de 3/5, nas duas Casas do Congresso e em
dois turnos de votação são considerados equivalentes às emendas constitucionais, o que veio a
ser colocado em prática mediante a aprovação da Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência. Além disso, o próprio STF revisou seu entendimento (2008), passando a atribuir
hierarquia supralegal aos tratados de direitos humanos em geral, ressalvados os que forem
aprovados pelo rito do artigo 5º, § 3º, da CF, que então terão hierarquia equivalente às
emendas constitucionais.
De lá para cá, tanto o STF e mesmo outros Tribunais passaram gradativamente a
recorrer aos tratados internacionais para motivar suas decisões em diversos casos relevantes,
ainda que em geral, como dão conta os exemplos já colacionados, não se tenha deixado de
aplicar o direito interno (como ocorreu no caso da prisão civil), mas sim, utilizado os tratados
como parâmetros interpretativos e de justificação, tudo no âmbito do que se tem designado de
um controle de convencionalidade das leis.
É claro que não se olvida aqui de condenações sofridas pelo Brasil pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, nem se desconsidera que ainda falta muito para que a
teoria e prática do controle de convencionalidade sejam bem assimiladas, resultando numa
atuação rotineira por parte dos atores da cena judiciária, mas também, no âmbito das
respectivas atribuições e no plano de um controle de natureza política, por parte do legislador
e do Poder Executivo.
Da mesma forma, segue problemática, ao menos aos nossos olhos e de expressiva
doutrina, a solução protagonizada pelo STF ao sufragar duas modalidades de força normativa
dos tratados, distinguindo entre os que foram aprovados como sendo equivalentes às emendas
constitucionais, operando como parâmetro do próprio controle de constitucionalidade (e de
convencionalidade), e os tratados (que são a esmagadora maioria) aprovados pelo rito
convencional e anterior à inclusão do § 3º do artigo 5º da CF, os quais têm hierarquia
supralegal e não são considerados como parâmetro do controle de constitucionalidade, mas
somente de convencionalidade.
Por outro lado, ainda que muitas questões sigam desafiando uma adequada reflexão e
solução, em especial aspectos de natureza processual, algumas das quais já noticiadas, o fato é
que o balanço que se pode fazer nessa quadra, especialmente mediante uma comparação com
o quadro verificado nos primeiros vinte anos de vigência da CF, é positivo e sugere ulterior
aperfeiçoamento e consagração em termos tanto quantitativos como qualitativos do controle
de convencionalidade e do respeito às decisões das Cortes Internacionais pelo Brasil. Aliás,
somente assim se poderá alcançar a necessária sintonia entre Direitos Humanos e Direitos
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Fundamentais e a projetada integração do Brasil na comunidade internacional e em especial
regional, tal qual também previsto no artigo quarto da CF.
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Resumo
O presente estudo examina o
instituto da iniciativa popular no
ordenamento jurídico brasileiro.
Na primeira parte, é tratada
a divisão entre representação
e participação, confrontando
o surgimento da democracia
semidireta (e da iniciativa
popular) com as correntes
democráticas
modernas
e
contemporâneas.Na
segunda,
é analisada a configuração do
instituto no sistema jurídico
brasileiro, propondo alterações
que permitam incentivar e
facilitar o seu uso no processo
político. Por fim, exploro os
argumentos em favor da tese
de que essa ferramenta é apta
a promover uma conciliação
entre elementos da democracia
participativa, da representativa

e da deliberativa, o que justifica
o esforço de facilitar seu uso na
política cotidiana.

and contemporary democratic
currents. Second, it analyzes the
configuration of the institute
in the Brazilian legal system,
Palavras-Chave:
Iniciativa proposing changes to allow
popular; democracia semidireta; encourage and facilitate its
democracia
representativa; use in the political process.
democracia
deliberativa; Finally, I explore the arguments
in favor of the thesis that this
democracia participativa.
tool is capable of promoting a
conciliation between elements of
participatory, representative and
deliberative democracy, which
Abstract
justifies the effort to facilitate
The current study examines the their use in everyday politics.
institute of popular initiative
in the Brazilian legal system. Keywords: Popular initiative;
democracy;
In the first part, the division semidirect
representative
democracy;
between
representation
democracy;
and participation is treated, deliberative
participative
democracy.
confronting the emergence of
semi-direct democracy (and
popular initiative) with modern
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A iniciativa popular desmistifica
a representação em sentido
liberal e força o parlamentar a
sair de sua pele. Ela quebra pelo
menos o teor imobilista e ritual
de um entendimento enviesado
do mandato, que confere ao
parlamentar a facilidade de
confundir a sua voz e o seu querer,
com a voz do povo e os interesses
dos representados, em regra
esquecidos “até as próximas
eleições”.
Florestan Fernandes (1987)
1. Introdução
A afirmativa de que o processo
democrático não se esgota nas
eleições é corriqueira no discurso
político. As discussões sobre
as ferramentas de participação
direta sempre mobilizaram
os teóricos da democracia,
embora
ocupando
espaço
menor do que os problemas
relativos à representação. No
plano da realidade, porém, o
exercício do poder se opera
preponderantemente
por
meio de instituições efetiva ou
virtualmente representativas.
Os valores fundamentais do
constitucionalismo
liberal
geraram
demandas
de
participação como forma de
legitimação do poder político.
A
partir
dos
sucessivos
embates sobre os meios de
formulação da vontade estatal,
cindiu-se a participação dos
cidadãos em três níveis:
participação direta, eleitoral e
representativa1, apresentandose a díade participação direta/

representação, ao menos num
primeiro momento, como versões
incompatíveis
do
exercício
democrático. Nesse contexto, o
constitucionalismo liberal, em
seu nascedouro, prestigiou as
instituições representativas.

Os mecanismos de participação
direta na vida política, todavia,
muito cedo foram acatados pelas
constituições
democráticas,
ainda que de forma restrita
e eventual. Após a primeira
Guerra Mundial esses institutos
adquiriram maior importância.
Aguiar de Luque, examinando a
experiência europeia ainda na
década de setenta, afirmava não
parecer exagerado dizer que
as ferramentas de democracia
semidireta constituem uma das
característicasmaissignificativas
do constitucionalismo recente No Brasil, o advento da
(LUQUE, 1977, p. 10).
Constituição de 1988 promoveu
uma alteração radical na fórmula
Ainda assim, há quem encare da soberania ao prever, em
os mecanismos que propiciam seu artigo 1º, que “todo poder
a participação imediata dos emana do povo, que o exerce
cidadãos no processo político por meio de representantes
como
algo
anacrônico
e eleitos ou diretamente. Como
politicamente
inexecutável desdobramento lógico do termo
no contexto da sociedade “diretamente”, previu o texto
o
plebiscito,
contemporânea, considerando as constitucional
limitações de tempo e interesse o referendo e a iniciativa
dos cidadãos em participar da popular, que constitui o objeto
vida cívica. Paralelamente, há deste artigo. A iniciativa
quem os veja como persistentes popular é um instrumento
ameaças aos pilares do estado mediador de participação, pois,
liberal, por entenderem que diferentemente do plebiscito
encerram o risco de subverter e do referendo, não viabiliza a
a autonomia individual a partir imposição de uma decisão estatal
de uma imposição autoritária da definitiva pela manifestação de
vontade da maioria numérica.
vontade da maioria2.
Esse instrumento pode funcionar
Não obstante, os instrumentos como um duto de conexão entre
de participação direta no movimentos sociais e o poder
processo legislativo estão hoje legislativo, atenuando os déficits
previstos em grande parte das de representação política e

1 Terminologia de De Esteban, citado por LUQUE, 1977.
2

constituições democráticas, e são
utilizados com razoável eficácia
em vários dos sistemas que os
consagram, muitas vezes atuando
como corretivos à democracia
representativa tradicional. De
fato, o binômio representação/
participação não contém duas
categorias
necessariamente
antinômicas, mas possível e
desejavelmente complementares.
Para além dessa dicotomia, a
participação direta, combinada
com balizas constitucionais
que estabeleçam a proteção
dos direitos individuais e de
minorias,
pode
funcionar
como ativadora da deliberação
política, conectando vantagens
da democracia participativa, da
democracia representativa e da
democracia deliberativa.

Vejam-se, por exemplo, CHEMERINSKY, 2007 e CLARK, 1998.
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deliberação processo legislativo, despertando
a atenção do Estado para temas
que influenciam o cotidiano
A iniciativa popular legislativa das pessoas e ficam fora do
tem potencial para funcionar radar das instituições formais.
como uma das mais dinâmicas Por outro lado, a depender
ferramentas de participação de sua configuração, elas não
direta, tendo em vista duas precisam envolver custos tão
características que a distinguem. elevados quanto os necessários
De um lado, seu caráter para a mobilização da máquina
predominantemente ativo e eleitoral usada em plebiscitos e
de “baixo para cima”, já que referendos.
corresponde à formulação de
uma proposta, e não de uma O tema não recebe muita
mera resposta aos governantes, atenção da doutrina nacional,
o que a torna apta a funcionar especialmente na área jurídica3.
como um canal de vocalização Uma explicação para esse
de demandas que surjam desinteresse é o fato de a
espontaneamente no seio da aplicação do instituto no Brasil
sociedade civil. De outro, o fato ser extremamente limitada,
de estabelecer um canal formal cabendo destacar que os
permanente de integração entre dispositivos da Constituição
a sociedade civil organizada e as de 1988 sobre o tema só foram
instituições estatais, porquanto regulados dez anos depois,
as
proposições
populares com o advento da Lei 9.709, de
podem deflagrar a atuação 18 de novembro de 1998. Esse
das instâncias tradicionais de diploma legal, entretanto, ficou
representação política, que têm muito aquém das expectativas
a chance de acatar, redesenhar daqueles que discutiram a
ou
formular
proposições questão da participação no
alternativas às apresentadas, processo legislativo4, deixando
mediando a conversão das de suprir lacunas importantes,
quanto
à
demandas sociais em decisões especialmente
estatais definitivas. As iniciativas regulação da iniciativa popular, à
populares, diferentemente dos qual dedica apenas dois artigos.
plebiscitos e referendos, não
precisam ser ativadas apenas O presente estudo encontrapara a deliberação de assuntos se dividido em duas partes.
excepcionais ou com alta carga de Na primeira, me ocupo da
divergência política. Ao contrário, divisão entre representação e
podem funcionar como fórmula participação, procurando situar
corriqueira de acionamento do
fomentando
democrática.

a

o surgimento da democracia
semidireta (e da iniciativa
popular) com as correntes
democráticas
modernas
e
contemporâneas. Na segunda,
examino a configuração do
instituto no sistema jurídico
brasileiro, propondo alterações
que permitam incentivar e
facilitar o seu uso no processo
político. Por fim, exploro os
argumentos em favor da tese
de que essa ferramenta é apta
a promover uma conciliação
entre elementos da democracia
participativa, da representativa
e da deliberativa, o que justifica
o esforço de facilitar seu uso na
política cotidiana.
2. Democracia direta, indireta
e semidireta. Repensando
o binômio participação/
representação
A democracia, mais do que
um modelo de governo, é hoje
um valor absorvido em todo o
mundo ocidental. Com efeito, não
é exagero dizer que a maioria das
constituições contemporâneas
busca estabelecer, em seus textos,
sistemas democráticos.
Definir a democracia parece,
em uma primeira tentativa,
extremamente simples. Recorrese com frequência à célebre
síntese de Lincoln: “governo do

3 Os manuais de direito constitucional, geralmente, não consagram mais do que algumas linhas a seu estudo, e mesmo os demais institutos de democracia
semidireta recebem tratamento lacônico. Por outro lado, a bibliografia específica existente sobre o tema também é escassa. No âmbito da ciência política

destacam-se dois trabalhos, os quais abordam a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito simultaneamente. O primeiro, mais profundo, elaborado por
Maria Victoria Benevides (1996), e o segundo, de José Álvaro Moisés (1990). No âmbito do direito, v. os trabalhos de Humberto Laport de Mello (2013) e
de Adrian Sgarbi (1999).

4 Cf. BENEVIDES, 1996.
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povo, pelo povo e para o povo”5.
Essa fórmula, entretanto, é
insuficiente para responder
à questão sobre o verdadeiro
alcance da democracia, tendo em
vista os múltiplos significados
que adquiriu o termo no contexto
político contemporâneo.
Sobre a imprecisão do conceito
de
democracia,
Giovanni
Sartori(1994) lembra a amarga
conclusão de Bertrand de
Jouvenel, que no ano de 1945,
afirmou: “as discussões sobre
democracia, os argumentos
contra ela e a seu favor, não
têm valor intelectual, porque
não sabemos do que estamos
falando”. E comenta: “Até os anos
40, as pessoas sabiam o que era
democracia e gostavam dela
ou a rejeitavam; depois disso,
todos nós dizemos gostar da
democracia, mas não sabemos
mais (não entendemos mais,
não há concordância sobre) o
que ela é. Vivemos, portanto,
caracteristicamente, numa era
de democracia confusa”.
Não há dúvida de que o termo
adquiriu uma miríade de
significados em decorrência,
principalmente, do fato de que,
a partir da segunda metade do
século passado, não houve teorias
ordenadas que pretendessem
defender a legitimidade política

dos regimes políticos realçando
seu caráter antidemocrático.
Assim,
procura-se
adequar
o conceito de democracia
aos contextos mais diversos,
convertendo-a em um ideal
regulativo que abarca fórmulas
e ideias muito distintas entre si6.
No entanto, o fato de a democracia
apresentar-se como um conceito
essencialmente contestado7 não
impede de identificar alguns
de seus contornos. Em linhas
mínimas, pode-se afirmar que
a democracia pressupõe um
liame entre a vontade do povo
– definido mediante critérios
objetivos e igualitários para
o exercício da cidadania – e a
formação da vontade política,
por meio de instituições que
viabilizam a eleição e o controle
periódico dos que governam,
com respeito às minorias e à
liberdade de expressão. Essa
definição
rudimentar
não
acomoda os muitos significados
e as múltiplas classificações de
democracia ligadas a aspectos
históricos, econômicos, políticos
e institucionais. Na sofisticada
teoria política contemporânea,
convivem diversas correntes
descritivas
e
normativas
sobre a democracia. Abordarei
aqui apenas as três tradições
que guardam relação com a
dicotomia representação versus
participação – a democracia
direta, a democracia indireta e

a semidireta8 –, relacionando-as
às principais correntes teóricas
contemporâneas que lastrearam
seu surgimento e as que
fundamentam a discussão atual.
2.1
Democracia
direta:
a
experiência
grega,
o
pensamento de Rousseau
e a teoria de democracia
participativa
Ao falar-se em participação
política, não é incomum começar
com referências ao modelo
de democracia ateniense. A
participação política dos antigos
representa, historicamente, o
primeiro modelo de democracia,
aquele
conceituado
como
democracia
direta.
Porém,
este modelo não foi o mesmo
durante toda a antiguidade.
Na Grécia, assim como em
Roma, a democracia foi fruto de
revoluções decorrentes de lutas
de classes, que deram origem à
república democrática grega e à
romana.
A
principal
referência
à
experiência de participação
política direta na Idade Antiga
remonta à experiência política
em Atenas no período clássico,
especificamente na fase da
democracia radical (século IV a.

5 Como averba Giovanni Sartori (1994) “democracia é uma palavra transparente, isto é, uma palavra simples de ancorar num significado literal,
original. Por isso é facílimo definir democracia verbalmente. Em termos literais, democracia significa ‘poder do povo’, significa que o poder pertence ao

povo. Mas isso não passa de uma definição ao pé da letra, que traduz para uma língua conhecida o significado grego do termo.” Por outro lado, é verdade

que, mesmo a fórmula de Lincoln, como assinala Sartori, não permite uma análise exata, já que, dissecados seus elementos, podem-se extrair diversas
fórmulas políticas. Assim, a “frase de Lincoln define democracia exatamente por ter sido pronunciada por Lincoln.”.
6

A propósito, Robert Dahl (1992, cap. 3), afirmando que a vulgarização do termo democracia teria acarretado seu esvaziamento, sugere que seja

7

A ideia de que a democracia consistiria num conceito essencialmente contestado busca demonstrar que se trata de um conceito sujeito a inúmeras

mantida como um ideal, mas adota a palavra poliarquia para descrever os sistemas contemporâneos.

disputas e divergências de pensamento, que podem ser sustentados por argumentos coerentes. A noção ficou conhecida desde o trabalho do filósofo
Walter Gallie (1955-1956). Sobre o tema, v., ainda, os trabalhos de Michael Freeden (1998) e William Connolly (1993).
8

Para um tratamento sistemático das grandes tradições democráticas (direta, indireta e semidireta) veja-se Bobbio (1995d), verbete “Democracia”.
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C.). De fato, o regime democrático
não surgiu concomitantemente
àquela cidade-estado, mas se
desenvolveu a partir de uma série
de revoluções que alteraram as
estruturas de poder político e
os princípios que pautavam as
relações sociais, que culminaram
com a substituição do código
religioso, que durante séculos
informou a atividade do governo,
pelo princípio do interesse
público. Como esclarece Foustel
de Coulanges, “aquilo que os
latinos chamam res publica, e
os gregos tó koinón, é o que
substitui a velha religião. É o que
decide o futuro das instituições
e das leis, e tudo a que os atos
importantes das cidades se
reportam” (COULANGES, 1998, p.
360).
Na Grécia antiga foi estabelecido
um regime de cidadania e
um acervo de ideais que na
modernidade
serviram
de
referencial para a teoria política.
O regime de participação plena
dapólis grega só era exequível em
decorrência de aquela estrutura
econômica e social conferir
ao cidadão tempo livre para
se incumbir dos interesses da
coletividade. A participaçãoera
viabilizada
pela
cidadania
restrita aos homens livres
atenienses, que se ocupavam

9

da vida pública enquanto o
trabalho de manutenção da vida
doméstica era atribuído aos
escravos. Participar era, ainda,
um compromisso trabalhoso e
indeclinável (COULANGES, 1998,
p. 248)9.É ilustrativo o trecho
do discurso no qual Péricles,
elogiando os guerreiros mortos
no primeiro ano da guerra do
Peloponeso,
caracteriza
os
seus compatriotas atenienses:
“Nós somos, de fato, os únicos
a pensar que aquele que não
se ocupa da política merece
não ser considerado como um
cidadão tranquilo, mas como um
cidadão inútil. Intervimos todos,
pessoalmente, no governo da
pólis, quer pelo nosso voto, quer
pela apresentação de propostas”
(TUCÍDIDES, cap. 1, § 40apud
BENEVIDES, 1996).

significava submissão”10.

Com efeito, observa-se um
paradoxo
histórico
quanto
ao modelo político ateniense.
A sociedade grega, berço de
conceitos
modernos
como
cidadania, democracia, igualdade
(entre os cidadãos), respeito à lei e
interesse público era – à luz destes
mesmos conceitos sob o enfoque
contemporâneo – extremamente
iníqua e autoritária11.

Contudo, esses elementos não
podem servir de fundamento
à rejeição do modelo grego
clássico de participação como
democrático direto. É inegável
que o primeiro registro histórico
de participação institucional
dos indivíduos nas decisões
governamentais é identificado na
Grécia do século V a.C., a despeito
A particular configuração do de a estrutura política da época
sistema político grego, contudo, tornar extremamente restrito o
deve ser entendida à luz da status de cidadão.
peculiar noção de liberdade
daquela sociedade. A concepção O resgate do ideário grego
de liberdade em Atenas em tudo opera-se na idade moderna pela
difere daquela da modernidade. obra de Jean-Jaques Rousseau,
Como destaca Hannah Arendt considerado o teórico seminal
(1995, p. 42), “ser livre significava da democracia participativa
ao mesmo tempo não estar sujeito (PATEMAN, 1992).Sua obra é
às necessidades da vida nem ao também usada como referência
comando de outro, e também por aqueles que se opõem à
não comandar. Não significava participação popular, apoiados na
domínio, como também não conclusão do filósofo no sentido

Como afirma Bobbio (1992a, p. 42), “bem vistas as coisas, o cidadão total nada mais é que a outra face igualmente ameaçadora do estado total”. Veja-

se, a propósito, esta interessante passagem em Coulanges (1998, p. 248): “O Estado não admitia que um homem fosse indiferente aos seus interesses; o
filósofo, homem de estudo, não tinha o direito de viver isolado. Era sua obrigação votar na assembléia e, por sua vez, ser magistrado. A certa altura, quando

as discórdias se tornaram freqüentes, a lei ateniense não permitia ao cidadão sequer sua neutralidade, antes o obrigava a combater por um ou por outro
partido; e a quem quisesse continuar alheio às facções e se mostrasse calmo, a lei aplicava severa pena, como a da perda do direito de cidadania”.

10 A autora prossegue: “Assim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, pois o chefe da família, seu dominante, só era considerado livre na

medida em que tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais. É verdade que esta igualdade na esfera política tem
muito pouco a ver com o nosso conceito de igualdade; significava viver entre pares e lidar somente com eles, e pressupunha a existência de ‘desiguais’,

e estes, de fato, eram sempre a maioria da população na cidade-estado. A igualdade, portanto, longe de ser relacionada com a justiça, como nos tempos
modernos, era a própria essência da liberdade; ser livre significava ser isento da desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera onde
não existiam governo nem governados” (ARENDT, 1995, p. 45).

11 David Held (1987, p. 16), porém, destaca que o legado democrático ateniense não foi imune às críticas dos grandes pensadores gregos que se ocuparam
de sua cultura e de suas ideias, tais como Tulcíades (460-399 ac), Platão (427-347 ac) e Aristóteles (384-322 ac).
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de que a democracia é o regime
perfeito, mas apenas para “um
povo de deuses” (BENEVIDES,
1996, p. 49). A questão acerca
da representatividade e da
legitimação dos eleitos para
exprimir a vontade geral surge
em uma passagem sempre citada
do Contrato Social, na qual
Rousseau repele veementemente
toda
possibilidade
de
representação política e recusa
o conceito de liberdade como não
interferência:
A soberania não pode ser
representada pela mesma razão
por que não pode ser alienada,
consiste essencialmente na
vontade geral e a vontade
absolutamente não se representa:
ou é a mesma, ou é outra – não
existe meio-termo. Os deputados
do povo não são, pois, nem
podem ser seus representantes;
são simples comissários, e nada
podem concluir definitivamente.
Toda a lei que o povo não tenha
ratificado diretamente é nula,
não é uma lei. O povo inglês
pensa ser livre e muito se engana,
pois só o é durante as eleições
dos membros do parlamento;
assim que estes são eleitos, ele é
escravo, não é nada (ROUSSEAU,
1978, livro III, cap. XV).
Dessa
passagem
podemos
extrair os mais importantes
aspectos relativos ao tema da
participação e da representação
política na obra de Rousseau,
ideias centrais que ainda
repercutem na teoria política.
Primeiro,
a
representação
política na atividade legislativa é

12

absolutamente inadmissível, pois
não pode ser autêntica; segundo,
as leis devem necessariamente
ser ratificadas pelo povo para
assumir essa qualidade; terceiro,
o mandato político deve ter
natureza imperativa12 e, por fim,
a liberdade dos cidadãos tem
por pressuposto a participação
efetiva no processo decisório do
Estado. Esse último ponto é de
capital importância.

A noção de liberdade constitui um
aspecto basilar da participação
no pensamento de Rousseau.
Participação política e liberdade
são, no seu sistema teórico,
conceitos
completamente
interdependentes. É a partir
do momento em que participa,
contribuindo para formação da
vontade geral – que representa o
“substrato comum das vontades
individuais”13 –, que se consuma
a liberdade do indivíduo.
Liberdade não significa ausência
de cerceamentos, mas obedecer a
ordens por si mesmo formuladas.
É por essa razão que Rousseau
afirma que os ingleses só são
livres quando das eleições. A
liberdade, para o autor, é um
atributo da própria condição
humana. “Renunciar à liberdade
é renunciar à qualidade de
homem”, diz ele. E é por meio
da participação política que
a liberdade é assegurada. A
concepção rousseauniana de
liberdade aproxima-se daquela
do modelo grego de democracia.
É liberdade cívica, política. Sua
essência está mais na sua origem
– a vontade geral – do que na
forma pela qual é exercida. Até

então a liberdade defendida pelos
jusnaturalistas liberais, como
John Locke, traduzia-se numa
abstenção do Estado, e, portanto,
só poderia existir na medida
em que o poder do soberano
fosse limitado. A liberdade
no pensamento de Rousseau,
de forma diversa, extrai sua
essência do fundamento da
autoridade, que é a vontade
geral. Assim, os homens são
livres não pelo fato de não
encontrarem obstáculos às suas
ações, mas porque as limitações
são impostas por si próprios.
A liberdade é exercida pelos
indivíduos através da lei e não em
virtude das brechas deixadas por
ela. A autoridade, portanto, não
é incompatível com a liberdade,
na medida em que autor do
comando e o seu destinatário se
confundem (BOBBIO, 1992a)14.
Esse conceito de liberdade como
autodeterminação política é
muito importante porque, por
um lado, constitui as bases
da doutrina da democracia
participativa, e, por outro, é
elemento crucial da crítica ao
seu modelo como opressivo da
autonomia individual.
Do acoplamento entre liberdade
e igualdade decorrem as
diferenças
mais
relevantes
entre
o
modelo
político
rousseauniano e o engendrado
por seus contemporâneos. As
críticas mais severas dirigidas
a sua obra têm por alvo sua
concepção de liberdade, reputada
falaciosa,
porque
pautada
em critérios que viabilizam a
tirania, além de fundamentada

O mandato político imperativo, único admitido na origem da representação, assemelha-se ao mandato de direito privado. Nele, o representante

encontra-se estritamente vinculado a quem o elegeu, e só pode atuar dentro dos limites estabelecidos no mandato, sem qualquer liberdade de ação.

13 Definição de Lourival Gomes Machado, em comentário ao Contrato Social, nota nº 88 da edição integrante da Coleção Os Pensadores, São Paulo, Ed.
Abril (ROUSSEAU, 1978).

14 “Poder-se-ia dizer, parafraseando os existencialistas, que no contrato o homem se condena ser livre” (TOUCHARD, 1970, p. 91).
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em um pressuposto igualitário
inexequível.
Nesse
sentido
é a formulação crítica de
Benjamim Constant (1985), que
afirma quanto a Rousseau que,
“transportando para os tempos
modernos um volume de poder
social, de soberania coletiva que
pertencia a outros séculos, esse
gênio sublime, que era animado
pelo amor mais puro à liberdade,
forneceu, todavia, desastrosos
pretextos a mais um tipo de
tirania”.

É também no pensamento de
Rousseau que se estabelece pela
primeira vez, de forma ordenada,
a oposição entre participação
e representação. A negação da
fórmula representativa como
mecanismo
de
legitimação
política liga-se à concepção
de soberania adotada em sua
obra. Jean-Jaques Rousseau
foi o principal responsável
pela propagação da teoria da
soberania popular (MALBERG,
1922, p. 153), que assume papel
fundamental na sua formulação
do contrato social. De acordo com
essa teoria, o poder soberano
encontra-se dividido entre os
membros da nação uti singuli, por
quotas-partes individuais, do que
decorre que todas as decisões
atinentes ao Estado devem ser
tomadas pela totalidade dos
cidadãos (MALBERG, 1922).
Como notou Carré de Malberg,
após ter partido da premissa de
que a representação política é
inadmissível, Rousseau é levado a
admitir que o governo direto não
é praticável em nações maiores
que as cidades-estado antigas.

Assim, em face da impossibilidade
de reunir todos os cidadãos nos
Estados modernos, reconhece
a necessidade de o povo
nomear representantes, mas o
fundamento dessa representação
é uma necessidade de ordem
puramente material, além do
que é severamente limitada
(MALBERG, 1922, p. 205)15.

De fato, Rousseau, em várias
oportunidades,
assume
as
dificuldades do regime que
idealiza, como quando afirma
que “não se pode imaginar que o
povo permaneça constantemente
reunido para ocupar-se dos
negócios públicos” (ROUSSEAU,
1978, livro III, cap. VI). Porém,
há outro papel atribuído à
participação direta com relação
ao qual o filósofo não transige.
Trata-se da função que assume
a ratificação popular como
pressuposto de validade da lei, e
da concepção que faz do mandato
político, que, no seu entender, só
pode ter feição imperativa, já
que o representante só pode ser
considerado mero comissário do
eleitor.
Para Rousseau, a incapacidade do
povo para legislar em hipótese
alguma pode tornar legítimo
que alguém assuma essa tarefa
em seu lugar. Aquele que redige
as leis não tem e não deve ter
nenhum direito legislativo, e nem
o próprio povo pode, quando o
quiser, despojar-se desse direito
intransferível. Somente a vontade
geral obriga os particulares, e
só se pode assegurar que uma
vontade particular está de
acordo com a vontade do povo

após submetê-la ao sufrágio livre
(ROUSSEAU, 1978, livro III, cap.
VI).

Quanto a este aspecto, a
concepção de Rousseau é
radicalmente distinta da de
Montesquieu – cuja teoria da
separação de funções inspirou
a
engenharia
institucional
das constituições liberais–,
para quem fundamento da
representação não reside apenas
na impossibilidade material de
reunir todos os cidadãos para
deliberar sobre as questões de
interesse comum, mas, também, e
principalmente, na incapacidade
do povo para empreender tal
tarefa. Montesquieu defende que
a fórmula do mandato político
é a solução democrática para o
problema relativo à inépcia da
maioria dos indivíduos quanto a
atos de gestão governamental. Ele
afirma que “o povo é admirável
quando escolhe aqueles aos quais
deve delegar uma parte de sua
autoridade”
(MONTESQUIEU,
1996, livro segundo, cap. II), mas
não para governar, e que “assim
como a maioria dos cidadãos,
que têm pretensão bastante para
eleger, mas não para serem eleitos,
o povo, que tem capacidade
suficiente para fazer com que se
prestem contas da gestão dos
outros, não está capacitado para
gerir” (MONTESQUIEU, 1996,
livro segundo, cap. II).

A experiência grega e o
pensamento
de
Rousseau
são decisivos na formulação
mais recente do conceito de
democracia direta16. Segundo
Karl Loewenstein (1976, p. 95), a

15 .É interessante registrar que a representação só é rechaçada por Rousseau quanto à atividade legislativa, sendo admitida para as demais atividades
governamentais.
16

Como assinalou Carole Pateman (1992, p. 35), “Embora Rousseau tenha escrito antes do desenvolvimento das instituições modernas da democracia,

e mesmo que sua sociedade ideal seja uma cidade-Estado não industrial, é em sua teoria que se podem encontrar as hipóteses básicas a respeito da função
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“democracia direta é o modelo de
governo no qual o povo, ou seja, a
totalidade daqueles que segundo
a lei e o costume são considerados
cidadãos dotados de todos os
direitos, se reúne em assembleias
– la ekklesiados gregos–ou em
comitês para efetivar a função
de tomar a decisão política e de
controle político, assim como
para participar da execução de
decisão tomada”17.Sartori (1994,
p. 32), partindo da premissa
de que a democracia direta
pode, também, “ser definida
simplesmente ao contrário,
isto é, como uma democracia
sem representantes e sem
mecanismos de transmissão
de representatividade”, afirma
que a democracia direta, literal,
autenticamente
governante,
só pode existir em grupos
de tamanho limitado, até a
dimensão de uma assembleia.
Ultrapassados os limites da
assembleia,
estabelece-se
a
classificação
democracia
direta observável e maior
que a observável, sendo esta
última aquela cuja amplitude
inviabiliza a observação direta.
A democracia dos antigos, para
Sartori, pertence ao primeiro tipo,
“pois se constituía não apenas de
uma reunião de cidadãos num
único lugar, mas também de um
comportamento observável dos
participantes”. E, no caso das
democracias diretas maiores que
as observáveis, o que as qualifica
como diretas “é apenas, ou
basicamente, a inferência de que

não é um tipo representativo de
democracia”.

Na teoria política contemporânea,
o ideário herdado de Rousseau
está hoje representado pelos
teóricos
da
democracia
18
participativa . Essa vertente
contesta o peso que a democracia
liberal deposita na autonomia
individual
em
comparação
com o direito de participar na
formação da vontade política.
Os democratas participativos
entendem que a sociedade
contemporânea
oferece
poucas chances de participar
significativamente, e se forem
dadas oportunidades para que
os cidadãos se engajem na vida
política, elas serão aproveitadas
e resultarão numa sociedade
mais justa e bem ordenada.
Como destaca Benjamin Barber
as pessoas são “apáticas porque
são impotentes, não impotentes
porque são apáticas” (1984,
p. 272). Para seus defensores,
o incremento da participação
direta pode servir como
contraponto às deficiências do
modelo representativo, tais como
falta de informação, desinteresse
na política e baixo controle dos
agentes estatais, prevenindo
abusos
de
poder
pelos
representantes e incrementando
A
a
consciência
cívica19.
democracia participativa exalta
as virtudes de uma cidadania
ativa, que pode e deve ser ensinada
e incentivada pela atribuição

de mais poder às pessoas. Uma
das funções mais importantes
da participação é a educativa,
bem como a participação é, em
si mesma, algo bom e necessário
para os indivíduos e a sociedade.
2.2 O conceito de democracia
indireta. Alguns pressupostos
históricos,
teóricos
e
conceituais da democracia
representativa
Apesar de a origem da técnica
representativa não ter sido, até
hoje, identificada com precisão,
os corpos colegiados feudais são,
frequentemente, apontados como
base histórica das modernas
assembleias legislativas. Há
referências, ainda, no sentido de
que a noção de representação
remonta ao direito canônico
medieval,
cujas
regras
representativas fundamentais
teriam sido assimiladas pela
esfera secular (LOEWENSTEIN,
1976, p. 59; KRYMEN, 1987).
De outro lado, é comum afirmar
que a teoria de representação
democrática só veio a se
estruturar com o advento
da Revolução Francesa, cujo
arcabouço de ideias políticas
guarda plena correspondência
com
o
fundamento
da
democracia indireta, de que o
povo exerce o poder por meio de
seus representantes (GARCÍA-

da participação de um Estado democrático”.

17 Como destaca o autor, “Uma distinção clara entre as funções executiva, legislativa e judicial não era conhecida pela teoria ou pela prática da
democracia direta, nem teria sido, de fato, compatível com ela. O tipo de democracia direta só poderia caber em uma ordem social relativamente simples

e assentada em um território pequeno. A etnologia comparada confirmou amplamente a afirmação de Tácito sobre as primitivas tribos teutônicas na De
Germania (XI); ‘De minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes’”.
18
19

A expressão democracia participativa ganha destaque a partir dos trabalhos de Carole Pateman (1970) e Macpherson (1977).

Vejam-se, por exemplo, Carole Pateman (1970) e Benjamin R. Barber (1984). Veja-se, ainda, uma descrição dessa vertente em Amy Gutmann (2007,

p. 526).
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PELAYO, 1989, p. 179).

Quanto
à
origem
das
instituições
representativas,
Biscaretti di Ruffia aponta
os “Parlamentos medievais –
constituídos, diretamente ou
por representação, pelos três
estados da nobreza feudal, dos
dignatários eclesiáticos e da classe
burguesa...” como “primeiros
traços
das
assembleias
legislativas
representativas”
(RUFFIA, 1984, p. 238-239).
Reconhece, entretanto, que
esses órgãos – que “adotavam
nomes diversos nos diferentes
países (Estados Gerais, na França
e no Piemonte; Estamentos, na
Sardenha; Parlamentos, em
Nápoles e na Sicília; Cortes, na
Espanha)”, e que manifestavam
ao Rei as demandas da sociedade
que representavam, expondo
as reclamações dos súditos
quanto aos serviços públicos –
encontravam severas limitações
à sua atuação pelo fato de
os representantes poderem
deliberar apenas nos limites do
mandato outorgado pelos grupos
representados. Esse sistema de
mandato imperativo traduzia,
portanto, autêntica representação
jurídica de vontade20.

adoção da tese de Rousseau,
questão em relação a qual os
teóricos da Constituinte de
1789 aderiram ao pensamento
de Montesquieu e de De Lolme.
Segundo, pela “substituição
da ideia de povo como algo
tangível e visível pela ideia de
nação” (GARCÍA-PELAYO, 1993,
p. 179)21.Esse segundo ponto
é particularmente importante
para os debates atuais sobre
os limites da participação, pois
na teoria da soberania nacional
residem as origens da democracia
elitista, que rejeita as fórmulas
de cidadania ativa.

Com
efeito,
o
princípio
representativo
encontra-se
intrinsecamente ligado à teoria
de soberania nacional, formulada
por Sieyés, de acordo com a qual o
titular da soberania não é o povo,
mas a nação, que por sua vez é
representada pelo parlamento.
Essa teoria rejeita a noção de que
o indivíduo é titular de parcela da
soberania, e de que as vontades
individuais constituem parcelas
da vontade nacional. Nação e
povo formam uma só entidade
abstratamente
personificada,
que
dispõe
de
vontade
autônoma e superior, expressada
exclusivamente por meio de seus
palavras
García-Pelayo afirma que a representantes.Nas
origem e a estrutura da formação pronunciadas pelo próprio Sieyés
da democracia representativa em discurso na Constituinte,
estão condicionadas, em síntese, “O povo não pode ter outra voz
por dois motivos. Primeiro, além da de seus representantes,
a impossibilidade técnica da ele não pode falar, não pode
democracia direta, ou seja, da agir se não for por meio deles”

20

(apud CLAVREUL, 1987). Essa
doutrina, que perpassa todo o
constitucionalismo francês pósrevolucionário, foi proclamada
no artigo 3º da Declaração dos
Direitos do Homem de 1789, o
qual enuncia que “o princípio
de toda soberania reside
essencialmente na Nação”. De
outra parte, a Constituição de
1791 confirma a adoção do
princípio, ao consignar, no artigo
1º do Título III, que “A soberania
é una, indivisível, inalienável e
imprescritível. Pertence à nação;
nenhuma seção do povo, nenhum
indivíduo pode atribuir-se-lhe o
exercício”.

Cristalizada a tese de que a Nação
é titular absoluta da soberania, e
que esta é exercida por meio dos
representantes, a participação
política dos indivíduos passa
a limitar-se à possibilidade
de escolha dos governantes.
Como afirma Maria Victoria
Benevides, “É justamente a
ênfase na soberania nacional
(e não popular) que ensejará a
maioria das polêmicas sobre
representação e exercício direto
da democracia. Se a nação é
representada pelo Parlamento,
a ele, exclusivamente a ele,
cabe a representação política”
(BENEVIDES 1996, p. 53).
A adoção da teoria da soberania
nacional tem, ainda, outras
duas importantes implicações.
Uma consistente na supressão
da soberania pessoal do rei, e,

Apesar de muitos identificarem nesses colegiados medievais as raízes históricas da representação política, a questão em absoluto é pacífica. Para

Duguit, por exemplo, é inequívoca a presença da ideia de representação na antiguidade, pois, a despeito de a lei ser votada diretamente pela assembleia
popular, “em qualquer lugar em que a intervenção direta do povo é excluída pela natureza das coisas surge a ideia de representação” (apud ACCIOLY, 1981,

p. 215). Caso assim não fosse, “os juristas romanos, para quem era absolutamente conhecida a noção de mandato, a teriam incorporado ao seu sistema”
(LOEWENSTEIN, 1976, p. 58). Também no sentido de que os antigos desconheceram a representação política, v. MALBERG, 1922, p. 232.

Karl Loewenstein (1976), em sentido inverso, afirma que a técnica de representação política foi completamente desconhecida na antiguidade.

21 Como aduz Eric J. Hobsbawn (1996), “Se a economia do mundo do século XIX foi formulada principalmente sob influência da revolução industrial
britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa”.
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consequentemente, de seu poder
absoluto. Outra – decorrente da
substituição da ideia de povo
pela de nação – conformada
na independência de atuação
do representante em relação
ao eleitor, da qual resulta a
abolição do mandato imperativo.
Quanto à primeira implicação,
é interessante observar que, a
despeito de, sob a perspectiva
da teoria democrática, a noção
de soberania nacional ter
substituído a de soberania
popular, cronologicamente a
soberania da nação tomou o
lugar da soberania pessoal do
rei, que tinha por fundamento a
doutrina da investidura divina
(MALBERG, 1948, p. 892)22.

A outra consequência da adoção
da teoria da soberania nacional é
a formação de um novo conceito
de representação, que importou
na superação histórica do
mandato imperativo, por meio
do qual o eleitor determinava,
detalhada e antecipadamente,
quais as posições que deveriam
ser adotadas pelo representante
no momento da votação. Por esse
instrumento o representante só
podia atuar dentro dos estritos
limites do mandato que lhe
houvera sido outorgado, de
forma que, caso surgisse situação
imprevista, ele não poderia
prosseguir na deliberação sem
antes receber instruções dos
eleitores, que podiam, a qualquer
tempo, revogar o mandato. Esse
sistema foi totalmente suprimido
pela Constituição da França
de 1791, cujo texto enunciava
que “os representantes eleitos

nos departamentos não serão
representantes
de
nenhum
departamento em particular, mas
de toda a nação, e não lhes poderá
ser dado nenhum mandato”. Na
Inglaterra o sistema perdurou
por mais tempo, sendo suprimido
o mandato imperativo apenas no
século XIX.

Finalmente, quanto ao papel
histórico
da
representação
política, é interessante registrar,
ainda, que Karl Loewenstein,
analisando as origens da técnica
da separação de funções e
distribuição do poder, afirma
que essa ideia de distribuição
se encontra essencialmente
unida à teoria e à prática da
representação. Para ele, foi a
representação condição prévia e
indispensável para distribuir o
poder político entre os detentores
de autoridade, pois implicou
a instituição do parlamento
como um poder separado e
independente do governo. A
partir daí, a separação da função
judicial foi consequência lógica
de todo um sistema de detentores
do poder independentes entre si
(LOEWENSTEIN, 1976, p. 60).

Tendo em vista tais pressupostos
históricos, pode-se afirmar que
o traço essencial ao modelo de
democracia representativa é
o fato de que a titularidade do
poder pertence à coletividade,
mas o exercício governamental
é atribuído a representantes
eleitos pelos cidadãos, os quais
atuam com independência e
sem vinculação àqueles que os
elegeram,portempodeterminado.

É importante ressaltar, ainda,
que representação e democracia
são conceitos autônomos e
não correspondentes. Como
assinala Bobbio, da mesma
forma que “nem toda forma de
democracia é representativa”,
“nem todo estado democrático
é democrático apenas pelo fato
de ser representativo” (BOBBIO,
1992, p. 45).

A
noção
de
democracia
representativa
prende-se,
basicamente, a três ordens
de ideias: primeiro, a de que
o poder político é exercido
por intermediários, e não
diretamente pelo povo, efetivo
titular do poder; segundo,
a de que a escolha desses
intermediários é feita mediante
a participação de todos os
indivíduos no gozo dos direitos
políticos, e dentro do sistema do
sufrágio universal; e, terceiro, de
que o mandato político é livre e
os representantes atuam com
independência,
desvinculados
dos interesses privados daqueles
que os elegeram.

Do ponto de vista teórico,
a representação liga-se às
perspectivas
elitistas
da
democracia. Como se viu, a ideia de
que o povo é incapaz de comandar
seu próprio destino está presente
desde o aparecimento da técnica
da representação parlamentar,
que se lastreia não apenas na
impossibilidade
prática
da
democracia direta, mas também
na convicção de que nem todos
os indivíduos estão habilitados
para decidir os rumos da

22 A respeito desse assunto, assinala Carré de Malberg (1948, p. 892): “A Assembleia nacional de 1789, ao fundar o princípio da soberania da nação, se

propunha essencialmente a retirar o antigo poder absoluto do rei, para mitiga-lo e restringi-lo, subordinando-o à Constituição e também repartindo-o

entre o rei e outros órgão nacionais, especialmente um corpo legislativo eleito e independente do monarca. Com este objetivo, a Constituinte negava ao

rei toda a soberania nacional, e coloca a fonte de soberania na nação, de maneira que o rei não poderia, a seguir, exercer o poder senão em nome, por conta
e obra da nação, única e soberana”.
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política. A teoria da democracia
elitista recente tem raiz nos
trabalhos deGaetano Mosca
(1939), Vilfredo Pareto (1935)
e Robert Michels (1982), que
buscaram justificar a autoridade
dos líderes políticos a partir da
análise empírica dos governos
da Europa no final do século
XIX. Para eles, a desigualdade
natural entre as pessoas é um
dado que torna inevitável a
formação de oligarquias, razão
por que qualquer sociedade
é dividida entre as elites
governantes e as massas. As
primeiras são recrutadas nos
estratos mais elevados da
sociedade, perpetuando-se no
poder por suas habilidades e
capacidade de organização. O
elitismo clássico, na sua essência,
é incompatível com a noção
contemporânea de democracia. A
busca da conciliação da tradição
elitista com o pluralismo e o
ideal democrático aparece nas
teorias de Joseph Schumpeter
(1984) e Robert Dahl (1992 e
1997). Esses autores vislumbram
nas estruturas democráticas
fórmulas de competição e
seleção de elites governantes que
resultam em sistemas estáveis.
Joseph Schumpeter extrai das
teorias elitistas a ideia de que
mesmo nas democracias as
elites comandam, mas afirma
a existência de um consenso
na elite, que se autolimita por
procedimentos
democráticos.
Esses procedimentos funcionam
como um filtro que evita a
manipulação das massas por
demagogos que explorem seus
preconceitos
e
emoções23.
O modelo elitista pode ser

resumido na afirmação do autor
de que o método democrático é “o
arranjo institucional para chegar
às decisões políticas no qual os
indivíduos adquirem poder de
decidir por meio de uma batalha
competitiva pelos votos do povo”.
Robert Dahl, por sua vez, vê o
governo como um árbitro neutro
de uma dinâmica competitiva
que decorre do pluralismo social.
A ampliação da competição e as
relações estratégicas, calcadas
no interesse dos atores políticos
e dos eleitores, coopera para
a dinâmica democrática, pois
a disputa pelos votos gera
tolerância com os adversários
e equilíbrio de forças. Na visão
de Dahl, as oligarquias não
desapareceram,
mas
estão
fragmentadas, compondo um
conjunto de minorias com
variados tamanhos e potências
políticas (a poliarquia). Os
democratas elitistas não creem
em qualquer funcionalidade ética
ou educativa da democracia,
nem tampouco vislumbram na
participação popular um meio
para construir uma sociedade
bem ordenada. Ao contrário, um
certo nível de indiferença é tido
como desejável e necessário para
a manutenção da estabilidade
democrática, bem como para
evitar decisões lastreadas em
emoções e na manipulação de
grupos desinformados.
Ao longo da história do
constitucionalismo
liberal,
estabeleceu-se
uma
forte
associação entre a dinâmica
representativa e o modelo
democrático,
especialmente
aquele calcado nas teorias de

matriz elitista. Todavia, desde o
início da formação das próprias
instituições representativas foi
percebida a insuficiência destes
meios em atender aos anseios
dos ideais democráticos em sua
plenitude. Assim, ainda no limiar
da implantação da democracia
representativa, começaram a se
formar as bases para a instituição
dos modelos de democracia
semidireta.
2.3 As fórmulas de democracia
semidireta e a aproximação
entre democracia participativa
e deliberativa
Não há dúvida que a democracia
direta, em sua forma antiga,
é
inviável
no
contexto
contemporâneo.
No
século
XVIII, quando os Federalistas
propuseram
a
substituição
da democracia dos antigos
pela República, a democracia
representativa foi apresentada
como única alternativa factível
para concretização dos valores
democráticos.
Entretanto,
quase que simultaneamente à
consolidação prática e teórica da
democracia representativa, no
exórdio do constitucionalismo,
surgem as raízes de instrumentos
de participação direta, cuja
combinação com a fórmula
da representação constitui o
que atualmente denomina-se
democracia semidireta.
Como bem observou Aguiar de
Luque (1977)24, a democracia
representativa
não
implica
renúncia à participação direta,

23 Pateman (1992, p. 12) explica que, para Schumpeter: “democracia é um método político, ou seja, trata-se de um determinado tipo de arranjo
institucional para se chegar a decisões políticas, legislativas e administrativas e, portanto, não pode ser um fim em si mesmo, não importando as decisões
que produzem sob condições históricas dadas”.

24 A propósito da evolução histórica dos mecanismos de participação direta, vale a pena consultar esse precioso trabalho de Aguiar de Luque,
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na Idade Moderna – e de forma
combinada com a representação
– pode ser verificada no artigo
6º da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789
– de autoria de Talleyrand e
aprovado por unanimidade pela
Assembleia –,o qual, combinando
elementos do pensamento de
Rousseau e de Montesquieu,
enuncia que “a lei é expressão
da vontade geral” e que “todos
os cidadãos têm o direito de
concorrer pessoalmente ou
através de seus representantes”
No plano teórico, a paternidade (RODRIGUES, 1994, p. 57).
dos institutos de participação
Constituição
de
1791,
direta é atribuída, em geral, a A
não
absorveu
Condorcet, liberal de inspiração entretanto,
rousseauniana, que se inclina essa exceção ao princípio
na direção de um sistema representativo, a despeito de
representativo,
mas
com vários constituintes franceses
exceções (LUQUE, 1977, p. 30- terem defendido propostas neste
31)25. A mais remota referência sentido, uma vez que consagrou,
à participação direta durante em sua essência, o pensamento
a modernidade menciona as de Siéyes, defensor ferrenho da
colônias inglesas da América do democracia representativa, e que
Norte, nos primeiros momentos chegou a aquilatar a participação
de sua fundação. Como informa direta de “democracia bruta”
Luque, eram comuns convenções (RODRIGUES,
1994).
Ainda
que
serviam
como
atos durante a Revolução, a partir da
fundacionais das novas colônias Convenção, foi completamente
– a exemplo daquela subscrita abolida a monarquia e tornoupelos Padres Peregrinos antes se necessário fundar um
de deixar o Mayflower em 1620 novo regime, ancorado em
– por meio das quais juravam base legitimadora diversa, a
permanecer juntos e obedecer qual, provavelmente, extrai a
às regras estabelecidas por uma sua essência do pensamento
vontade comum para o bem rousseauniano. O Comitê de
comum (LUQUE, 1977, p. 33)26.
Constituição,
sob
maioria
girondina, elaborou um projeto
De outro lado, a referência mais essencialmente representativo,
importante à participação direta mas com elementos semidiretos.
uma vez que desde o começo do
movimento constitucional foram
criados certos institutos que,
inspirados na democracia direta,
tinham por objetivo colocar em
prática a participação popular
direta, ainda que lhes conferindo
caráter excepcional e reservado
a questões de relevância
extraordinária, com o propósito
de por meio deles formar uma
base de legitimidade democrática
no Estado constitucional (LUQUE,
1977, p. 9).

Essa fórmula que mesclava
essência representativa com
elementos
de
participação
explica-se pelo fato de que
Condorcet foi o principal
articulador do projeto.

É no fim do século XIX e início
do século XX que a participação
direta volta a ser um tema
importante, sendo consagrada
na Constituição de Weimar,
e, por esta via, absorvida nas
Constituições do período entre
guerras. Por outro lado, na Suíça,
a participação direta consolidouse através de paulatina evolução,
e no século XIX positivou-se pelo
instituto do referendum e da
iniciativa popular (LUQUE, 1977,
p. 50)27.

Na França, a participação direta,
no século XIX, foi utilizada como
instrumento para legitimar a
atuação política dos governantes.
Napoleão Bonaparte e Luiz
Napoleão fizeram largo uso
das consultas populares, sob a
denominação de plebiscito, o que
deu origem ao termo democracia
plebiscitária
ou
cesarismo
plebiscitário, de caráter altamente
pejorativo. Esses acontecimentos
serviram, e servem até hoje,
como fundamentos históricos às
críticas formuladas em relação
aos mecanismos de democracia
semidireta.
No
século
XX,
mais
especificamente, no imediato
pós-guerra,
as
instituições

apresentado como tese de doutoramento, sob a orientação de Luis Sánchez Agesta. A monografia abrange, ainda, meticulosa análise de direito comparado.
25

Porém, como já foi salientado neste trabalho, o próprio Rousseau lançou as bases teóricas de tal sistema.

26 Contudo, pondera o autor que tais atos parecem menos ligados à teoria de participação do que à expressão puritana de um das teses de Calvino, que
partindo da plena liberdade religiosa do indivíduo, considerava que as Igrejas poderiam ser fundadas entre homens que subscrevessem um acordo.
27

Como informa o autor, a locução “referéndum” tem origem na Idade Média, e remonta ao antigo Direito Suíço que previa que os delegados dos

cantões, quando não tinham instruções sobre como proceder a nível federal, tomavam sua decisões “ad referendum”, ou seja, condicionada à aprovação
ratificadora das populações dos cantões do qual provinham.
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de participação direta foram
utilizadas como mecanismos
de legitimação e consenso dos
regimes constitucionais forjados
a partir do vácuo político e jurídico
deixado pela derrota militar do
nazismo (LUQUE, 1977, p. 9). A
participação direta combinada
com a representação é, portanto,
uma característica marcante
do
Direito
Constitucional
entreguerras.

A partir de então, quase todas as
Constituições europeias preveem
ao menos uma modalidade de
participação política direta, a
caracterizar o sistema misto,
cujo traço essencial é exatamente
a combinação da representação
tradicional
moderna
com
instrumentos inspirados nos
ideais da democracia direta
clássica.

da
representação
política
tradicional é que se afigura
mais correto enquadrá-los como
pertencentes
à
democracia
semidireta. Assim, podem ser
qualificados como manifestações
de
democracia
semidireta
os seguintes instrumentos:
o referendo, o plebiscito, a
iniciativa popular, o recall e veto
popular.
3. Conceito, trajetória e
configuração da iniciativa
popular no direito brasileiro.
Propostas de reformulação
para incentivar a utilização do
instituto

A iniciativa popular é uma
etapa do processo legislativo. O
processo legislativo, ou, como
preferem alguns, procedimento
Precisamente pelo fato de os legislativo28, é um conjunto
instrumentos de participação encadeado de atos ou etapas
direta só serem exequíveis num necessários à formação da lei
contexto de complementaridade em sentido formal29. No iter

que constitui o procedimento
legislativo, a iniciativa é o ato
inaugural30. José Afonso da Silva
(1964, p. 107) define-a como “o
ato inicial do processo legislativo
com vista a uma modificação
ou inovação na ordem jurídica
preexistente”. Destaca Canotilho
(1998, p. 766) que a função desta
etapa é “colocar em andamento
o poder legislativo, fornecendolhe o impulso jurídico necessário
para a sequência procedimental”.
Nos primórdios da história da
atividade legislativa, apenas
ao governo competia provocar
a atuação do Parlamento.
As
primeiras
estruturas
parlamentares
modernas,
derivadas dos corpos colegiados
medievais,
não
produziam
normas jurídicas no sentido
atual, mas tinham como função
principal aprovaras decisões
dos soberanos (SILVA, 1985,
p. 115). Os parlamentares
não podiam, nesse sistema,
apresentar projetos de leis,

28 Não há uniformidade na doutrina quanto ao emprego da locução processo legislativo. Os autores europeus utilizam com maior frequência – e reputam

mais adequada – a expressão procedimento legislativo. Cf. MIRANDA, 1990, p. 34. No Brasil, José Afonso da Silva (1985, pp. 458 e 462) adota a nomenclatura

processo legislativo para “o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, complementares e
ordinárias, resoluções e decretos legislativos”, e procedimento legislativo para “o modo pelo qual os atos do processo legislativo se realizam”. Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (1995, p. 192), por sua vez, critica a expressão processo legislativo, apregoando que seria mais correto empregar a expressão
processo normativo. No presente estudo as locuções processo legislativo e procedimento legislativo são utilizadas como sinônimas.

29 Canotilho (1998, p. 765) assim define o processo legislativo “Designa-se por procedimento legislativo a sucessão de série de actos (ou de fases,
consoante a posição doutrinal respeitante a natureza do procedimento) necessários para produzir um acto legislativo. A lei é o acto final do procedimento.

As várias fases procedimentais, disciplinadas com maior ou menor particularização nos vários ordenamentos, estão pré-ordenadas à produção de um
acto final, a que chamamos lei formal de Assembleia. Deste modo, o procedimento legislativo é um complexo de actos, qualitativa e funcionalmente

heterogéneos e autónomos, praticados por sujeitos diversos e dirigidos à produção de uma lei do Parlamento. Noutros termos: procedimento legislativo é
a forma da função legislativa, isto é, o modo ou iter segundo o qual se opera a exteriorização do poder legislativo.

30 É praticamente pacífica na doutrina a concepção de que a iniciativa é o ato deflagrador do processo legislativo. Entretanto, quanto à identificação e

à conceituação das demais fases, há diferenças razoáveis entre os doutrinadores. Canotilho (1998, p. 765) elenca três fases procedimentais: (1) fase de
iniciativa; (2) fase constitutiva e (3) fase de ativação ou integração de eficácia. Relata o autor português, porém, que outros preferem aludir a cinco fases,
ordenadas da seguinte forma: a) fase de iniciativa; b) fase instrutória, na qual incluem fundamentalmente atos de consulta; c) fase constitutiva, na qual

incluem os atos de formação da vontade (discussão e votação); d) fase de controle, destinada a avaliar o mérito e a conformidade do ato legislativo; e) fase
de comunicação, cuja finalidade principal é dar publicidade e tornar obrigatório o ato legislativo. No Brasil, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, p.
202) adota classificação semelhante à de Canotilho, mas afirma que, juridicamente, a iniciativa não é propriamente uma fase do processo legislativo.José

Afonso da Silva (1985, p. 458), por sua vez, identifica, no processo legislativo, os seguintes atos: iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação
e publicação. Essa última classificação afigura-se, de fato, a mais satisfatória, pois divide analiticamente as etapas fundamentais e indispensáveis ao
procedimento regular de formação da lei.
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pois se limitavam a deliberar
acerca de proposições genéricas
do monarca, as quais, uma vez
aprovadas, eram transformadas
em atos legislativos pelo próprio
soberano.

O advento do constitucionalismo
liberal alterou radicalmente essa
fórmula, tendo em vista o intenso
fortalecimento dos Parlamentos
que lhe é subjacente, respaldado
nas formulações teóricas de
Montesquieu31. A partir de uma
leitura rígida da separação
de poderes, a iniciativa das
leis só pode caber ao próprio
parlamento.
As
mutações
da
teoria
de separação de poderes
decorrentes culminaram na
ideia de colaboração entre os
poderes, tornando obsoleta a
tese do monopólio do exercício
da iniciativa pelos parlamentares
(CLÉVE, 1993, p. 96). Nesse
contexto, a titularidade do
poder de iniciativa legislativa
passa a ser compartilhada por
vários sujeitos constitucionais
(CANOTILHO, 1998, p. 767), com
especial destaque para o Poder
Executivo, que, além de adquirir
o poder de iniciar o procedimento
legislativo, passa também editar
normas32.

No processo legislativo brasileiro,
assim como em praticamente
todososmodeloscontemporâneos
de
constitucionalismo
democrático33, o poder de
iniciativa é compartilhado por
diversos atores institucionais.
Assim, o sistema de iniciativa
no Brasil pode ser qualificado
– utilizando-se a terminologia
empregada por Canotilho (1998,
p. 767) – como um sistema de
iniciativa pluralística, “dado
que o poder de iniciativa é
constitucionalmente atribuído
a vários órgãos (sujeitos
constitucionais)”. De acordo
com o artigo 61 da Constituição
de 1988, a iniciativa das leis
complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal
ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da República, ao
Supremo
Tribunal
Federal,
aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República
e aos cidadãos, na forma e nos
casos nela previstos.

A capacidade de apresentar
proposições
legislativas
qualifica-se
juridicamente
como um poder/competência
constitucional e como um direito
político fundamental34. Quando
exercida pelos mandatários

e
representantes
políticos,
predomina a faceta poder/
competência. Quando utilizada
pelos cidadãos para mobilizar
o aparelho legislativo, fica mais
visível sua natureza de direito
político.

O poder de iniciativa para
deflagrar o processo legislativo
é um importante instrumento
de governo. Legislar, em muitos
cenários, é sinônimo de governar.
Dessa forma, a distribuição
dessa faculdade entre diversos
atores políticos evidencia uma
tendência democrática e de
promoção do pluralismo. Nessa
ordem de ideias, a participação
popular no procedimento de
elaboração da lei constitui um
dos mais eficazes instrumentos
de democracia semidireta, pois
implica a possibilidade de o corpo
eleitoral impor uma agenda ao
Parlamento. Como ressalta José
Afonso da Silva (1985, p. 124),
“(...) a iniciativa das leis funciona
como instrumento de atuação do
programa político ideológico”.
A aplicação de mecanismos
de democracia semidireta no
constitucionalismo brasileiro foi,
até o advento da Carta de 1988,
esporádica e pouco debatida.
Apesar do fato de que, como
verificou Benevides (1996, p.

31 Como observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, p. 142), “Em O espírito das leis, a iniciativa é reservada ao Legislativo. Nenhum outro poder,
nem o executivo, nem o Judiciário, em hipótese alguma pode apresentar projetos que alterem o direito existente, ou apresentar, à aprovação das câmaras,

a sugestão de normas jurídicas novas”. Destaca o autor o fato de que, nos Estados Unidos, essa concepção encontra-se perfeitamente expressa. Todavia,
averba que embora o Presidente não disponha do poder de iniciativa, é ainda assim o proponente da maior parte da legislação, operando por meio de
deputados que encampam os projetos e os apresentam.

32 É importante ressaltar que essa nova força do Executivo na idade contemporânea é fruto de um longo processo histórico em que operaram reformas
jurídicas e mutação constitucional. Como assinala Carlos Roberto de Siqueira Castro (1996), as alterações na balança da supremacia entre as instituições

deram-se mais no plano fático da realidade política que no plano jurídico positivo, eis que não foram realizadas às custas de profundas reformas
constitucionais.
33

Registre-se a exceção relativa aos Estados Unidos, no âmbito federal.

34 Nesse sentido, afirma Canotilho (1998, p. 767) que a iniciativa “concebe-se juridicamente como um poder (rectius: direito-poder), pois o poder dos
deputados, do governo (...) é-lhes atribuído diretamente pela constituição para a realização do interesse público (...)”.
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111), “propostas de criação de
formas de democracia semidireta
não são inéditas em nossa
história política, assim como
não se restringem ao ideário
jacobino ou das ‘esquerdas’ em
geral”, o modelo de governo
representativo prevaleceu desde
o primeiro momento da história
constitucional brasileira.

De qualquer forma, é importante
lembrar que, na maior parte de
nossas constituições, mesmo o
princípio da representação não
passava de retórica, visando
a disfarçar o autoritarismo
nem sempre velado e a crônica
exclusão do povo do processo
político,
ora
mediante
a
manipulação oligárquica e a
institucionalização da fraude
eleitoral, ora por meio da ditadura
pura e simples. De fato, no curso da
história constitucional brasileira,
o princípio da representação,
presente na constituição formal,
em raros momentos concretizouse na constituição real35.

Um momento particularmente
prolífico para a participação
popular foi o período que
antecedeu e resultou na aprovação
da Constituição de 1988. No
contexto de democratização
que precedeu a convocação
e a instalação da Assembleia
Constituinte,
com
amplos
debates sobre diversos temas
constitucionais, foi inevitável a
emergência da discussão sobre a
participação popular direta nas

decisões governamentais, tida
por muitos como pressuposto
fundamental de fortalecimento
das instituições democráticas
que começavam a ser delineadas.

Partido dos Trabalhadores – que
o acolheu com modificações – os
instrumentos de participação
tinham amplo destaque. Nesse
texto, a iniciativa popular estava
prevista expressamente como
direito do cidadão (art. 11) e era
admitida tanto para emendas
constitucionais como para leis
complementares e ordinárias,
sendo
necessárias
30.000
assinaturas para as primeiras
(art. 234), e 10.000 assinaturas
para as legislativas (art. 133)36.O
projeto que o partido veio a
apresentar com base no texto
do jurista previu a iniciativa
popular, mas com número de
assinaturas exigido em termos
percentuais e não em números
absolutos, sendo de 0,5% do
eleitorado para leis (art.141) e 1%
para emendas constitucionais
(art. 251).Estabelecia, ainda, a
necessidade de referendo para
que as emendas constitucionais
entrassem em vigor (art. 252).

Com efeito, naquele período
ímpar de nossa história política,
ocorreu intensa mobilização
da sociedade civil, mediante a
formação de diversos fóruns de
debates, plenários e comitês próparticipação popular, os quais
formularam inúmeros projetos
e sugestões para a elaboração
do
texto
constitucional.
O
espaço
público
nunca
estivera tão democratizado.
As aspirações populares ali
vocalizadas redundaram, em
várias
oportunidades,
em
compromissos por parte dos
constituintes. Nas discussões
travadas teve especial destaque
a necessidade de ampliação
da participação popular, e se
evidenciou a insatisfação com os
mecanismos de representação
tradicional (DALLARI, 1985 e Outro projeto a estabelecer
a participação direta foi o
1998, p. 190).
elaborado por José Afonso da
As discussões em torno da Silva (mimeo) – integrante
elaboração da nova Carta deram da Comissão Afonso Arinos,
origem a diversos projetos de nomeada pelo então Presidente
Constituição, articulados por José Sarney –, que contemplava
juristas e partidos políticos. Em os institutos do referendo, do
muitos deles era consagrada veto popular, da revogação dos
a iniciativa popular, e quase mandatos e da iniciativa popular
todos
contemplavam
pelo tanto no âmbito federal (art. 73),
menos algum mecanismo de como no estadual e no municipal
participação direta. No projeto (art. 78), e, ainda, estabelecia a
elaborado por Fábio Konder participação do povo na solução
Comparato, sob encomenda do de problemas nacionais como

35 Uma experiência remota de iniciativa popular na história brasileira foi prevista na Constituição do Estado de Minas, de 14 de julho de 1947, a qual
autorizava a deflagração do procedimento legislativo mediante iniciativa subscrita por pelo menos dez mil eleitores (HORTA, 1995).

36 Em conferência promovida para fornecer subsídios ao debate constituinte, Dalmo Dallari (1986), que se destacou como ferrenho defensor das

instituições de democracia semidireta, afirmou: “O que verificamos hoje é que em grande parte a previsão de Rousseau se realizou. Especialmente a partir
do século XIX enveredamos pelo caminho dos partidos políticos, e começamos a exigir a participação do povo através de partidos políticos. E chegamos

a um ponto em que o partido não é mais um representante do povo, ele é um substituto do povo, e aquilo que no começo se propunha como democracia,
degenerou em partidocracia. E assim decisões da mais alta relevância são tomadas sem que o povo participe e sem que o povo saiba exatamente por que
foram tomadas”.
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princípio da organização política
(art. 5º).Nesse texto, a iniciativa
popular era exclusivamente
legislativa e necessariamente
articulada,
sendo
exigidas
50.000 assinaturas (art. 74).De
outro lado, previa o projeto a
possibilidade de que, mediante
petição assinada por 10.000
eleitores, qualquer lei aprovada
pelo Legislativo fosse submetida
a referendo (art. 75, II).
O anteprojeto formulado por Luís
Pinto Ferreira admitia a iniciativa
popular em matéria legal (art.
113) e constitucional (art. 106),
sendo exigidas em ambas as
hipóteses um projeto articulado,
assinado por no mínimo 50.000
cidadãos. Tal qual o projeto de
José Afonso da Silva (1985), previa
a possibilidade de os eleitores
requisitarem referendos para
ratificação de leis e, também,
de emendas constitucionais,
mediante petição contendo
50.000 assinaturas (art. 107, §3º).

Outro
importante
capítulo
da história da participação
política direta na experiência
constitucional brasileira ocorreu
quando a Assembleia Constituinte
– que fora instalada em março
de 1987 –,cedendo a pressões
da sociedade civil, passou a
admitir, em seu Regimento
Interno, a apresentação de
emendas populares ao texto
em elaboração. De acordo
com o artigo 24 do Regimento
Interno
da
Constituinte
poderiam ser apresentadas
propostas de emenda ao
projeto de Constituição, desde

que subscritas por no mínimo
30.000 eleitores, em listas
organizadas por pelo menos
três entidades associativas,
responsáveis pela idoneidade das
assinaturas. Dentre as inúmeras
propostas apresentadas, as
três que versavam sobre a
inclusão no texto constitucional
de institutos de participação
direta conseguiram reunir um
dos números mais expressivos
de assinaturas, com 400.000
adesões (BENEVIDES, 1996, p.
125).A despeito de, no período de
discussão das emendas populares
na subcomissão de Direitos
Políticos, dos Direitos Coletivos e
Garantias, vários parlamentares
terem se mostrado radicalmente
contrários a adoção de institutos
de
democracia
semidireta
(BENEVIDES, 1996, p. 125), o
primeiro projeto de Constituição
elaborado pela Comissão de
Sistematização
(Projeto
A)
contemplava a iniciativa popular
tanto em matéria constitucional
como em legislativa – ordinária
e complementar – sendo
necessárias assinaturas de 0,3%
do eleitorado, distribuídos em
pelo menos cinco Estados, com
não menos de 0,5% dos eleitores
de cada um deles (art. 75).
Admitia, ainda, a realização de
referendo para anulação total ou
parcial de emenda constitucional
ou de lei, mediante petição
subscrita por 2% do eleitorado e
determinação do Presidente da
República (art. 75, § 4º). O Projeto
B de Constituição, aprovado
em julho de 1988, excluiu a
iniciativa popular em matéria
constitucional,
aumentou

o número de assinaturas
necessárias para 1% do eleitorado
e retirou a possibilidade
de realização de referendo
mediante
requerimento
37
popular .Essa sistemática foi
a que veio a prevalecer. Como
resumiu Dallari (1989, p. 387), “a
participação popular conquistou
a participação popular”.

A Constituição de 1988 inovou
quanto à forma de exercício da
soberania, ao estabelecer, no
parágrafo único de seu artigo
1º, que “todo poder emana do
povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta
Constituição”. Apesar de o
princípio da soberania popular
não constituir novidade na
história constitucional brasileira,
pois foi mencionado em todas
as cartas republicanas, pela
primeira vez foi enunciada
de forma expressa exceção
ao princípio representativo,
admitindo-se que o poder seja
“diretamente” exercido pelo
povo. O desdobramento da
previsão do artigo 1º encontrase no artigo 14 da Constituição,
que abre o Capítulo dos Direitos
Políticos
enumerando
três
formas de exercício da soberania
popular: plebiscito, referendo e
iniciativa popular38.

A iniciativa popular encontrase disciplinada, de forma
genérica, pelo artigo 61, § 2º,
da Constituição, que a prevê
“pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um

37 Relata José Álvaro Moisés (1990, p. 86) que foi o Centrão que não aceitou a proposta da Comissão de sistematização que estabelecia a exigência
mínima de 0,3%. Observa o autor que, quanto a esse aspecto, a proposta era mais avançada que a do PT, que previa a exigência de 0,5%.

38 Entre os autores brasileiros, em linhas gerais, prevalece o entendimento no sentido de que o referendo consubstancia consulta relativa a uma criação
legislativa, seja projeto de lei ou norma já debatida pelo corpo parlamentar, consistindo a aprovação popular em requisito de validade do ato. O plebiscito,

noutro plano, é o mecanismo empregado para consultas de caráter geral e relativas a fatos, ficando a elaboração legislativa, se for o caso, condicionada
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por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores
de cada um deles”. Outros dois
dispositivos pertinentes ao
instituto fazem menção expressa
à sua aplicabilidade aos Estados e
Municípios. Trata-se dos artigos
27, § 4º e 29, XI, que se referem,
respectivamente, à iniciativa
popular estadual e municipal.
Porém, é importante ressaltar
que mesmo que não houvesse
previsão específica no texto
constitucional quanto à aplicação
da iniciativa nas esferas estadual
e municipal, os ordenamentos
dessas unidades não poderiam
deixar de contemplá-la. Primeiro,
porque, assim, como os demais
instrumentos de democracia
semidireta, é um direito político
fundamental, cuja aplicação
não pode ser diferenciada
segundo a esfera de governo39,
aplicando-se indistintamente a
todas as unidades da federação.
E, também, porque a iniciativa
é parte do procedimento
legislativo, e as normas gerais a

ele relativas são aplicáveis a todos
os entes da federação40, dado que
são princípios constitucionais
centrais41.

popular no processo legislativo
estadual”. Quanto aos municípios,
o artigo 29, IX, prevê a “iniciativa
popular de projetos de lei de
interesse específico do município,
A Lei nº 9.709/98 dedicou dois da cidade ou de bairros, através
artigos à iniciativa popular, de manifestação de, pelo menos,
estabelecendo três enunciados cinco por cento do eleitorado”.
complementares à Constituição.
Primeiro, a exigência de que Pela redação dos dispositivos
o projeto de lei de iniciativa mencionados verifica-se que
popular circunscreva-se a um só a Constituição conferiu às
assunto. Segundo, a imposição de entidades federativas autonomia
que ele “não poderá ser rejeitado para regulamentar a iniciativa
por vício de forma, cabendo à popular. Essa sistemática, aliás,
Câmara dos Deputados, por seu guarda plena correspondência
órgão competente, providenciar com o princípio federativo. No
a
correção
de
eventuais caso dos municípios, o texto
estabelece
impropriedades
de
técnica constitucional
legislativa ou de redação”. Por o número de assinaturas
fim, determina a lei que “a Câmara necessário, deixando os demais
dos Deputados, verificando o aspectos na esfera de decisão do
cumprimento das exigências legislador local. Para os Estados,
estabelecidas no art. 13 e seus a liberdade regulamentar é
parágrafos, dará seguimento à ainda mais ampla43, já que a
iniciativa popular, consoante as Constituição não prescreveu
normas do Regimento Interno”.42 qualquer regra de funcionamento
do instituto nesse âmbito44.
No plano estadual, determina o
artigo 27, VI, da Constituição, que Apresentada a configuração
“a lei disporá sobre a iniciativa geral do instituto, cabe examinar

ao seu resultado. A controvérsia no Brasil foi encerrada, ao menos no âmbito jurídico, com o advento da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que

positivou as definições dos institutos do plebiscito e do referendo em seu artigo 2º, cujo teor é o seguinte: “Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa, ou administrativa: § 1º O plebiscito
é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. § 2º O
referendo é convocado com posteridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição”.

39 Aliás, o diploma legal que disciplina a aplicação dos institutos de democracia semidireta (Lei nº 9.709/98) explicita essa realidade, eis que, quanto

ao referendo e plebiscito, assim dispõe: “Art. 6º Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o
referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica”.

40 Decidiu o STF nesse sentido inúmeras vezes, cfr. RTJ 144/24, RDA 197,152, RDA 197/215, RTJ 156/777, RDA 199/173, RTJ 159/735 e outros.

41 Como afirma Raul Machado Horta (1995, p. 390), “normas constitucionais federais, que, transpondo o objetivo primário de organizar a Federação, vão

alcançar o ordenamento estadual, com maior ou menor intensidade, demonstram a existência de uma forma especial de normas na Constituição Federal,
que denominamos de normas centrais. As normas centrais podem exteriorizar-se nos “princípios desta Constituição”, na referência da Constituição de
1988 (...)”.

42 Um exame detalhado das normas do regimento interno e das restrições por ele estabelecidas pode ser encontrada no excelente trabalho de Humberto
Laport de Mello (2013, p. 275-278).

43 Com a ressalva das restrições decorrentes do sistema federativo, decorrentes de normas que, pela aplicação do princípio da simetria, são de absorção
compulsória pelos Estados e Municípios. É o caso, e.g., das normas relativas ao processo legislativo (especialmente matérias de competência privativa).

44 A propósito, não há dúvida quanto ao fato de que ao legislador estadual, e não ao federal, compete a regulamentação da matéria nessa esfera. Essa não
só é a mais lógica, mas é a única interpretação que se pode extrair da Constituição. Quanto ao assunto, afirma Dallari (1989): “Com efeito, se a competência
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que tipos de limites são impostos
ao uso das iniciativas, bem como
especular sobre que mudanças
não poderiam reverter o quadro
de baixa aplicação. O sistema
brasileiro estabelece alguns
limites importantes ao uso
da iniciativa popular. Ela foi
prevista expressamente pela
Constituição de 1988 apenas para
apresentação de projetos de leis
ordinárias e complementares,
sem abarcar as emendas
constitucionais. Paralelamente,
o uso das iniciativas populares
é restringido pelo fato de a
constituição estabelecer um
acervo amplo de matérias de
iniciativa privativa, dentre as
quais se destacam as atribuídas
ao Poder Executivo, elencadas no
§ 1º do artigo 6145.Essa restrição
é aplicável tanto na esfera federal
como na estadual e municipal,
pois é tida como absorção
compulsória pelas unidades
federativas, segundo a restritiva
jurisprudência do STF46. Por
outro lado, a Lei nº 9.709/98
contempla o requisito de unidade
temática. O Regimento Interno
da Câmara dos Deputados vai
além, enumerando uma série
de requisitos de ordem formal e
procedimental que configuram

restrições: i) a assinatura de cada
eleitor deverá ser acompanhada
de seu nome completo e legível,
endereço e dados identificadores
de seu título eleitoral; ii)as listas
de assinatura serão organizadas
por Município e por Estado,
Território e Distrito Federal, em
formulário padronizado pela
Mesa da Câmara; iii) o projeto
será instruído com documento
hábil da Justiça Eleitoral quanto
ao contingente de eleitores
alistados em cada Unidade da
Federação, aceitando-se, para
esse fim, os dados referentes ao
ano anterior, se não disponíveis
outros mais recentes; iii) o projeto
será protocolizado perante a
Secretaria-Geral da Mesa, que
verificará se foram cumpridas as
exigências constitucionais para
sua apresentação. Outros pontos
importantes são contemplados
no regimento: i) “será lícito
a entidade da sociedade civil
patrocinar
a
apresentação
de projeto de lei de iniciativa
popular,
responsabilizandose inclusive pela coleta das
assinaturas”; ii) “o projeto de
lei de iniciativa popular terá a
mesma tramitação dos demais,
integrando a numeração geral das
proposições”; iii) “nas Comissões

ou em Plenário, transformado em
Comissão Geral, poderá usar da
palavra para discutir o projeto de
lei, pelo prazo de vinte minutos,
o primeiro signatário, ou quem
este tiver indicado quando da
apresentação do projeto” e iv)
“não se rejeitará, liminarmente,
projeto de lei de iniciativa
popular por vícios de linguagem,
lapsos ou imperfeições de
técnica legislativa, incumbindo
à Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania escoimálo dos vícios formais para sua
regular tramitação”47.

Passo a discutir, em blocos
separados, os tipos de limitações
ao uso do instituto e as
possibilidades de modificação,
a fim de incrementar o seu
uso e promover seu potencial
construtivo.
As
análises
dividem-se quanto aos limites
relativos ao objeto, à quantidade
de assinaturas, aos critérios de
apresentação e conferência das
assinaturas, ao financiamento das
campanhas de coleta e à fórmula
de tramitação. Ao fim, trato
das potencialidades e riscos da
combinação da iniciativa popular
com o referendo.

fosse federal, deveria ser estabelecida entre os dispositivos que tratam do Poder Legislativo da União. E no entanto a matéria foi inserida no capítulo que
trata no capítulo que trata exclusivamente dos Estados. Além disso, o parágrafo que dispõe sobre a matéria está ligado ao artigo que trata da Assembléia
Legislativa”.

45 Art. 61. “(...) § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; II

– disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b)
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; c) servidores
públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para

a inatividade; d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e
da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração

pública”. A jurisprudência sedimentada é de que as iniciativas reservadas são de absorção compulsória pelos Estados: “Processo legislativo dos Estados-

membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa
das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.”
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 637. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julgado em 25.08.2004, DJ 01.10.2004).
46

Confira-se, por exemplo, a Adin 1.060, MC, RDA 199/173, com menção a vários precedentes. Sobre a jurisprudência do STF em matéria de competências

47

Resolução nº 17/1989, da Câmara dos Deputados (Regimento Interno), art. 252, com alterações efetivadas pela Resolução nº 20/2016.
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Quanto ao objeto da iniciativa
popular, pode ser limitado de
duas formas: fixando limites
relativos à modalidade de
norma jurídica que pode ter
sua produção deflagrada pela
iniciativa popular (leis ordinárias
ou emendas constitucionais), ou
pela restrição do escopo temático
das propostas (como, por
exemplo, matéria penal, direitos
fundamentais, matéria tributária
e orçamento)48. No Brasil, não há
limites relacionados ao conteúdo
do projeto, mas apenas quanto à
modalidade normativa, pois não
há previsão explícita quanto à
iniciativa para emendas.
Apesar de a Constituição de
1988 não prever qualquer limite
de caráter substantivo quanto
às iniciativas populares, esse
é um tema sensível que não
pode ser menosprezado. Uma
das principais implicações da
ampliação dos mecanismos
de democracia semidireta é
a ameaça que representam
para os direitos fundamentais,
especialmente de minorias.
Quanto mais facilitado seu
manejo, mais acentuada a tensão
entre democracia majoritária e
direitos humanos. Nesse contexto,
a ativação da participação direta,
nos sistemas constitucionais
que
entrincheiram
direitos
fundamentais,
requer
o

48

estabelecimento
de
limites
que impeçam que se firme
um desequilíbrio em desfavor
daqueles. Há múltiplos modelos
de restrições das matérias
passíveis de iniciativa em
sistemas jurídicos estrangeiros.
Na Argentina, por exemplo, a
Constituição estabelece que
“não serão objeto de iniciativa
popular os projetos referentes
a
reforma
constitucional,
tratados internacionais, tributos,
orçamento e matéria penal”.
Nos Estados Unidos, metade dos
estados que preveem iniciativa
popular contemplam restrições
quanto
ao
conteúdo
das
proposições. Há impedimentos
de variados tipos, como a vedação
de proposições que interfiram
com instituições religiosas, que
criem cortes, estabeleçam leis
individuais ou privadas, que
determinem
desapropriação,
que criem monopólios etc.
(INITIATIVE & REFERENDUM
Essas
INSTITUTE,
2016)49.
previsões são ponto de partida
para interessantes discussões
sobre as fronteiras da democracia
semidireta. No Brasil, um limite
conveniente a fim de preservar
as conquistas emancipatórias
da Constituição 1988 e evitar
uma sobrecarga das cortes seria
vedar iniciativas debilitando ou
restringindo direitos e garantias
individuais,
especialmente

em matéria penal. Na minha
visão, esses dois freios seriam
necessários para conciliar a
proteção da autonomia individual
com um incremento da eficiência
da democracia semidireta. O
estabelecimento de barreiras
substantivas permite incentivar
o uso da democracia semidireta
sem aumentar os riscos que lhe
são inerentes.
Quanto ao tipo de norma que
pode ser objeto de iniciativas
populares, num primeiro lance
de vista, o sistema brasileiro
admite seu uso apenas para leis
ordinárias e complementares,
sem previsão expressa de seu
uso para deflagrar processo
de emenda à constituição. Esse
ponto, todavia, é controvertido e
merece atenção.

No texto constitucional de 1988, o
catálogo de órgãos e autoridades
habilitados para apresentar
proposta de mudança no texto
constitucional é enumerado no
artigo 60, que não faz referência
à parcela do eleitorado50.
Dessa forma, a interpretação a
contrario sensu do dispositivo
induz à leitura de que não é viável
estendê-la a outros sujeitos
além daqueles expressamente
enumerados. Na década de 1990,
quando houve o processo de
revisão simplificada, previsto

Não há como, nos estreitos limites desse artigo, explorar a discussão sobre a necessidade e as implicações da limitação temática do uso de ferramentas

de democracia semidireta. Registre-se, apenas a título de exemplo, que a Constituição de Massachussets enumera diversas matérias que não podem
constituir seu objeto, tais como direitos fundamentais, criação de tribunais, assuntos religiosos, assuntos de interesse local, etc. (Artigo 48, seção 2);
a Constituição da Califórnia determina que as iniciativas não podem nomear indivíduos para ocupar um posto, ou identificar corporação privada para

realizar qualquer função ou ter qualquer poder ou encargo (Artigo 2, seção 12); outros Estados - Massachusetts, Nebraska e Oklahoma - estabelecem que
as iniciativas constitucionais rejeitadas pelos eleitores não podem ser representadas antes de três anos; nenhum estado da federação, com exceção da
Flórida, admite a iniciativa popular para revisão total da Constituição. Veja-se, sobre o tema, INITIATIVE & REFERENDUM INSTITUTE, 2016.
49

As informações também foram consultadas no sítio eletrônico da Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais <http://www.ncsl.org/research/

50

Art. 60. “A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado

elections-and-campaigns/initiative-subject-restrictions.aspx>. Acesso em: 26 out. 2016.

Federal; II – do Presidente da República; III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.(...)”.
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no artigo 3º das disposições
transitórias da Constituição de
1988, debateu-se a viabilidade de
que fosse deflagrado mediante
iniciativa popular, tendo em vista
a circunstância de que o preceito
não fez menção aos critérios
de apresentação de propostas.
Naquele contexto, Fábio Konder
Comparato (1990) sustentou
ser razoável que o processo de
revisão constitucional previsto no
artigo 3º do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
pudesse
“ser
instaurado
mediante proposta de qualquer
das pessoas ou entidades
anunciadas no artigo 61, como se
tratasse de iniciativa em matéria
de legislação complementar ou
ordinária”. Na prática, porém,
isso não aconteceu. O processo de
revisão não gerou mobilização,
resultando em poucas alterações,
que não provocaram mudanças
substanciais e abrangentes na
Constituição.

Esse argumento, porém não é
transponível ao processo de
emenda51da Constituição. Os
critérios relativos à legitimação
para propor emendas encontramse diretamente regulados no
artigo 60. A iniciativa popular,
por seu turno, só é prevista
e disciplinada na subseção
relativa ao procedimento para
formação de leis ordinárias e
complementares. Dessa forma,

numa leitura textual e preliminar,
apenas mediante alteração no
texto da Constituição poderá vir
a ser admitida iniciativa popular
para o fim de emendá-la. Mas
há autores que, preconizando
uma intepretação sistemática
e orientada à promoção da
soberania popular, defendem
a possibilidade de iniciativa
popular para emendas. José
Afonso da Silva (2006a, p. 63)
entende ser viável, com lastro em
uma interpretação sistemática
dos
artigos
constitucionais
relativos à democracia e aos
direitos políticos (art. 1º,
parágrafo único, 14 e 61), que a
iniciativa popular seja usada para
deflagrar o processo de emenda
à Constituição. Destaca, porém,
que isso seria admissível se a lei
que regulamentou a iniciativa
popular “tivesse disposto nesse
sentido” (SILVA, 2006b, p. 310).
Sua leitura, portanto, parece ser
no sentido de que a constituição
não exclui essa possibilidade, que
poderia ter sido prevista na lei
ordinária que trata do assunto.
Já Fábio Konder Comparato, de
forma mais radical, entende que
iniciativas populares não podem
ser recusadas pela inferência de
que seriam vedadas nos casos não
previstos no texto constitucional,
pois isso corresponderia a
colocar os “mecanismos de
democracia direta em posição
hierarquicamente inferior à

representação popular”52.

A questão não é simples, pois,
ainda que uma interpretação
textual e ortodoxa conduza
à conclusão de que não são
cabíveis iniciativas para mudar
a Constituição, um cenário de
ampla mobilização e pressão
popular poderia produzir uma
mutação constitucional que
resultasse na admissão do uso
desses
instrumentos
como
mecanismo de preservação da
própria Constituição de 1988.
Em cenários de crise, a iniciativa
popular pode servir como
canal de propagação da energia
democrática, evitando rupturas
que resultem na manifestação de
um novo poder constituinte. Por
isso mesmo, é recomendável que o
texto constitucional seja alterado
para contemplar a possibilidade
de apresentaçãode propostas
de emendas à constituição por
iniciativa popular. Já tramitaram
várias propostas de emenda
constitucional nesse sentido,
mas nenhuma delas avançou.
Uma chegou a receber um
parecer no sentido de sua
inconstitucionalidade,
por
entender o relator que haveria
violação aos limites implícitos
de poder de reforma53. Essa tese
não me parece acertada. A teoria
dos limites implícitos ao poder
de reforma tem por fundamento
a distinção entre o emissor e o

51 Comparato (1990) assinala a ausência de distinção clara entre os termos emenda e reforma da Constituição, tanto na história constitucional brasileira
como no direito comparado. Conclui, porém, que o art. 3º do ADCT inspirou-se, de forma deturpada, no artigo 286 da Constituição Portuguesa de 1976, o
qual prevê um poder de revisão permanente para a Assembleia, de cinco em cinco anos.
52

“[A]inda que se considere que as manifestações diretas da soberania popular estão em nível igual e não superior ao exercício dessa soberania por

intermédio de representantes, não se pode negar que a equipolência constitucional de ambas impede se considerem admissíveis o referendo, o plebiscito
e a iniciativa popular, unicamente quando previstos de modo expresso e pontual no texto da Constituição” (COMPARATO, 1994).
53

A PEC nº 30/2009 visava acrescentar o inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal para incluir o eleitorado, mediante iniciativa popular, no rol

dos legitimados para apresentar proposta de emenda à Constituição. A PEC recebeu parecer desfavorável, de relatoria do Senador Marco Maciel, que
afirmou que a Constituição objetiva ter “certo grau de perenidade, evitando dessa forma mudanças inconsequentes, movidas por paixões ou interesses

ocasionais”. Por isso, seria exigida maioria qualificada para aprovação de proposta de emenda à Constituição e a assinatura de determinado número de
congressistas para sua deflagração. A apresentação de PEC por iniciativa popular levaria a um risco de banalização de propostas e entrave do processo
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receptor do poder de mudar a
Constituição (SAMPAIO, 1995;
FERRAZ JUNIOR apud MIRANDA,
2013, p. 90-91), ou seja, entre o
titular do poder constituinte e
o titular do poder de reforma.
Uma alteração no catálogo
de legitimados para propor
mudanças
constitucionais
que confira à parcela dos
cidadãos o poder de apresentar
propostas de mudança não
altera a titularidade do poder
reformador. Bem ao contrário,
entendo que uma alteração
desse preceito para pluralizar o
catálogo de proponentes poderia
dar mais força e vitalidade à
Constituição, contribuindo para
sua preservação. Essa ideia não
significa acolher a chamada tese
da dupla revisão54–ou da reforma
em dois tempos –, segundo a
qual os critérios formais de
mudança constitucional podem
ser modificados, desde que
observadas, na primeira etapa, as
regras estabelecidas pelo poder
constituinte originário. Tratase, diversamente, de sustentar
que ainda que se reconheça a
existência de limites formais
implícitos ao poder de reforma, a
ampliação dos titulares do poder
de iniciativa não viola tais limites,
pois, de um lado, não promove
uma mudança na instância

decisória final e, de outro lado,
coopera para a preservação do
pacto constitucional, não para o
seu desgaste.

titularidade para propor emenda
ao texto constitucional constitui
princípio básico do processo
legislativo e, consequentemente,
em delinear a amplitude da
É passível de discussão, também, a moldura constitucional que
possibilidade de as constituições estabelece limitações implícitas
estaduais e leis orgânicas à autonomia regulamentar dos
dos municípios preverem a Estados quanto a esse tema.
possibilidade
de
iniciativa
popular para emendar o seu De fato, a norma que determina
próprio texto. Quanto à questão os titulares do poder de iniciativa
da viabilidade de a iniciativa para emenda à Constituição
popular ser empregada para Federal não pode, de forma
emendar constituições estaduais, razoável,
ser
considerada
há um problema interpretativo. como elementar para fins de
Poder-se-ia argumentar que, aplicação simétrica aos Estados,
como prevalece o entendimento dado que não é corolário de
de que as regras constitucionais nenhum princípio elementar da
básicas atinentes ao processo organização federal. Na solução
legislativo se projetam nos de problemas interpretativos
Estados – cujos ordenamentos dessa ordem, cabe recorrer aos
devem, quanto a este tema, princípios constitucionais gerais
com elas guardar simetria relativos ao exercício do poder
– a inexistência de previsão político. Assim, essa leitura,
constitucional de iniciativa além de não ser incompatível
popular para reforma de seu com os princípios gerais
texto teria que ser repetida pelas relativos ao exercício do poder
cartas estaduais. Nessa ordem de político consagrados no texto
ideias, a iniciativa popular nessa constitucional, incrementa a
esfera encontraria os mesmos realização normativa do princípio
limites materiais estabelecidos da soberania popular enunciado
na Constituição Federal, não no artigo 1º da Carta de 1988.A
podendo ser utilizada para confirmar esses argumentos está
reforma das cartas estaduais. o fato de que diversos Estados
A questão reside, assim, em da federação contemplaram a
saber se a norma relativa à iniciativa popular para emendas

legislativo no Congresso Nacional. O parecer pode ser consultado em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/83401.pdf>. Acesso em:
27 out. 2016.

Note, contudo, que foi determinada a tramitação conjunta da PEC nº 30/2009 com a PEC nº 3/2011, já apensada à PEC nº 45/2011. No sentido da PEC nº

30/2009, a PEC nº 3/2011 busca acrescentar o inciso IV ao caput do art. 60 e o § 3º ao art. 61 da Constituição, e altera a redação do § 2º também do art.
61, para viabilizar a apresentação de propostas de emenda à Constituição de iniciativa popular e facilitar a apresentação e a apreciação de projetos de
lei respectivos. A PEC foi aprovada em primeiro turno no plenário do Senado Federal e encontra-se, atualmente, na Câmara dos Deputados. O parecer do

relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) foi aprovado em abril de 2012. A PEC havia sido arquivada em janeiro de 2015, mas
em março do mesmo ano, houve seu desarquivamento. Desde então, não houve novas tramitações. Em virtude da aprovação em primeiro turno da PEC nº
3/2011, foi declarada a prejudicialidade da PEC nº 45/2011 e da PEC nº 30/2009.
54

Não é dado ao poder constituinte derivado alterar o processo de emenda da constituição, que seria um limite implícito ao poder reformador. Em

Portugal, porém, surgiu a discussão relativa à tese da dupla revisão. Entre as décadas de 1980 e 1990, a constituição portuguesa precisaria passar por uma
série de mudanças para permitir o ingresso de Portugal na Comunidade Europeia. A tese da dupla revisão, assim, preconizava que o poder reformador

poderia alterar os limites a ele impostos se o fizesse em duas etapas: admitiria a alteração ou eliminação de um limite material e, posteriormente, votaria
a emenda que, em outra oportunidade, violaria o limite alterado. À época, Jorge Miranda (2013) acatou a tese, ao passo que Canotilho (1998) a rejeitou.
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processo legislativo federal
também não impede a adoção da
iniciativa popular para emendas
à lei orgânica68/69. Mas há ainda
outro aspecto a ser considerado
quanto a essa questão. É que,
no que se refere aos municípios,
o tratamento constitucional
é diverso do dispensado aos
estados. O dispositivo da Carta
de 1988 que prevê a iniciativa
popular para normas municipais
refere-se
explicitamente
a
“projetos de lei”. Porém, não
parece razoável supor que pelo
fato de o dispositivo mencionar
restaria
excluída
a
No que tange à possibilidade “lei”
de as leis orgânicas municipais possibilidade de se estabelecer
estabelecerem
a
iniciativa iniciativa popular para emendas à
popular para emenda de seus lei orgânica. A propósito, cumpre
textos, aplicam-se os mesmos registrar que as leis orgânicas
argumentos
já
tratados dos municípios de São Paulo70
quanto aos Estados. Assim, a e Rio de Janeiro71 autorizam a
obrigatoriedade de os municípios utilização da iniciativa popular
observarem os princípios do para emendas a seus textos.
a suas constituições, a saber:
Alagoas56,
Amapá57,
Acre55,
58
Amazonas , Espírito Santo59,
Goiás60, Pará61, Pernambuco62,
Rio Grande do Sul63, São Paulo64,
Santa Catarina65 e Sergipe66.
Vale destacar que o dispositivo
que prevê a iniciativa popular
para emenda à Constituição do
Amapá foi objeto de Ação Direta
de Inconstitucionalidade, e o
Supremo Tribunal, neste caso,
indeferiu a Medida Cautelar
requerida no que tange àquela
iniciativa67.

55

Art. 55.

57

Art. 110.

59

Art. 69.

61

Art. 8º, parágrafo único.

63

Art. 68, § 1º.

56
58
60
62

64

Quanto aos municípios existe,
ainda, outra restrição de
ordem substancial. O texto
constitucional
refere-se
à
iniciativa popular para projetos
de “lei de interesse específico
do Município, da cidade ou de
bairros”. Nessas circunstâncias,
como bem observa Castro
Aguiar (1993, p. 94), “se houver,
por exemplo, interesse que
afete região metropolitana, que
envolva Municípios limítrofes, já
não há interesse específico dos
Municípios, de suas cidades ou
de bairros.”. O objetivo, ao que
tudo indica, é adequar a iniciativa
ao critério de distribuição de
competências
ancorado
na
predominância do interesse e
evitar conflitos entre as unidades
territoriais.

No que se refere às condições
para o exercício da iniciativa

Arts. 85 e 86.
Art. 32, VI.
Art. 19.

Arts. 17-19.
Art. 22.

65

Art. 49.

67

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 825 MC. Rel. Min. Ilmar Galvão. Tribunal Pleno. Julgado em 26.02.1993.

66

Art. 56.

DJ 02.04.1993.

68 Há que se registrar a existência de manifestações no sentido de que os municípios também devem observar – no processo de reforma de suas leis
orgânicas, quanto à titularidade do poder para propor emendas – no que couber, o modelo federal, em observância ao princípio da simetria. Nesse sentido
se posiciona o professor de direito municipal Joaquim Castro Aguiar (1993), que, quanto ao tema, aduz: “A lei orgânica tanto pode ser emendada por
proposta do prefeito, quanto dos vereadores. A proposta de emenda dos vereadores só será aceita, se assinada por, no mínimo, um terço dos membros da
Câmara. Estas conclusões resultam do fato de que os princípios do processo legislativo têm aplicação aos Municípios”.

69 Apesar das críticas de renomados constitucionalistas, como, v. g., José Afonso da Silva (1985, p. 408), não há mais dúvida que os municípios integram
a federação, em face do disposto nos artigo 1º e 18 da Constituição de 1988.
70

71

Art. 5, § 1º, II.
Art. 67, I.
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popular, outros três pontos
devem ser examinados: a
questão relativa ao número de
assinaturas exigidas, à forma
de apresentação do projeto e
aos critérios de conferência da
validade das assinaturas.

O número ideal de adesões
necessárias à deflagração de
uma iniciativa popular constitui
objeto de divergências. Em geral,
é dado destaque ao fato de que
se afigura recomendável que o
patamar exigido estabeleça um
equilíbrio, não constituindo um
fator de desestímulo à utilização
do instituto nem tampouco
implicando sua vulgarização.
A Constituição de 1988, como
se viu, ao fixar o número de
assinaturas
necessário
ao
exercício da iniciativa popular
na esfera federal, determinou

72

que o projeto seja subscrito por
no mínimo 1% do eleitorado,
distribuído em pelo menos cinco
Estados da federação, com a
adesão de pelo menos 0,3% do
eleitorado em cada um deles72.

A quantidade elevada de
assinaturas exigida pela Carta
é considerada por muitos um
elemento que torna praticamente
inviável
a
utilização
da
iniciativa popular, traduzindo
provavelmente
a
intenção
do constituinte de evitar sua
utilização. Manoel Gonçalves
Ferreira Filho (1995, p. 202), por
exemplo, afirma ser instituto
meramente decorativo, tendo
em vista o rigor das exigências
constitucionais
estabelecidas
para sua apresentação. No
campo da ciência política, José
Álvaro Moisés (1990, p. 86)

chamou atenção para o fato de
que, tomando como paradigma
a experiência do período
constituinte, quando apenas os
setores mais bem articulados da
sociedade lograram participar
do processo, seria possível fazer
uma previsão pessimista da
aplicação da iniciativa popular
federal nos moldes previstos na
constituição. A previsão do autor
se concretizou. Dos projetos
de iniciativa popular, apenas
quatro viraram leis73, sendo
que tais projetos, durante a sua
tramitação, foram assumidos por
parlamentares, a fim de facilitar
seu andamento74. Como destacou
Francisco Whitaker (2003) a
experiência recente ensejou “a
descoberta de uma verdadeira
armadilha para os projetos de
lei de iniciativa popular: eles
não podem tramitar como tais,

O fato de o constituinte ter fixado o patamar de assinaturas em termos percentuais permite que a dificuldade/facilidade para obtê-las seja

proporcionalmente mantida, impedindo que se opere uma defasagem em relação ao momento da promulgação do texto, a exemplo do que ocorre nos

países em que a exigência é fixada em números absolutos. Na Suíça, o número de 50.000 assinaturas fixado na Constituição de 1892 foi atualizado apenas
em 1977, quando passou para 100.000. Na Itália, a necessidade de 50.000 assinaturas representa hoje apenas 0,1% do eleitorado.
73

No Congresso, apenas quatro projetos de iniciativa popular tornaram-se leis, como bem expõe Ricardo Mendes Cardoso (2010, p. 108-119): (i) o PL

nº 2.710/92 foi convertido na Lei nº 11.124/05, a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS. Contudo, por não ter sido comprovado o preenchimento dos requisitos

constitucionais para recebimento da proposta de iniciativa popular, foi assumido pelo Parlamentar Nilmário Miranda (PT); (ii) o Projeto Daniela Perez

ou Projeto Glória Perez (PL nº 4.146/93) foi convertido na Lei nº 8.930/94, a qual inclui o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Note que a

proposta foi adotada pelo Poder Executivo, o que, além de permitir a regular tramitação no Congresso Nacional, evitou a necessária avaliação da presença
dos requisitos constitucionais para apresentação de proposta de iniciativa popular; (iii) o PL nº 1.517/99 foi aposto pela assinatura de 60 parlamentares,
evitando a necessária avaliação dos requisitos constitucionais da iniciativa popular. O PL foi convertido na Lei nº 9.840/99, que, visando combater a

corrupção eleitoral, tipificou o crime de compra de votos; (iv) o PLP nº 518/09, após ter sido assumido por um grupo de parlamentares com o intuito de
acelerar a tramitação e permitir que a lei, se aprovada, fosse aplicada nas eleições de 2010, foi prejudicado em razão de substitutivo (PLP nº 168/93), o
qual originou a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/10). Esta lei inclui na legislação eleitoral sobre casos de inelegibilidade, prazos de cessação
e outras providências, hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.
74

Cabe, aqui, mencionar as 10 Medidas Contra a Corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal. Em 2014, membros do MPF integrantes da Força-

tarefa da Lava Jato em Curitiba (PR), com o intuito de combater a corrupção e a impunidade, começaram a desenvolver propostas de alterações legislativas.

Em janeiro de 2015, o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, criou comissões de trabalho para aprimorar as propostas. Em março do mesmo ano,
o MPF lançou, a nível nacional, a campanha 10 Medidas Contra a Corrupção. O MPF passou a coletar assinaturas de cidadãos que apoiavam as medidas

em todo o Brasil. Em fevereiro de 2016, o projeto alcançou 1,5 milhão de assinaturas, quantidade necessária para que as medidas fossem apresentadas
como projeto de lei de iniciativa popular no Congresso. Em março, quando o projeto contava com mais de 2 milhões de assinaturas, Parlamentares da

Frente Mista de Combate à Corrupção apresentaram o PL nº 4850/2016 na Câmara dos Deputados. O PL, que abrange integralmente as propostas do MPF,
estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes público. Em março de

2017, houve retificação da autuação do projeto na Câmara para fazer constar que a referida proposição é de iniciativa popular. Posteriormente, os autores

foram restituídos ao Senado Federal para regular tramitação. No momento em que este artigo foi escrito, o projeto aguardava análise de tramitação
conjunta do PLS 147/2016 e do PLC 27/2017.Há dois aspectos problemáticos nesse projeto.Primeiro, o fato de ter sido capitaneado por agentes públicos
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mas somente como projetos
de iniciativa parlamentar...”75.
Todavia, vale ponderar que,
apesar desses entraves, a função
da iniciativa popular de promover
a deliberação social e legislativa
sobre o assunto foi cumprida em
algum grau.
De qualquer forma, o maior
obstáculo não reside no número
de assinaturas requerido, mas
no requisito de ordem geográfica
traduzido na exigência de que
estas
estejam
distribuídas
em pelo menos cinco Estados,
com adesão de, no mínimo,
0,3% do eleitorado de cada
um deles, bem como na forma
burocratizada de conferência
das assinaturas. Apesar de o
percentual determinado quanto
aos Estados ser relativamente
baixo, a imposição de que
sejam coletadas assinaturas
em diversos lugares diferentes
aumenta
sobremaneira
a
dificuldade e, consequentemente,
o volume de recursos financeiros
necessário para empreender a
campanha de formalização da
iniciativa popular.

É verdade que esta dificuldade
é amortecida pela ausência de
prazo para coleta das assinaturas.
Na Suíça, por exemplo, após
o depósito da iniciativa os
proponentes dispõem de dezoito
meses para recolher as firmas76.
Essa exigência existe também
em vários Estados da federação
norte-americana, com prazos
diversos. A ausência de limite
de tempo para o recolhimento
das assinaturas, porém, pode
ter o efeito de implicar a perda
de interesse da sociedade na
questão objeto da iniciativa. Em
termos objetivos, e comparada
com a experiência internacional,
a exigência de assinatura de 1%
do eleitorado não é exorbitante.
Portanto, a diminuição do
percentual pode ser desejável
a fim de ampliar a participação
popular no processo legislativo,
mas provavelmente não constitui
abarreira mais importante.
A demanda de distribuição
territorial, todavia, cria um
entrave relevante tanto para
o custo e operacionalidade da
coleta como para a posterior
aferição do cumprimento do

requisito. Inviabiliza, ainda, a
possibilidade de a iniciativa ser
manejada quanto a assuntos
que possam ter impacto severo
em localidades determinadas,
mas que envolvam competência
legislativa
privativa
da
União. Pense-se, por exemplo,
em questões relativas aos
requisitos de implantação de
instalações nucleares77, que são
de competência da União, mas
podem gerar mobilização apenas
nos locais onde as usinas são
estabelecidas. A eliminação da
exigência, por si só, diminuiria
o custo do processo de captação
das assinaturas e facilitaria
a aplicação do instituto.Uma
fórmula possível, que poderia
incrementar o uso da iniciativa
popular, seriamanter a regra
da distribuição territorial em
vários estados apenas para
a apresentação de propostas
de emendas à Constituição,
deixando para as iniciativas de
lei apenas o requisito percentual.
Seria mantida, assim, uma
distinção de dificuldade de
deflagrar o processo de emenda
das leis, que deflui logicamente

que terão incremento de poder e de relevância institucional com a sua aprovação, e que inclusive usaram, na campanha de captação de assinaturas, o

próprio aparato institucional, fator que enseja uma reflexão sobre conflito de interesses nos projetos de iniciativa popular que envolvem poderes de
agentes públicos.Segundo, a circunstância de que o projeto envolve uma releitura do direito penal e o enfraquecimento de garantias constitucionais,
elemento que tem se apresentado, nas experiências internacionais, como um dos mais problemáticos no que se refere à tensão entre o uso de instrumentos
de democracia direta e direitos individuais.
75

E acrescenta: “Ou seja, na prática, estamos condenados a fazer um vasto esforço para colher o enorme número de assinaturas necessárias e a

entregar em seguida o projeto a um de nossos representantes no Congresso para que o apresente como seu autor. Isso significa que, de fato, não existe
a iniciativa popular de lei no Brasil, apesar das aparências e de todo o nosso entusiasmo quando conquistamos a aprovação, na Constituinte, desse
‘poderoso’ instrumento de participação popular” (WHITAKER, 2003, p. 189-190).
76

O procedimento de revisão constitucional total encontra-se disciplinado pelo artigo 120 da Constituição Suíça, que estabelece que este pode ser

77

Na ADI 329, o MPF questionou a constitucionalidade do art. 185 da Constituição do estado de Santa Catarina, que prevê que a implantação de

iniciado mediante proposta amparada por assinaturas de 100.000 eleitores, e tais recolhidas dentro de um período de dezoito meses.

instalações industriais para produção de energia nuclear no estado depende, além do atendimento às condições ambientais e urbanísticas exigidas em

lei, de autorização prévia da Assembleia Legislativa, ratificada por plebiscito feito pela população eleitoral catarinense. Em 2004 e em decisão unânime, o

STF julgou o pedido procedente, pois o tema tratado no dispositivo da constituição estadual seria de competência privativa da União Federal para legislar

sobre atividades nucleares de qualquer natureza, ainda que os estados possam legislar de forma supletiva quando haja autorização em lei complementar
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 329. Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 01.04.2004, DJ
28.05.2004).
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do modelo de constituição
rígida78.A redução do percentual
para leis ordinárias também é
desejável.Uma solução possível
seria reduzir para 0,5% do
eleitorado. Outra, estabelecer que
o percentual incida não sobre a
quantidade de eleitores inscritos,
mas sobre o número de eleitores
que efetivamente tenha votado
nas eleições imediatamente
anteriores ao momento em que
se inicia a coleta de assinaturas.

No âmbito estadual, como já
mencionado, a Constituição não
prescreveu qualquer requisito,
deixando ao legislador liberdade
regulamentar para estabelecer
as condições de ordem formal e
substancial da iniciativa. Uma
vez que os limites impostos pelo
princípio da simetria referemse apenas aos delineamentos
básicos
do
procedimento
legislativo, não há qualquer
óbice a que os Estados fixem o
número mínimo de assinaturas
exigidos para iniciativa popular
em patamar diverso daquele
estabelecido no âmbito federal.
Assim, cartas estaduais fixaram
diferentes exigências para o
exercício do direito de iniciativa
popular. O Estado do Amazonas,
por exemplo, fixou o percentual
de adesão de 5% do eleitorado
para iniciativa de emenda à
constituição, distribuído por
vinte e cinco municípios, com um
mínimo de 5% de cada município.
Trata-se do patamar mais elevado
da federação. O Estado da Bahia,
78

por outro lado, estabeleceu a
exigência numérica de 1%, para
emendas, e de 0,5% para leis,
sem necessidade de estarem
recolhidas em determinado
número
de
municípios.Em
Minas Gerais, onde é admitida
apenas a iniciativa legislativa,
são exigidas 10.000 assinaturas,
sendo que no máximo vinte e
cinco por cento das assinaturas
poderão ser de eleitores
alistados na Capital do Estado.
O índice mais baixo da federação
para emendas constitucionais
estaduais é aquele estabelecido
na Constituição do Pará, de 0,5%
dos eleitores distribuídos por,
no mínimo, dez municípios, com
0,3% de eleitores de cada um
deles. Um dos índices mais baixos
para projetos de lei é o fixado
pela Carta do Rio de Janeiro, de
0,2% do eleitorado, distribuídos
em pelo menos dez municípios
com não menos de 0,1% em
cada um deles.Todavia, um
limitador importante ao uso da
ferramenta na esfera estadual é a
circunstância de as competências
legislativas dos Estados não
terem grande proeminência,
seja
em
decorrência
do
desenho constitucional que
as colocou comprimidas entre
as abrangentes competências
da União e as competências
municipais, seja em virtude
da jurisprudência do STF que,
lastreada na construção do
princípio da simetria, diminuiu
drasticamente a flexibilidade e
a criatividade constituinte no

plano estadual.

De outra parte, como já
mencionado, a Constituição
fixou o percentual de 5% para
a iniciativa popular de leis
municipais. Neste caso, tratase de patamar efetivamente
alto, e é lamentável que se
tenha estabelecido obstáculo
desta ordem justamente onde
o instituto poderia funcionar
de forma mais eficaz: no
âmbito local.De fato, é a esfera
municipal o ambiente ideal para
o funcionamento da iniciativa
popular.Diversos
fatores
contribuem para este quadro,
dentre os quais pode-se destacar:
i) a maior facilidade para coletar
assinaturas decorrente do menor
espaço territorial; ii) a maior
probabilidade de engajamento
dos cidadãos em questões que
digam respeito ao seu cotidiano,
como em geral ocorre com os
assuntos de interesse local; iii)
a proximidade dos cidadãos
subscritores da iniciativa das
autoridades que irão votála.Pesquisas no campo da
ciência política indicam que há
uma correlação direta entre
o coeficiente de assinaturas
exigido e a intensidade de seu
uso79. Entretanto, não é possível
traçar de antemão um percentual
ótimo, pois é intuitivo que outros
fatores têm potencial para
interferir com a mobilização
democrática, tais como o grau
de igualdade econômica da
comunidade, o estabelecimento

A Proposta de Emenda à Constituição nº 286/2013 visa a alterar os arts. 60 e 61 da Constituição Federal para facilitar o uso da iniciativa legislativa.

A PEC diminui o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular para 0,5%, pelo menos cinco estados, com

não menos de 0,1% dos eleitores de cada um deles. No caso das propostas de emenda à Constituição de iniciativa popular, a exigência vai ser a adesão de
1% do eleitorado, também distribuído por cinco estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um deles.
79

Confira-se o estudo de ARNOLD; FREIER, 2013 sobre a Bavária, em que conclui-se que “uma queda no número de assinaturas exigidas faz aumentar

significativamente a probabilidade de uma iniciativa. Embora a probabilidade de linha de base para observar uma iniciativa num Município seja cerca de
15% em determinado ano, o requisito de assinatura mais baixo aumenta essa probabilidade em 8-10 pontos percentuais. Os efeitos devem, portanto, ser
vistos como imensos”.
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de organizações sociais e de
uma cultura de ativismo político,
a quantidade de demandas
ignoradas pelas instâncias de
representação, a disponibilidade
de recursos para financiar a
coleta de assinaturas etc.Por
isso, a avaliação dos efeitos das
normas vigentes é um fator apto
a demonstrar, empiricamente,
se o índice previsto é capaz de
desencadear uma utilização
deficitária, ótima ou excessiva do
instituto. No caso dos municípios
brasileiros, há sinais de que é
necessário debater a redução
do coeficiente estabelecido no
texto constitucional.A título de
exemplo, um breve levantamento
no município do Rio de Janeiro
indica que não há em tramitação
nenhum projeto de iniciativa
popular, nem há registro de
algum recente ou de lei municipal
aprovada por essa via80.

Quanto aos aspectos de forma,
a iniciativa popular pode,
teoricamente, ser apresentada em
dois formatos: por meio de uma
proposta formulada em termos
gerais ou de um projeto redigido
de forma articulada, e, portanto,
pronto para ser submetido
ao exame do Legislativo.A
Constituição de 1988, pelo que se
depreende dos termos do artigo
61, II, prevê exclusivamente a
iniciativa popular articulada para
o processo legislativo federal.
A Lei nº 9.709/98, ao regular o
instituto, confirmou a previsão
constitucional ao mencionar que
80

a iniciativa deve ser apresentada
por meio de um projeto.A
exigência de apresentação de um
projeto articulado, todavia, não
deve representar fundamento
para a recusa de projetos.
Tanto a lei como o regimento
determinam a retificação dos
vícios formais na casa legislativa,
contemplando até mesmo a cisão
em dois projetos no caso de não
observância do requisito de
unidade temática.Paralelamente,
as constituições estaduais e leis
orgânicas municipais podem,
pelas razões já enumeradas,
contemplar fórmulas distintas da
adotada no modelo federal.

Ainda no que se refere às
condições
formais,
cumpre
observar que a Lei nº 9.709/98
não contém qualquer previsão
quanto
ao
controle
de
autenticidade das assinaturas.
O Regimento, como já tratado,
enuncia requisitos burocráticos,
como o preenchimento de
formulário padronizado e a
instrução com documentos da
Justiça Eleitoral que comprovem
o contingente de eleitores
alistados. Além disso, autoriza
que entidade da sociedade
civil patrocine a apresentação
de projeto de lei de iniciativa
popular,
responsabilizandose pela coleta das assinaturas.
Em sentido semelhante, a
Constituição do Estado de Minas
Gerais prevê, em seu artigo 67,
que a lista deve ser organizada
por
entidade
associativa

legalmente constituída, que se
responsabilizará pela idoneidade
das assinaturas, a exemplo do que
foi feito à época da constituinte
quanto às emendas populares.
É uma fórmula interessante,
pois,de um lado,desburocratiza
o processo de conferência e
controle da validade, e, de outro,
é mais sindicável do que o
modelo de mera conferência por
amostragem, adotado em alguns
estados norte-americanos.

Quanto ao tópico da apresentação
e conferência das assinaturas,
entra em cena a questão da
democracia digital. Há ainda
um descompasso entre a
agilidade das comunicações
digitais contemporâneas e as
fórmulas de participação dos
cidadãos de produção de normas,
especialmente no que se refere à
iniciativa popular, que, na esfera
federal, ainda precisa ser feita
por meio de documentos em
papel. Há projeto em tramitação
no Congresso Nacional que visa a
alterar da Lei nº 9.709/98, a fim
de permitir que as assinaturas
sejam coletadas, também, por
meio de assinatura digital
“devidamente
certificada”81.
Estima-se que a possibilidade de
coletar assinaturas digitais possa
facilitar o processo e ampliar a
participação. Não se deve perder
de vista, porém, que o Brasil é
um país desigual com um índice
intermediário de inclusão digital,
e que a certificação digital,
mesmo nos grandes centros,

Entramos em contato, em outubro de 2016, com os gabinetes de alguns vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quais sejam, Renato

Cinco (PSOL), Brizola Neto (PSOL) e Jorge Felippe (PMDB), os quais, segundo o setor de comunicação social da Câmara, teriam o perfil mais próximo de
encabeçar projetos de iniciativa popular. Todos, porém, informaram que não há projetos com esta origem. A Diretoria de Processamento Legislativo, por
sua vez, foi enfática ao afirmar que não há nenhum projeto de iniciativa popular tramitando e nem houve recentemente.
81

O PL nº 2024/2011 prevê a inclusão do seguinte parágrafo na Lei 9708/99 “§ 3º Os projetos de lei de iniciativa popular podem ser parcial ou

totalmente subscritos por meio de assinatura digital devidamente certificada.”. Já o PL nº Lei 7005/2013 prevê, além da assinatura digital, que os projetos

de iniciativa popular que não alcançarem o número mínimo de assinaturas tramitarão na forma de sugestões legislativas. Em março de 2018, os projetos
foram apensados.
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às campanhas e impedissem
ou limitassem as doações
por empresas. Na verdade,
as questões relacionadas ao
financiamento de campanhas e
a influência do poder econômico
nas campanhas envolvendo os
mecanismos de democracia
semidireta são tão complexas
quanto as que envolvem a eleição
de representantes. Não se pode,
assim, ter uma visão idealizada
da mobilização popular e
supor que, nessa seara, não
são necessários mecanismos
de fiscalização e controle para
garantir a integridade do
processo democrático. Não é
possível explorá-las nos estreitos
limites deste artigo. Todavia,
é importante ter em conta que
a influência do dinheiro não
deve ser negligenciada e merece
atenção equivalente à dada ao
financiamento e abuso do poder
econômico no processo eleitoral
Outros dois pontos relevantes como um todo.
são a questão do financiamento
e da fórmula de tramitação. Quanto à fórmula de tramitação,
A política tem um preço, que não há previsão de tramitação
não é módico. Não há, no especial para os projetos
Brasil, normas disciplinando o oriundos de iniciativas populares.
financiamento de campanhas Considerando
o
grau
de
para coleta de assinaturas de mobilização necessário para que
iniciativa popular. Esse é um uma iniciativa seja apresentada,
debate necessário, pois o volume parece recomendável, à luz do
de recursos aportado pode fazer princípio democrático, que algum
com que determinadas pautas procedimento de preferência
sejam capturadas por grupos ou urgência e tramitação
poderosos e elites econômicas, simplificada fosse implementado.
de maneira que subverta os
propósitos
de
pluralização Outro ponto relevante é o controle
do acesso à política que os pelos tribunais. Nos sistemas
mecanismos de democracia constitucionais que adotam o
semidireta visam a promover. controle de constitucionalidade,
Uma fórmula interessante e como Estados Unidos, Espanha e
não cerceadora da participação Itália, há a possibilidade de as leis
seria a criação de regras que aprovadas mediante iniciativa
conferissem
transparência popular serem invalidadas. A
não é amplamente difundida
(GOMES, 2016).Em vista desses
fatores, parece mais interessante
e inclusivo o modelo adotado no
Estado de Santa Catarina, no qual
a Lei nº 16.585/2015 estabelece
que “a subscrição de proposição
de iniciativa popular poderá ser
feita por meio eletrônico com a
certificação de autenticidade da
assinatura digital do eleitor ou, na
impossibilidade de fornecimento
gratuito dos meios de certificação
digital a toda a população do
Estado, mediante a inserção de
dados do eleitor em cadastro
específico, mantido em meio
eletrônico e administrado pela
Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina (ALESC)”82.
O cadastramento dos eleitores
pela própria casa legislativa
pode ser uma alternativa eficaz
em comparação à exigência de
obtenção de certificado digital.

82

combinação de judicial review
e democracia direta estabelece
uma nova fronteira de tensão
entre autodeterminação popular
e constitucionalismo de direitos,
e representa uma dimensão
singular da mecânica dos freios e
contrapesos. O caso do casamento
gay na Califórnia é um exemplo
emblemático do confronto que
pode ser estabelecido entre o
povo e os tribunais. As cortes
estaduais haviam declarado
a
inconstitucionalidade
de
leis ordinárias que baniram o
casamento entre pessoas do
mesmo sexo, o que deflagrou
o movimento de colheita de
assinaturas para a aprovação
de uma emenda à Constituição
estadual, que, mais tarde, veio a
ser declarada inconstitucional
pela Suprema Corte dos Estados
Unidos (ROSENFELD; SAJÓ,
2012, p. 525). De acordo com
Kenneth Miller (2009, p. 155),
em amplo estudo sobre a
atuação do controle das cortes
sobre o conteúdo das decisões
tomadas pela via da participação
direta, em alguns estados
norte-americanos as iniciativas
populares
estabeleceram
um
sistema
híbrido
de
“constitucionalismo popular” e
supremacia judicial, esvaziando
os poderes dos Parlamentos e
do Executivo. Este autor afirma
que tanto os poderes das cortes
como dos cidadãos deveriam
ser moderados por reformas,
embora os juízes de um modo
geral tenham, recentemente,
evitado que as maiorias avancem
desproporcionalmente sobre os
direitos civis das minorias. De
fato, a existência de tribunais
com poderes contramajoritários
ameniza os inconvenientes da

Trata-se da Lei nº 16.585/2015, que pode ser consultada em <http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-16585-2015-santa-catarina-disciplina-

a-iniciativa-popular-de-leis-a-que-se-refere-o-1-do-art-50-da-constituicao-estadual>. Acesso em: 26 out. 2016.
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democracia direta, razão por que
é legítimo supor que, no Brasil,
reformas que promovessem a
facilitação de seu uso pudessem
encontrar, nas Cortes, uma
barreira de contenção de seus
potenciais riscos. O ideal, como
mencionei antes, é que o controle
judicial seja conjugado com
limitações substantivas que
impeçam o uso de iniciativas
populares com o escopo de
restringir direitos fundamentais
ou que visem a subtrair direitos
de minorias83.

Por fim, um dos aspectos mais
problemáticos,
que
merece
especial atenção, são os problemas
que defluem da potencial
combinação entre iniciativas
populares e referendos. Apesar
de a Constituição de 1988
não ter previsto a realização
de referendo para ratificação
dos
projetos
submetidos
ao Parlamento por meio de
iniciativa popular, é importante
examinar as possibilidades de
combinação dos dois institutos,
que, como aduzem Andreas
Auer, Giorgio Malinverni e Michel
Hottelier (2000, p. 35),se situam
literalmente nos dois extremos
do processo legislativo.
De fato, a utilização combinada
dessas duas instituições, como
ocorre na Suíça e nos Estados
da Federação Norte-americana,
amplia substancialmente as

possibilidades da democracia
semidireta. A aplicação do
referendo para obtenção da
palavra final do eleitorado
a respeito de uma iniciativa
popular retira do Legislativo a
exclusividade de aprovação ou
rejeição do projeto, atribuindo
à iniciativa um potencial muito
maior que de apenas provocar
atuação do Parlamento.

populares estão sujeitos a
todos os atrasos e protelações
inerentes ao processo legislativo
ordinário. A Lei nº 9.709/98
também não previu a combinação
dos institutos. A aplicação do
referendo e do plebiscito como
ratificadores
da
iniciativa
popular encontra ainda, na
ordem constitucional brasileira,
outro obstáculo. É que o artigo
49, XV da Carta de 1988 arrola
entre as atribuições exclusivas do
Congresso “autorizar referendo e
convocar plebiscito”, excluindo,
assim, a possibilidade de que a lei
regulamentadora estabelecesse
a obrigatoriedade de referendo
ou plebiscito como etapa final
do procedimento deflagrado por
meio de iniciativa popular. Em
face dessa disposição, Benevides
(1996, p. 122) sustenta a
possibilidade de a iniciativa
popular ser utilizada apenas para
realização de plebiscitos, já que a
exclusividade do Congresso nesse
caso é apenas para convocação.
Sustenta a autora que “pode haver
iniciativa popular vinculante
para a realização de plebiscitos –
mas não para referendos”.

De acordo com os resultados
que deflagram, as iniciativas
são classificadas em diretas e
indiretas. As iniciativas diretas
correspondem à apresentação
de projetos que devem ser
imediatamente submetidos à
aprovação popular por meio de
referendo, sem transitar pelo
parlamento (ballot initiative).
No processo indireto, elas são
submetidas ao legislativo, que
pode trabalhar a proposta. Em
alguns estados norte-americanos,
o projeto de iniciativa popular
é submetido às urnas se o
legislativo a rejeita, promove
alterações ou fica inerte. Em
algumas localidades, o legislativo
pode submeter uma proposição
alternativa que é submetida a
referendo competindo com o Todavia, não há como estabelecer
projeto popular original84.
vinculação em nenhuma das
hipóteses – seja de referendo,
No Brasil, a Constituição não seja de plebiscito –, tendo em
vinculou iniciativa e referendo, vista que o primeiro dependerá
o que, inequivocamente, limita de autorização do congresso e o
de forma substancial a força segundo, de que este proceda à
do instituto, já que os projetos convocação, o que também pode

83 Na Suíça, a iniciativa popular dos minaretes é um exemplo infame do uso de instrumentos de democracia direta visando a restringir direitos de
minorias. Em 2009, foi aprovada, naquele país, uma emenda constitucional que baniu a construção de minaretes. A população muçulmana no país é

minoritária, mas aumentou sensivelmente nas últimas décadas. Esse crescimento, combinado com a crescente hostilidade em relação ao Islã associada à
guerra ao terrorismo parecem ter contribuído para a insatisfação e ressentimento relacionados à construção de novos minaretes, que eram vistos pelos

proponentes da iniciativa como símbolos de poder e dominação. A despeito da oposição do governo suíço, a iniciativa venceu por 57,23% dos votos. A
ausência de controle de constitucionalidade abstrato no sistema suíço impediu que a decisão fosse revertida. Esse episódio é emblemático de como é

relevante, para proteção de direitos humanos de minorias, o alargamento do uso da iniciativa popular, que deve vir acompanhado do estabelecimento de
restrições substantivas e a existência de controle judicial. Sobre o tema, veja-se: Claudia Josi (2016).
84

A Califórnia estabelece a iniciativa direta. Estados com fórmulas indiretas são, por exemplo, Maine e Massachusetts. Em Washington e Utah, são

permitidos o método direto e o indireto.
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inviabilizar sua realização. Mas,
como a Constituição de 1988 não
estabeleceu qualquer restrição
quanto às matérias que podem
ser objeto de iniciativa popular,
sempre haverá a possibilidade de
o instituto ser empregado para
que o Congresso delibere sobre
a realização de referendo e de
plebiscito sobre determinadas
questões. Assim, é possível em
nosso sistema a combinação dos
institutos, mas sem vinculação,
já que a decisão final acerca
da realização do referendo ou
plebiscito caberá sempre ao
Congresso Nacional.

vinculação obrigatória entre
os institutos. Como sintetizou
Arendt Lijphart (1989, p. 258),
“o referendo por si só implica
um passo muito modesto para
a democracia, mas, combinado
com a iniciativa, torna-se um
passo gigantesco”.

O problema é que, precisamente
por isso, a combinação de
iniciativas
com
referendos
(iniciativa
direta)
amplia
substancialmente os riscos e
inconvenientes relacionados ao
uso da democracia direta. Como já
destacado, essa associação deve
estar acompanhada de limites
Algumas
cartas
estaduais substantivos e da possibilidade
previram a possibilidade de de controle judicial posterior da
o referendo ser realizado adequação da medida.
mediante proposta dos cidadãos.
É o caso de São Paulo, cuja
Constituição prevê em seu art.
24 a possibilidade de 1% do Encerramento
eleitorado requerer à Assembleia
a realização de referendo Apesar da limitada aplicação
sobre lei. A Constituição do Rio dos mecanismos de democracia
Grande do Sul previu também semidireta
na
ordem
um mecanismo de vinculação constitucional
brasileira,
a
entre o referendo e a iniciativa representação tradicional tem
popular. De acordo com o artigo apresentado inequívocos sinais
68 daquela Carta, os projetos de desgaste. Nos momentos de
de iniciativa popular, quando turbulência política, a abertura
rejeitados
pela
Assembleia de canais institucionais de
Legislativa, serão submetidos a participação
legislativa,
referendo popular se, no prazo de mediados
pelas
garantias
cento e vinte dias, dez por cento da autonomia individual do
do eleitorado que tenha votado constitucionalismo liberal, pode
nas últimas eleições gerais do cooperar para o atingimento de
Estado o requerer. A questão que um equilíbrio entre as diversas
se coloca, quanto a este tópico, forças políticas. A combinação
é se seria recomendável uma entre fórmulas de exercício da
mudança no texto constitucional autodeterminação popular e
para que sejam ampliadas, no direitos fundamentais pode
âmbito federal, as possibilidades ser apta a conferir vitalidade
de
combinação
entre
o à Constituição de 1988 sem
referendo e a iniciativa popular, comprometer sua permanência.
estabelecendo-se hipóteses de
85

Na primeira parte desse artigo
abordei as teorias participativas
e elitistas de democracia. Na
tradição
democrática
mais
recente,
ganharam
força
as teorias deliberativas da
democracia. De acordo com
essa corrente, que conquistou
espaço na teoria política a
partir da década de 1990, a
democracia não corresponde
apenas ao governo da maioria
ou ao constitucionalismo, não se
exaure em votos ou nos partidos e
espaços estatais, mas pressupõe
justificações
discursivas
e
85
.
De
deliberação
contínua
acordo
com
democratas
deliberativos, a oportunidade
dada às pessoas de deliberar nas
questões que afetam suas vidas
é particularmente importante.
Todos que são afetados pela teia
normativa estatal têm o direito
de participar da discussão
sobre a decisão a ser tomada.
Além disso, muitos teóricos
deliberativos não menosprezam
o antagonismo e o conflito
como elementos da democracia.
Um aspecto que caracteriza a
democracia deliberativa é a ideia
de que os cidadãos e os agentes
públicos devem fornecer razões e
justificativas para embasar as leis
que pretenderem adotar. Essas
razões não podem ser puramente
procedimentais
(porque
a
maioria decidiu), nem puramente
substantivas (porque é um
direito humano) (GUTMANN,
2001, p. 137), mas precisam
estar conectadas a um conjunto
de princípios morais que todos
possam razoavelmente aceitar.
O processo de deliberação e
justificação, que legitima as ações
estatais, tem um valor autônomo,
não meramente instrumental.

Não há como enumerar todos os autores importantes dessa linha de pensamento, mas vale mencionar alguns como James Bohman, James Fishkin,

Seyla Benhabib, Simone Chambers, Joshua Cohen, John Dryzek, Jon Elster, Amy Gutmann, Jürgen Habermas, David Held e John Rawls.
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Na minha visão, o modelo
teórico deliberativo não apenas
é conciliável com as estruturas
de participação direta, como
explica de forma eficiente a
sinergia entre autodeterminação
política e direitos individuais
que as constituições liberais
que contemplam ferramentas
de
democracia
semidireta
pretendem promover. No caso das
iniciativas populares, a associação
com a democracia deliberativa
parece
particularmente
apropriada, já que se trata de
um canal que, se funcionar de
forma adequada, pode encorajar
a inserção de diferentes vozes
no diálogo político. Em verdade,
a iniciativa popular legislativa
funciona como um elo entre
participação e representação
que conecta premissas da teoria
da democracia participativa e da
teoria deliberativa.

A participação direta dos
indivíduos na formação das leis
deve ser peça fundamental para
o funcionamento de um sistema
efetivamente democrático. Além
de sua importância legitimadora,
a participação na função
legislativa assume um papel
pedagógico que desemboca no
desenvolvimento da cidadania.
Aliada a freios relacionados à
tutela dos direitos fundamentais
e à proteção das minorias,
ferramentas como a iniciativa
popular podem cooperar para
a construção de um espaço
público86 político genuinamente
deliberativo.
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dramatizando-os de forma que sejam tomados e tratados por complexos parlamentares.
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1.Introdução

A Constituição brasileira, há 30 anos, numa de suas maiores virtudes e
inovações, consagrou, no artigo 225, o princípio do desenvolvimento
sustentável, isto é, aquele capaz de assegurar o bem-estar para
gerações presentes e futuras. Avanço notável. O que falta agora é
densificar mais intensamente o princípio. Nesse prisma, o controle de
sustentabilidade das políticas públicas, em termos legislativos e
administrativos, pode representar um vantajoso alargamento do
horizonte intertemporal da sindicabilidade eficacial do princípio em
tela. Poder-se-á escrutinar, monitorar e verificar, desde o início, a
sustentabilidade dos impactos multidimensionais (“Sustainability

1079

Impact Assessment”) 1 das escolhas do Poder Público (mais do que do
governo), com a correspondente apuração de congruência e de
suficiência das motivações apresentadas.
Certamente, se tivesse havido avaliação semelhante, vários erros
históricos não teriam sucedido nessas últimas décadas, tais como a
primazia do modal de transporte mais poluente, perigoso e caro; os
subsídios às energias fósseis e a campeões da promiscuidade política; a
realização de estádios inúteis e dispendiosos; a negligência insidiosa no
combate à insegurança pública e a tardança em deter a poluição
atmosférica, fora de todos padrões.
De plano, impõe-se explicitar as premissas da presente abordagem. Em
primeiro lugar, não se trata de predicar o advento da reducionista
análise econômica de custo-benefício. Com efeito, abordagem
economicista desse tipo assume, acriticamente, o mito do “homo
economicus” (afastado, com total propriedade, por eminentes
economistas
comportamentais).2Quer
dizer,
a
avaliação
multidimensional dos impactos das políticas públicas, nos moldes
cogitados, nada tem a ver com a métrica exacerbadamente econômica,
conquanto ostente traços em comum. É que promove o acréscimo
enriquecedor de indissolúveis componentes sociais, éticos e ambientais,
materiais e não-monetizáveis.
De fato, em que pese a relevância (nada trivial) das preocupações
econômicas, o déficit conceitual da ideia de maximização desenfreada
de utilidade individual é irretorquível, pois negligencia aspectos
inextirpáveis da condição humana, como o altruísmo e a cooperação, e
subestima perdas à biodiversidade, intraduzíveis em pecúnia e cujos
reflexos podem ser devastadores para a longevidade digna de gerações
presentes e futuras. 3

Sobre o princípio da sustentabilidade, vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed, BH: Fórum,
2016. Vide, sobre a temática da avaliação proposta, Handbook of Sustainability Assessment. Angus MorrisonSaunders, Jenny Pope e Alan Bond (Eds). Cheltenham: Elgar, 2015.
1

Vide, para crítica ao “homo economicus,” Richard Thaler in “From Homo
Economicus to Homo Sapiens,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, n.1,
2000, pp. 133-141.

2

3

Vide Susan Rose-Ackerman in “Putting Cost-Benefit Analysis in its place: Rethinking Regulatory Review.

University of Miami Review, Vol. 65, p. 335: “Policymakers need to reassess the role of cost-benefit analysis (CBA)
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A avaliação de sustentabilidade das políticas públicas não se presta a
privilegiar o crescimento pelo crescimento do PIB, erro que resulta da
confusão (supostamente ingênua) entre a governança eficiente e a
obtenção do crescimento bruto. O escrutínio da sustentabilidade dos
impactos não ignora o PIB, mas descola das suas amarras simplistas, 4
por considerá-lo um precário indicador (altamente equívoco) de bemestar, material e imaterial.
Tampouco se postula o arcabouço teórico defasado do “new public
management,” 5corrente intoxicada pelo desconhecimento sobre
complexas motivações humanas, numa cegueira intencional que
comprovadamente não funciona nas esferas privada 6e pública.
Incorporam-se, em contraste, os aportes do “new public service”, 7 que
dialogam
melhor
com
“insights”
valiosos
das
ciências
89
comportamentais.

in regulatory review. Although it remains a valuable tool, a number of pressing current problems do not fit well into
the CBA paradigm. In particular, climate change, nuclear accident risks, and the preservation of biodiversity can have
very long-run impacts that may produce catastrophic and irreversible effects.” Esclarece, com o exemplo das
mudanças climáticas, à p. 354: “It must confront the future of a society over a long time frame. The debate over
climate change policy and its intersection with analyses of economic growth has highlighted the necessity of taking
this perspective”.
4 Vide, sobre o erro de hipervalorizar o crescimento medido em PIB, por exemplo, Philipk Kotler in Capitalismo em
Confronto. Rio: Best Business, 2015.
5Vide,

sobre a escola de “new management,” na seara administrativa pública, o levantamento de críticas por Kulachet
Mongkol in “The Critical Review of New Public Management Model and its Criticisms”. Research Journal of
Business Management, 5, 2011, pp. 35-43.
Vide, sobre a motivação que foge de padrões tradicionais de punição e
recompensa, Daniel Pink in Drive: The Surprising Truth About What Motivates
Us. Riverhead Books, 2009. Vide, para além dos valores de mercado, Oliver Hart
e Luigi Zingales in “Companies should maximize shareholder welfare not market value,” Journal of
6

Law, Finance, and Accounting 2 (2), 2017, pp: 247-274.

7 Vide Mark Robinson in “From Old Public Administration to New Public Service”. Singapura: UNDP, 2015. Sobre
a concepção de “new public service”, vide, por exemplo, Janet V. Denhardt e Robert B. Denhardt in The New Public
Service: Serving, not Steering. 3ª ed., NY: Routledge, 2015.
8Vide,

como ilustração dos achados, o documento World Development Report 2015, do Banco Mundial, intitulado
“Mind, Society, and Behavior,” Washington: World Bank, 2015. Vide, ainda, o documento “Vieses dos Investidor”.
Série CVM Comportamental. Vol. 1. Rio: CVM, 2015.
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Logo, a ótica esposada não endossa pré-compreensões encarceradas
nas bolhas da mitologia econômica que negligencia as falhas de
mercado e de governo. O modelo de avaliação da sustentabilidade das
políticas públicas é, na realidade, uma ferramenta 10 poliédrica e
multidimensional de filtragem das deliberações públicas (legislativas 11,
regulatórias e convencionais), atuando como sinalizador (preditivo ou
ulterior) do atingimento, em tempo útil, das finalidades cogentes, 12
segundo parâmetros da Agenda 2030, 13 introjetados - expressa ou
implicitamente - pelo nosso discurso constitucional.
A par disso, não obstante o parentesco com a análise de impacto
ambiental, a análise de sustentabilidade das políticas públicas vai além,
a ponto de abarcar variáveis sociais (como trabalho decente – ODS 8) e
éticas (como a vedação de práticas crueis, não-universalizáveis por
definição), sem prejuízo da tutela rigorosa do ambiente limpo e das
intervenções benfazejas à natureza, acima de pontos cegos. 14

Vide, a propósito, IOSCO e OECD in The Application of Behavioural Insights
to Financial Literacy and Investor Education Programmes and Initiatives,
2018.

9

10Vide

Tom Waas, Jean Hugé, Thomas Block, Tarah Wright, Francisco Benitez-Capistros e Aviel Verbruggen in
“Sustainability Assessment and Indicators: Tools in a Decision-Making Strategy for Sustainable Development
Sustainability”, 2014, 6, pp. 5516: “Sustainability assessment is any process that aims to: Contribute to a better
understanding of the meaning of sustainability and its contextual interpretation (interpretation challenge); Integrate
sustainability issues into decision-making by identifying and assessing (past and/or future) sustainability impacts
(information-structuring challenge); Foster sustainability objectives (influence challenge).”

Vide Avaliação de Impacto Legislativo. Cenário e Perspectivas para sua
aplicação. Fernando B. Meneguin e Rafael Silveira da Silva (Org), Brasília:
Senado Federal, 2017. Vide, a propósito, PLS 488/2017, aprovado no Senado,
que altera a Lei Complementar 95/98, para exigir avaliação de impactos
legislativos.

11

12Vide,

sobre avaliação de impactos como instrumento sinalizador de eficácia funcional, Susan Rose-Ackerman e
Thomas Perroudin in "Policy Making and Public Law in France: Public participation, Agency independence and
Impact Assessment", Columbia Journal of European Law, Vol. 19.2, 2013, p. 291: "Impact Assessment signals an
interest in the functional efficacy of the law. Under the IA model, the state evaluates statutes and regulations to
determine the effects they will have on human behavior and on the achievement of public benefits. That much seems
uncontroversial. IA counsels a focus not on the formal properties of the law but on how it operates in the real world."

13Vide o documento “Transformando o Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. NY:
ONU, 2015.

14A

avaliação de sustentabilidade dos impactos enfrenta pontos cegos. Justamente por isso, não dispensa revisões

sucessivas. Vide, sobre pontos cegos na avaliação de impactos, por exemplo, Pierre Issalys in “Impact Assessment as
a Means Towards Higher Quality of Legal Norms: Beware of Blind Spots!”, in Marta Tavares de Almeida e Luzius
Mader (org.), The Quality of Legislation, Baden-Baden: Nomos, 2011, p.208.
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Ademais, a avaliação preconizada, à diferença do que propugnam os
defensores da precificação viciada em fósseis, não se atém à
contabilidade estreita de custos e benefícios diretos. Almeja,
plausivelmente, mapear e agregar os desdobramentos colaterais e
indiretos (externalidades) dos programas interventivos ou normativos,
assim como mensurar os riscos associados à captura. 15Daí que não se
coaduna com a tirania da preferência exacerbada pelo presente, 16viés
corriqueiro da decisão pública incapaz de apurações sagazes de
benefícios líquidos.
Então, o que se prescreve é o exame baseado em evidências
pluridimensionais, com a checagem “ex ante” da sustentabilidade 17 das
escolhas públicas, via estimativa sistemática de consequências, diretas e
indiretas, decorrentes de formulação e implementação das políticas
públicas, no intuito de favorecer a eleição de opções comprovadamente
prioritárias para o desenvolvimento sustentável. 18
Assimilado o conjunto de premissas, reexaminar-se-á o contexto da
motivação das decisões públicas.

2. Avaliação de sustentabilidade dos impactos das políticas públicas

A interpretação do sistema constitucional brasileiro encontra-se numa
encruzilhada. Para conquistar relevância funcional e estrutural no
Vide Michael A. Livermore e Richard Revesz in “Regulatory Review, Capture, and
Agency Inaction,” The Georgetown Law Journal. Vol.101, 2013, pp. 1337-1398.
16 Vide, sobre “present-biased preferences”, Ted O’Donoghue e Matthew Rabin in “Doing it now or later”. American
Economic Review, 89(1), março, 1999, p. 103: “When considering trade-offs between two future moments, presentbiased preferences give stronger relative weight to the earlier moment as it gets closer."
15

Vide Acórdão 1056/2017 do TCU, que determina à Administração Pública
Federal “implementar o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na
Administração (IASA), com eventuais adaptações e atualizações que se
fizerem necessárias, de acordo com as tratativas já iniciadas em reuniões da
Cisap, de modo a possibilitar a verificação e o acompanhamento da evolução
de ações que visem à sustentabilidade na APF, valendo-se, na medida do
possível, do aplicativo de TI desenvolvido em cumprimento ao item 9.9.4
deste Acórdão;”

17

18 Vide, para cotejo, a abordagem sobre a avaliação de sustentabilidade de Barry-Dallal Clayton e Barry Sadler in
Sustainability Appraisal. A sourcebook and reference guide to international experience. NY: Routledge, 2014,
especialmente pp. 50-60.
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século em curso, terá que reconfigurar inteiramente o seu acervo de
suas compreensões prévias. As políticas públicas terão de ser
assimiladas, antes de mais, como programas de Estado (mais do que de
governo), formulados e implementados em consonância com as
prioridades constitucionais cogentes, de ordem a assegurar, por meio da
primazia justificada de benefícios líquidos, a efetividade do plexo de
direitos fundamentais das gerações presentes e futuras.
Nessa ressignificação, o diligente escrutínio de sustentabilidade dos
impactos 19 das decisões públicas (legislativas, administrativas - aí
englobadas as regulatórias) inscreve-se no escopo de minimizar ou
afastar os males sistêmicos, diretos e colaterais. Com efeito, não é
razoável atuar pontualmente e de modo insulado, eis que se impõe
pensar e agir sistemicamente, em prol de propósitos legítimos,
constitucionalmente universalizáveis.
Isto é, a avaliação de sustentabilidade dos impactos vincula e serve
como lastro poderoso para as escolhas proativas e densificadoras dos
objetivos fundamentais da Carta de promover o desenvolvimento
sustentável 20e, ao mesmo tempo, serve como freio contra decisões
desviantes e ruinosas. Cabe-lhe escoimar, no nascedouro, as escolhas
manifestamente lesivas, como as que conduzem ao agravamento das
emissões tóxicas (não raro, letais) ou ao aumento da temperatura
global.
Com esse desiderato, a análise “ex ante“ de motivação das políticas
públicas 21não se confunde com o mero expediente “soft” de sugestão ou
recomendação. 22Determina o aprofundamento sem precedentes da
sindicabilidade intertemporal, porquanto a motivação das decisões
públicas incorpora obrigatoriamente a projeção de consequências
diretas e indiretas, com explícitos argumentos em prol da
superioridade dos benefícios (monetizáveis e não-monetizáveis), no
19 Vide Anne C.M.Meuwese e Stijn Van Voorst in “Regulatory Impact Assessment in Legal Studies” in Claire
Dunlop e Claudio Radaelle (Eds). Handbook of Regulatory Impact Assessment. Cheltenham: Edwar Elgar
Publishing, 2016, p. 22.
20 Vide, sobre o alinhamento com objetivos do desenvolvimento sustentável, previstos na Agenda 2030, com o
discurso constitucional brasileiro, Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed., BH: Fórum, 2016.
21 Trata-se de releitura do art. 50, da Lei 9.784, teleologicamente iluminada pelos arts. 225 e 170, VI, da CF.
22Vide,

no sentido de considerá-la “soft”, o documento “Guidance on Sustainability Impact Assessment. Paris:
OECD, 2010.
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cotejo com a integralidade dos custos (diretos e indiretos), sociais,
econômicos e ambientais de cada decisão.
Dignifica-se profundamente o estilo de formulação, implementação e
controle das políticas públicas, à luz da Carta de 1988. A descrição
minuciosa dos custos e benefícios, diretos e indiretos, ao integrar o
cerne da fundamentação decisória, converte-se num verdadeiro
requisito de constitucionalidade das escolhas. 23
Uma vez realizada a contento, a avaliação de sustentabilidade induz a
internalização de externalidades negativas, realça o peso consorciado
de justificativas econômicas e não-econômicas, preserva os valores
tidos como intangíveis pela Carta, desnuda o preço do carbono, torna
nítida a conveniência de padronizações positivas, enseja o julgamento
dotado de racionalidade intersubjetiva (CF, art.93), facilita a rejeição
de soluções imediatistas, favorece a criteriosa gestão de riscos, expande
alternativas inovadoras e inibe o impulsivismo direcionado às
recompensas políticas efêmeras.
Em outras palavras, a fundamentação das decisões estatais que
afetarem direitos e interesses (individuais, difusos e coletivos), ao lado
de revelar as indeclináveis cautelas de responsabilidade fiscal, 24 tem
que encapsular o conteúdo prospectivo
dos resultados
constitucionalmente pretendidos, à base das evidências disponíveis.
Desse modo, o escrutínio da legalidade formalista não perde
importância, contudo cede espaço à perquirição sobre a legitimidade
substancial das políticas públicas em apreço.
Por limitada que se apresente a racionalidade, 25às voltas com
falaciosas narrativas, 26 inegável que o controle de impactos das
decisões públicas reduz o terreno para os irracionalismos que
conspiram contra o princípio da sustentabilidade. Desvela vieses,
clareando, ao máximo, os danos oriundos de desvios cognitivos e de
Vide, na linha de valorizar a análise “ex ante”, Avaliação de Políticas
Públicas. Guia Prático de Análise Ex Ante. Vol. 1, Brasília: Governo Federal,
2018.

23

Vide Juarez Freitas in Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 70.
Vide, sobre a limitação de racionalidade, entre outros, Herbert Simon in Administrative Behavior. A study of
decision-making process in administrative organization. 4a. ed., NY: The Free Press, 1997, especialmente pp.72-86.
26 Vide Nassim Nicholas Taleb in The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. 2a. ed., NY: Random
House: 2010, pp.62-84.
24
25
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caráter. Mais: projeta, com relativa precisão, custos de agir e de não
agir, regular e não regular, no enfrentamento de mazelas gravíssimas
como a aludida poluição, que dizima legiões de pessoas
prematuramente por ano, conforme alerta a OMS. 27
Nesse quadro, força reconhecer que a avaliação de sustentabilidade
dos impactos avulta como ponto-chave para o aperfeiçoamento
institucional do controle de constitucionalidade das políticas públicas.
O avanço da capacidade regulatória 28 também é largamente
incentivado pela avaliação menos propensa às falhas cognitivas e nãocognitivas, 29 30 31que costumam ser fatais.
Como sublinhado, não se prescreve o exame consequencial que faça as
vezes de ardiloso pretexto para procrastinar medidas importeláveis à
proteção de valores inestimáveis. Defende-se, sim, o emprego
equilibrado de métricas que vinculem, modelem e condicionem a
deliberação pública. Ou seja, a sindicabilidade das políticas públicas
merece subir de patamar, ocorrendo sob o signo constitucional da
sustentabilidade,
fortalecida
pelos
achados
das
ciências
32
comportamentais e pela cobrança intensa de suficiência prospectiva
da fundamentação.
Em paralelo, incrementa-se a probabilidade de escolhas públicas
sábias, apontando cenários hábeis a reduzir os custos globais da
intervenção normativa, pois somente se aceitam as soluções que não
invadam a esfera do “indisponível,”cuja vulneração se mostra
ímproba. Escrutina-se, adicionalmente, a omissão integrante da cadeia
causal de danos intra e intergeracionais, decorrentes do
inadimplemento dos deveres incontornáveis de prevenção e precaução.
27Vide o Relatório da OMS disponível in http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
28 Vide, sobre o avanço da capacidade regulatória, Martin Lodge in “Trends and Challenges in Regulation and
Regulatory Policy” in Regulatory Policy in Perspective: A Reader’s Companion to the OECD Regulatory Policy
Outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 30.
29Vide, sobre vieses, a Série CVM Comportamental. Vieses do Investidor. Vol. 1. Rio: CVM, 2015.
30 Vide Cass Sunstein in Simpler. NY: Simon&Shuster, 2013, pp.50-74.
31 Vide Jan Lorentz et al. “How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Corwd Effect”, Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States 108, n. 22, maio, 2011, pp. 9020-9025.
32 Vide, sobre as técnicas comportamentais no campo regulatório, a norte-americana Executive Order “Using
Behavioral Science Insights to Better Serve the American People”, de 2015.
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Assimilada em tais moldes, a avaliação de sustentabilidade dos
impactos transcende a falsa oposição entre a autocontenção e o
protagonismo dos intérpretes constitucionais: estipula, conforme o
peso de circunstâncias geometricamente variáveis, os graus
apropriados de intervenção pública. E o faz com eficiência, eficácia e
legitimidade, 33mercê da prospecção sopesada de efeitos diretos e
colaterais, em termos sociais, ambientais e econômicos, com a
observância atenta de riscos ecossistêmicos. 34
Em síntese, a avaliação de sustentabilidade dos impactos das políticas
públicas, levada a termo com o foco robusto nos objetivos
constitucionais do desenvolvimento sustentável, promove renovada
análise de riscos, secundada por testes de limiar 35e avaliação de custoefetividade. Acrescenta iluminadores ângulos ao controle
constitucional das políticas públicas, abarcando a preocupação com
valores que não se encontram no mercado. 36 Incorpora propósitos de
longo espectro e em rede, sem extravio nos números frios das trocas
materiais. 37
Tome-se, para ilustrar, o emblemático caso do saneamento. Até numa
abordagem econômica estrita, salta aos olhos que os retornos vencem
os custos. 38 Todavia, se contemplados, como se impõe, os ganhos nãoeconômicos (relativos à qualidade holística de vida), aí a omissão beira
à improbidade. O ponto é que, sofismas à parte, a avaliação idônea de
sustentabilidade dos impactos, no exemplo em tela, não deixa margem
a dúvidas sérias sobre a inconstitucionalidade da omissão específica.
Provoca o cabal reconhecimento da prioridade, sob pena de flagrante
descompasso com as diretrizes vinculantes da Carta.

33 Vide, nessa linha, MP 727, 20106, que declarou obrigatória a avaliação de impactos regulatórios, ao tratar do
Programa de Parceria de Investimentos.

Vide a Resolução 4.137/2014, do Bacen.
Vide, sobre o teste de limiar e “cost-effectiveness analysis”, Lucia Helena Salgado e Eduardo Bizzo de Pinho
Borges in “Análise de Impacto Regulatório: Uma abordagem exploratória”. Texto para discussão n.1463, Brasília:
IPEA, 2010, pp.15-16.
36 Vide Michael Sandel in What money can’t buy. The moral limits of markets. New York: Farrar, Straus and Giroux,
2012.
37 Vide, sobre como avaliar custo e benefícios quando não há “market value”, The Green Book. London: HM
Treasury 2003, p.22.
38 Vide Guy Hutton in Benefits and Costs of the Water and Sanitation. Targets for the Post-2015 Development
Agenda. Working paper, Compenhagen Consensus Center, 2015, pp.22-23.
34
35
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Como se percebe, a avaliação de sustentabilidade tem o condão de
revelar, com nitidez e sem espaço a sofismas procrastinatórios, a
irracionalidade flagrante de determinadas ações ou omissões públicas.
Vale dizer, a motivação incongruente e insuficiente não resiste ao
escrutínio multidimensional dos impactos, que desempenha a função
de bloqueio contra as escolhas contaminadas por motivos arbitrários,
escusos ou capturados por grupos especiais de interesse. É
perfeitamente factível inibir, de saída, essas escolhas francamente
desarrazoadas e nitidamente desproporcionais (reprováveis, por
exemplo, no teste de proporcionalidade, previsto por Mark Elliot, com
a inclusão de objetivos legítimos).39
Sem dúvida, o controle enriquecido de constitucionalidade das políticas
públicas reforça a defesa imunológica do princípio da
proporcionalidade, que veda excessos e omissões. 40 Naturalmente, a
boa e desenviesada avaliação de sustentabilidade dos impactos não
oferece aval a programas não antecedidos de rigorosa projeção dos
custos de manutenção, 41tampouco a planos energéticos bizarros,
direcionados ao predomínio indefensável da matriz fóssil. Nem se
acumplicia com a perpetuação da matriz de transportes que não
oferece a ênfase devida aos modais menos poluentes e onerosos.
Embora a visão prospectiva até possa resultar embaçada, em virtude
dos vieses cognitivos, 42as avaliações multidimensionais sucessivas
aumentam sensivelmente a chance do êxito decisório, desde que não
ocorram simples projeções confirmatórias, que se enredam nas
Vide Mark Elliot in Administrative Law. 4a ed. NY: Oxford University Press, 2011, pp 252-266. As questões do
teste de proporcionalidade são sumariadas (p.253): “(I) Does the measure impinge upon a highly-regarded interest
(eg. A human right)? (II) Does the measure pursue a legitimate objective? (III) Is the measure capable of securing
that objective: (IV) Is the adoption of the measure necessary in order to secure that objective/ (V) Does the measure
strike a fair balance in the sense that the losses inflicted by it (eg in terms of restriction of human rights) are justified,
or outweighed, by the gains which it purchases (eg in terms of benefits which flows from securing the legitimate
objective)?”
40 Vide, entre outros, sobre proporcionalidade como vedação de proteção insuficiente,
Paulo Otero in Direito do Procedimento Administrativo. Vol. I, Coimbra: Almedina,
2016, p. 177. A propósito, discorre sobre o princípio da sustentabilidade, pp. 260-265.
39

41 Vide art. 4º, III, da Lei 12.462/2011: “Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes
diretrizes: III - busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e
indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e
resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;”

Vide Gary Smith in Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Datas, and Other Ways to Lie With
Statistics. NY: Duckworth Overlook, 2014.

42
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fábricas de manipulação, descritas por Robert Schiller e George
Akerloff. 43
Claro, não se menosprezam as incertezas no escrutínio da
sustentabilidade dos impactos. Entretanto, uma avaliação sistêmica e
integrada 44dos efeitos das políticas públicas ostenta o mérito ímpar de
desarmar a postura subserviente de mera harmonização das opções
públicas com as pautas cinzentas do jogo populista de engano e
autoengano, no qual se tenta, não raro, justificar o indefensável.
O que se intenta, em outras palavras, é aumentar a probabilidade do
acerto intertemporal da decisão pública, com a inserção de variáveis
não-monetizáveis e de longo alcance, via balanceamento “ex ante” das
alternativas. A partir do aludido balanceamento, tende-se a alcançar
resposta mais confiável a determinadas questões que não podem deixar
de ser respondidas a contento, quais sejam: A política pública atende
às prioridades constitucionais cogentes? É a mais premente entre as
prioridades em tela? Existem alternativas liquidamente mais
vantajosas, nas vertentes sociais, ambientais e econômicas? Os efeitos
colaterais são aceitáveis ou devem levar ao pronto descarte da medida?
Os valores constitucionais, relacionados à decência e à probidade,
encontram-se preservados? Os atores políticos, co-responsáveis pelo
sucesso da política pública, estão engajados? Quais são os custos de
não adotar as medidas, isto é, os custos da inércia45? A médio e longo
prazo, a vantagem imediata persiste ou se torna desvantagem? A
intervenção é legítima ou demanda reparos finalísticos? A política
pública está acompanhada de mecanismos para lidar com
intercorrências ou situações de “stress”? O programa está obnubilado
pelo viés da preferência exacerbada pelo presente?
Eis aspectos que não podem restar de fora do radar da
sustentabilidade das políticas públicas. Mantidos em mente, torna-se
possível, com o suporte de tecnologias de ponta, adotar modelos
43

Vide Robert Schiller e George Akerloff in Phishing for Phools. Princeton: Princeton University Press, 2015.

44 Vide, sobre a concepção integrada de avaliação de impactos, Rex Deighton Smith, Angelo Erbacci e Céline
Kauffmann in “Promoting inclusive growth through better regulation: the role of regulatory impact assessment. Paris:
OECD Publishing, 2016, p. 17.
45 Vide, sobre custos da inação, The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution.
Paris: OECD, 2016, especialmente pp.18-26.
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preditivos, 46que aperfeiçoam as auditorias
governança 47 e a fiscalização contínua. 48

operacionais

de

De mais a mais, a avaliação multidimensional de impactos 49 desperta o
senso prospectivo da sociedade civil, em contraste com o lastimável
desconto hiperbólico do futuro. Fortalece a equidade intra e
intergeracional, como nitidamente pretende a Constituição. Permite a
formação de consensos éticos persuasivos, a despeito de adversas
dinâmicas psicológicas. 50 Estimula o cumprimento estatal da
universalização do bem-estar (material e imaterial), para além de
abstratos e vagos postulados. Realiza o pertinente “trade-off” entre a
eficiência e a equidade (por exemplo, ao lidar com renúncias fiscais).
Previne contra os riscos de captura por interesses especiais. 51 Suscita o
reconhecimento da titularidade do direito das gerações atuais e futuras
ao ambiente limpo, com o acolhimento responsável da agenda
correspondente. 52

3. Conclusões
Tudo visto, a avaliação de sustentabilidade das políticas
públicas desponta como uma versão aprimorada do controle de
constitucionalidade
das
políticas
públicas
(legislativas
e
administrativas). Lida melhor com os vieses e as consequências
intertemporais, diretas e indiretas, na senda afirmativa do
desenvolvimento duradouro.

46

Vide Acórdão 539/2016, do TCU, que adota modelo preditivo de riscos para examinar transferências voluntárias.

47

Vide, sobre auditoria de governança de Agências Reguladoras, Acórdão 240/2015 do TCU.

48

Vide Acórdão 718/2016, que adota nova metodologia para a análise continuada de dados.

49 Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed., ob.cit., pp. 59-80, ao tratar da natureza
multidimensional desse princípio-síntese.
50Vide, para ilustrar esse tipo de preocupação, Bruno Boccara in Socio-Analytic
Dialogue: Incorporating Psycho-social Dynamics into Public Policies. Lanham:
Lexington Books, 2014.
51Vide Daniel Carpenter e David Moss (Eds.). Preventing Regulatory Capture Special
Interest Influence and How Limit It. NY: Cambridge, 2014.
52 Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: ob.cit., pp. 93- 113.
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Em última instância, a avaliação de sustentabilidade
mostra-se perfeitamente alinhada ao discurso constitucional que
consagrou, desde a primeira hora, o princípio da sustentabilidade.
Integra, portanto, o rol dos requisitos essenciais de constitucionalidade
das políticas públicas, elemento mandatório para a evolução empírica
do controle de fundamentação das decisões públicas.
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Com a promulgação da atual
Constituição
da
República,
em 05 de outubro de 1988,
marco jurídico do período de
redemocratização,
o
Brasil
inaugurou sua recente fase de
Estado Democrático de Direito,
no qual os Poderes Constituídos
deveriam conviver de forma
harmônica entre si, como
preconiza o art. 2º da Lei Maior.

de celeuma, exercício indevido e
usurpação de competência entre
os mesmos.

Sendo a inovação no ordenamento
jurídico, por meio das espécies
legislativas previstas no art. 59
da Constituição da República,
prerrogativa
precípua
do
Poder Constituído Legislativo,
ressalvadas
as
exceções
previamente prevista, mister
Todavia, passados 25 (vinte e se faz verificar quais são os
cinco) anos de vigência da Lex instrumentos normativos de que
Magna depreende-se que a este dispõem para preservar suas
convivência entre os Poderes competências
constitucionais
Constituídos
torna-se
cada face ao avanço predatório que
vez mais tormentosa, havendo os demais poderes promovem
constante invasão de um pelo sobre sua esfera exclusiva de
outro, mormente no que se refere atribuições.
as esferas de prerrogativas de
poder inerentes ao Legislativo.
Assim, o presente artigo se
propõe a analisar, em tese,
A zona de separação entre quais são os instrumentos
as atribuições dos Poderes constitucionalmente outorgados
Constituídos
da
República, ao Poder Constituído Legislativo
não raro, confundem-se com para defesa e manutenção de
as esferas de interseção de suas competências exclusivas,
competências entre os mesmos, face ao exercício abusivo
fato este que é constante fonte de
atribuições
normativas
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por parte do Judiciário e do
Executivo, nas hipóteses de
inconstitucionalidade
formal
orgânica.
Da análise do art. 49 e incisos
da Constituição da República
Federativa do Brasil, depreendese que o legislador constituinte
originário
trouxe
expressa
previsão normativa para que
o próprio Poder Constituído
Legislativo preserve e defenda
sua competência em face dos
demais poderes, mormente
nos casos em que se configure
inconstitucionalidade
formal
orgânica.
Uma breve leitura do art. 49, V
e XI, a seguir transcritos, deixa
bem claro que o Congresso
Nacional
tem
competência
constitucionalmente assegurada
para defender e manter sua
competência normativa face aos
demais poderes constituídos:
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Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:
(...)

V - sustar os atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;
(...)

XI - zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da
atribuição normativa dos outros
Poderes;
Observe-se que, por meio da
edição de Decreto Legislativo,
pode e deve o Congresso Nacional
sustar os atos do Executivo que
extrapolem os limites de sua
competência regulamentar (art.
84, IV, in fine) ou extravasem os
limites da delegação legislativa
(art. 68).
Neste sentido, pacífico o
entendimento
do
Pretório
Excelso, a teor do ementário a
seguir transcrito:

Possibilidade de fiscalização
normativa abstrata (...). O
decreto legislativo, editado com
fundamento no art. 49, V, da CF,
não se desveste dos atributos
tipificadores da normatividade
pelo
fato
de
limitar-se,
materialmente, à suspensão de
eficácia de ato oriundo do Poder
Executivo. Também realiza função
normativa o ato estatal que exclui,
extingue ou suspende a validade
ou a eficácia de uma outra norma
jurídica. A eficácia derrogatória
ou inibitória das consequências
jurídicas dos atos estatais
constitui um dos momentos
concretizadores do processo
normativo. (ADI 748-MC, Rel.
Min. Celso de Mello, julgamento

em 1º-7-1992, Plenário, DJ de
6-11-1992.)“O princípio da reserva
de lei atua como expressiva
limitação constitucional ao poder
do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não
se reveste de suficiente idoneidade
jurídica que lhe permita restringir
direitos ou criar obrigações.
Nenhum ato regulamentar pode
criar obrigações ou restringir
direitos, sob pena de incidir em
domínio
constitucionalmente
reservado ao âmbito de atuação
material da lei em sentido formal.
O abuso de poder regulamentar,
especialmente nos casos em que
o Estado atua contra legem ou
praeter legem, não só expõe o
ato transgressor ao controle
jurisdicional, mas viabiliza, até
mesmo, tal a gravidade desse
comportamento governamental, o
exercício, pelo Congresso Nacional,
da competência extraordinária
que lhe confere o art. 49, V, da
Constituição da República e
que lhe permite ‘sustar os atos
normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar
(...)’. Doutrina. Precedentes (RE
318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso
de Mello, v.g.). Plausibilidade
jurídica da impugnação à validade
constitucional
da
Instrução
Normativa STN 01/2005. (AC
1.033-AgR-QO, Rel. Min. Celso de
Mello, julgamento em 25-5-2006,
Plenário, DJ de 16-6-2006.)

separação harmônica de poderes,
prevista no art. 2º da CRFB.
Observe-se que a jurisprudência
da Suprema Corte Federal já
sinaliza neste sentido, conforme
ementário a seguir transcrito:

É a Constituição mesma que
resguarda o ‘funcionamento
parlamentar’ dos partidos, ‘de
acordo com a lei’ (inciso IV do art.
17), e assim mais intensamente
participando das experiências
do parlamento – sobretudo no
altaneiro plano da produção das
leis e na vigília dos atos normativos
dos demais poderes (inciso XI
do art. 49 da CF – é que essas
pessoas jurídico-eleitorais que são
os partidos políticos desfrutam
de habilitação processual para
o ajuizamento das ações diretas
de inconstitucionalidade. (ADI
3.059-MC, voto do rel. min. Ayres
Britto, julgamento em 15-4-2004,
Plenário, DJ de 20-8-2004.)

Nessa linha, surge a seguinte
indagação, poderia o Congresso
Nacional, em caso de flagrante
usurpação
de
competência
legislativa e configuração de
inconstitucionalidade
formal
orgânica, suspender a eficácia
do referido ato, sem ter que se
socorrer, necessariamente, ao
controle de constitucionalidade
por meio do judicial review? Com
base no art. 49, XI, da CRFB, a
Outrossim, por meio da edição resposta, a princípio, configurade Decreto Legislativo, pode e se positiva.
deve, igualmente, o Congresso
Nacional suspender a eficácia Vejamos o seguinte exemplo:
de qualquer ato dos demais recentemente
o
Conselho
poderes Executivo e Judiciário Nacional de Justiça, órgão
que representem efetiva violação pertencente a estrutura do
de suas atribuições normativa, Poder Constituído Judiciário,
traduzindo-se em usurpação de editou a Resolução nº 175, de
competência legislativa e caso 14 de maio de 2013, aprovada
de inconstitucionalidade formal durante a 169ª Sessão Plenária
orgânica, ato que atenta contra a do Conselho Nacional de Justiça,
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a qual proíbe as autoridades
judiciárias competentes de se
recusarem a habilitar, celebrar
casamento civil ou de converter
união estável em casamento
entre pessoas de mesmo sexo.

Sem
adentrar
na
seara
de
discussão
doutrinária
e
teleológica
sobre
o
reconhecimento da juridicidade
da união civil de pares do mesmo
sexo na atual Constituição da
República Federativa do Brasil,
mas atendo-se a questão sobre
a especificação de atribuição
normativa para tratar sobre
direito civil, depreende-se que a
matéria é reserva constitucional
de competência exclusiva do
Poder Constituído Legislativo.

Isto porque, mediante exercício
de interpretação sistemática da
Lei Magna, depreende-se que
compete privativamente à União
legislar sobre direito civil (art.
24, I), por meio do Congresso
Nacional, a quem compete dispor
sobre todas as matérias de
competência da União (art. 48,
caput).
Assim, salvo melhor juízo, um
ato normativo regulamentar do
Conselho Nacional de Justiça,
órgão do Poder Constituído
Judiciário, que regulamente
normas de direito civil, como se
tratam as relações familiares, por
mais nobres e justas que sejam
suas intenções, está invadindo a
esfera de competência legislativa
1

privativa do Congresso Nacional,
traduzindo-se em verdadeiro ato
de inconstitucionalidade formal
orgânica, passível de controle de
constitucionalidade por parte do
Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, no âmbito interno
do próprio Poder Constituído
Legislativo, a Resolução nº 175,
de 14 de maio de 2013, é passível
de ter sua eficácia suspensa
por meio da edição de Decreto
Legislativo, forte no art. 49, XI,
da Constituição da República
Federativa do Brasil.

Outra hipótese extremamente
plausível na qual o Congresso
Nacional possa se valer de
um Decreto Legislativo para
preservação de sua competência
normativa seria um ato judicial,
súmula vinculante, sentença
ou acórdão, fundamentado em
norma jurídica emanada de órgão
flagrantemente
incompetente
para tanto, ou ainda exarar um
dos provimentos jurisdicionais
retro sem base legal prévia,
bem como fora de exercício
de integração normativa, a
saber, sem valer-se de analogia,
princípios gerais ou costumes.
Nesse caso, surge a seguinte
indagação: pode o magistrado
colocar-se acima do sistema de
direito, do ordenamento jurídico
e da lei? A resposta, sem maiores
dúvida e digressões, obviamente,
é não.

O Poder Constituído Judiciário
e seus membros são estrutura
integrante
da
República
Federativa
do
Brasil
e
pilar inafastável do Estado
Democrático de Direito. Seu
papel primordial é zelar pela
devida aplicação do ordenamento
jurídico, promovendo a devida
subsunção da norma aos
casos concretos que lhes são
submetidos. Por óbvio, sendo
agente de Estado que tem
por fim garantir a resolução
racional e pacífica dos conflitos
de interesses, caracterizados
por uma pretensão resistida,
na clássica lição do eminente
processualista
ítalo
Enrico
Tullio Liebman1, o mesmo tem
que zelar pelo fiel cumprimento
da lei, sobre a qual ninguém
tem o direito de alegar o
desconhecimento.
Entender
em sentido contrário, seria
transformar o Poder Constituído
Judiciário em função anômola e
estranha ao Estado Democrático
de Direito, uma vez que não
se submeteria aos comandos
normativos da Constituição da
República, tampouco ao preceitos
infraconstitucionais emanados
do Poder Constituído Legislativo.
Outrossim, ainda que sob a pecha
de ativismo judicial, poderia
o magistrado normatizar em
sede de sentença ou acordão?
Mais uma vez, por uma questão
de
segurança
jurídica
e
irretroativdade dos atos estatais,
a resposta é negativa.

Enrico Tullio Liebman (Lviv, 1903 - Milão, 8 de setembro de 1986) foi um importante jurista italiano nascido na Ucrânia. No início da carreira, foi

professor de direito processual civil nas Universidades de Sassari e Parma. Pouco antes da edição das leis raciais fascistas na Itália em 1938/1939,

emigrou para a América do Sul, onde lecionou na Universidade de Buenos Aires. Em 1939, com 36 anos de idade, mudou-se para o Brasil, onde lecionou

na Universidade de São Paulo, onde foi titular da cadeira de direito processual civil e publicou várias obras, ao qual já tinha destaque acadêmico como

docente na Itália. Após a queda do fascismo, retornou à Itália em 1946, onde foi titular da cadeira de Direito Processual Civil nas Universidades de Pavia,
Torino e Milão. Suas obras exerceram bastante influência no direito processual civil brasileiro, sendo um dos maiores defensores da teoria eclética do

direito de ação. O Código de Processo Civil brasileiro segue suas teorias em virtude da influência de Alfredo Buzaid, ministro da Justiça e um de seus
alunos.
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Recentemente, a Suprema Corte
Federal brasileira vem adotando
um entendimento que lhe coloca
como aparente protagonista
político diante dos demais poderes
constituídos da República. Para
tanto, em sede de controle de
constitucionalidade por omissão,
o Pretório Excelso cada vez mais
promove a devida integração do
texto constitucional, evitando
que a mora do Legislativo e do
Executivo redundem em violação
do exercício regular de direitos e
liberdades constitucionalmente
asseguradas. Assim, por meio
dos instrumentos processuais
adequados, a saber, a ação
direta de inconstitucionalidade
por omissão e o mandado de
injunção, busca o Supremo
Tribunal Federal regulamentar
a Constituição da República,
garantido seu pleno exercício.

Todavia, a competência para se
regulamentar a Constituição por
meio da expedição de normas
jurídicas se trata de prerrogativa
de Poder Constituído Legislativo,
cabendo,
nas
exceções
constitucionalmente previstas,
ao Executivo. Isto porque, não
cabe ao Judiciário a atividade de
criação de normas jurídicas, uma
vez que somente se manifesta
no caso concreto. Reconhecer
competência
normativa
ao
Judiciário para regulamentar
determinada situação ainda não
normatizada em lei, por meio
de decisão, é violar a segurança
jurídica, uma vez que o decisum
proferido pela Justiça iria ser
aplicado retroativamente ao
fato narrado na exordial (que
é pretérito a manifestação do
magistrado). Neste caso, torna-se
jurídica e fisicamente impossível
2

exigir de quaisquer das partes
envoltas comportamento diverso,
uma vez que não teriam como se
orientar face à decisão futura,
inexistente à época em que
aconteceram os fatos descritos
na inicial.

Vale relembrar que o Estado de
Direito se baseia no rule of law, o
qual se traduz na irretroativade
das leis em respeito ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito
e a coisa julgada. Defender
atividade normativa a um
poder constituído que somente
se manifesta a posteriori da
ocorrência da situação fática viola
um dos pilares da democracia
republicana.
Assim, a denominada doutrina
do ativismo judicial deve ser
examinada com parcimônia e
ponderação. Insta salientar que
o ativismo judicial é oriundo
do
modelo
jurisprudencial
norte americano de controle de
constitucionalidade de leis. Em
que pese ter sido concebido para
legitimar a postura de uma política
de cunho mais conservadora,
evoluiu para legitimar o
debate acerca de efetividade
dos direitos fundamentais aos
segmentos sociais minoritários e
marginalizados.
Na lição do Professor Luis
Roberto Barroso2:

As origens do ativismo judicial
remontam
à
jurisprudência
norte-americana.
Registrese que o ativismo foi, em um
primeiro momento, de natureza
conservadora. Foi na atuação
proativa da Suprema Corte que
os setores mais reacionários

encontraram amparo para a
segregação racial (Dred Scott v.
Sanford, 1857) e para a invalidação
das leis sociais em geral (Era
Lochner, 1905-1937), culminando
no confronto entre o Presidente
Roosevelt e a Corte, com a mudança
da orientação jurisprudencial
contrária ao intervencionismo
estatal (West Coast v. Parrish,
1937). A situação se inverteu
completamente a partir da década
de 50, quando a Suprema Corte,
sob a presidência de Warren (19531969) e nos primeiros anos da
Corte Burger (até 1973), produziu
jurisprudência progressista em
matéria de direitos fundamentais,
sobretudo envolvendo negros
(Brown v. Board of Education,
1954), acusados em processo
criminal (Miranda v. Arizona,
1966) e mulheres (Richardson v.
Frontiero, 1973), assim como no
tocante ao direito de privacidade
(Griswold v. Connecticut, 1965) e
de interrupção da gestação (Roe v.
Wade, 1973).
Assim, a doutrina do ativismo
judicial não se trata de
legitimar o Judiciário como
um protagonista político, mas
como mero garantidor do
pleno exercício dos direitos e
liberdade constitucionais, no
sentido de evitar que o cidadão
seja impedido de exercer seus
direitos por mora dos poderes
constituídos.
Nesses
casos,
poderia
o
Poder Constituído Legislativo
cassar a eficácia objetiva de
um ato jurisdicional baseado
em
norma
organicamente
inconstitucional ou, ainda, de
comando
jurisdicional
que
criou, anomalamente, comando

BARROSO, Luis Roberto. JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. Disponível em http://www.oab.org.br/editora/

revista/users/revista/ 1235066670174218181901.pdf, consulta realizada em 04.06.2012, as 17:00 horas.
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de conduta a ser imposto
posteriormente
as
partes
envoltas? Mais uma vez, a resposta
configura-se positiva, forte no
art. 49, XI, da Constituição da
República Federativa do Brasil,
pelas razões acima esposadas.

Ante todo o trabalho desenvolvido
no presente artigo, conclui-se
que:

a) a Teoria da Separação dos
Poderes se trata de uma das
maiores contribuições da Ciência
Política para o Direito, sendo
o check and balances inglês e o
judicial review dos americanos
excelentes instrumentos de
operacionalização do equilíbrio
harmônico
dos
Poderes
Constituídos;
b) a Constituição da República
Federativa do Brasil estabelece
um núcleo de competências
exclusivas (art. 49) e privativas
(art. 51 e art. 52) para o
Poder Constituído Legislativo,
representado pelo Congresso
Nacional e suas respectivas
Casas, a saber, Câmara de
Deputados e Senado Federal;
c) este núcleo de competências
exclusivaseprivativasconstituem
um conjunto de prerrogativas
de Poder, sob o qual os demais
Poderes Constituídos Executivo
e Judiciário não podem interferir,
sob pena de violação do princípio
da separação harmônica de
poderes (art. 2º) e caracterização
de usurpação ou renúncia de
competência legislativa;
d)
em
casos
de
inconstitucionalidade
formal
orgânica, onde há flagrante
invasão e usurpação na seara de
atribuições constitucionalmente
asseguradas ao Poder Constituído

Legislativo, o ato pode e deve ser Bibliografia
suspenso por parte do Judiciário,
em exercício de check and ÁVILA, Humberto. Teoria dos
balances e judicial review;
Princípios – da definição e
aplicação dos princípios jurídicos.
e) por sua vez, o legislador 4ª ed. São Paulo: Malheiros.
constituinte
originário
outorgou ao próprio Poder BARROSO,
Luís
Roberto.
Constituído Legislativo, a teor Interpretação e Aplicação da
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para defender e manter sua
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Disponível
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ou extravasem os limites da
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Resumo
O ano de 2008 notabilizouse pelo colapso do sistema
financeiro mundial. Isto porque,
a crise do mercado imobiliário
norte-americano
afetou,
de forma gravosa, diversas
instituições financeiras por todo
o mundo. Restou claro, assim, a
influenciação que as economias
domésticas têm umas sobre as
outras.

Em que pese ter tido origem em
países centrais, de economia
desenvolvida, seus reflexos
e
efeitos
foram
sentidos
pelos países periféricos, com
economias consideradas em
desenvolvimento, fato que, por si,
denota a necessidade de um novo
modelo de intervencionismo,
mormente no que se refere
à supervisão e regulação do
mercado bancário, que permita
que o intercâmbio econômico1104

financeiro não se traduza em fato
impeditivo ao crescimento e ao
desenvolvimento.
Igualmente, a referida crise
demonstrou de forma cabal que
mesmo os países considerados
desenvolvidos não estão com
suas economias internas imunes
às variações e flutuações da
Ordem Internacional, havendo
necessidade de se estruturar
organismos e instrumentos que
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se traduzam em mecanismos economy, its reflections and
efetivos de supervisão e effects were felt by peripheral
regulação.
countries
with
economies
considered in development, a fact
Somado a isso, a crise da zona that in itself denotes the need
do euro, notadamente em for a new model of intervention,
Portugal, Itália, Irlanda, Grécia particularly with regard to
e Espanha, igualmente revelou a supervision and regulation
fragilidade do sistema financeiro of the banking market, which
regional da Europa. Por outro allows economic and financial
lado, o constante quadro de exchanges not translates into
instabilidade política da América fact deterrent to growth and
Latina trouxe à lume as diversas development.
debilidades de suas economias
domésticas.
In
addition,
the
crisis
demonstrated
satisfactorily
Diante desse quadro, o direito that even countries considered
constitucional e o direito developed
their
internal
econômico,
buscam
novos economies aren’t immune to
paradigmas de regulação estatal, variations and fluctuations of the
com inexoráveis consequências international order, and there
no que se refere à configuração is need to establish bodies and
geopolítica regional.
instruments that are translated
into effective mechanisms of
O presente artigo se propõe a supervision and regulation.
analisar os impactos jurídicos
e econômicos que a Crise In addition, the crisis of the euro
Financeira do subprime norte- area, notably in Portugal, Italy,
americano, da zona do euro e do Ireland, Greece and Spain, also
neopopulismo latino americano revealed the fragility of Europe’s
tiveram na América do Norte, regional financial system. On the
Europa e na America do Sul, com other hand, the framework of
ênfase nesta última, inclusive no constant political instability of
que se refere as novas doutrinas Latin America brought to light
aplicadas.
the many weaknesses of their
domestic economies.
In this context, the constitutional
law and the economic law,
Summary
seek new paradigms of State
The year 2008 became famous regulation, with inexorable
as
regards
by the collapse of the global consequences
the
regional
geopolitical
financial system. This is because,
the u.s. housing market crisis configuration.
affected so burdensome, several
financial institutions around This article purport to analyze
the world. It remained unclear, the legal and economic impacts
so the domestic economies have that the U.S. subprime financial
crisis, euro area and neo Latin
influence over each other.
American populism had in North
In spite of having originated in America, Europe and South
central countries of developed America, with emphasis on the
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latter, including as regards the
new doctrines applied.
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1. Introdução
O presente artigo objetiva, dentro
do campo filosófico da Teoria
Norma, verificar os impactos
doutrinários que as Crises
Financeiras norte-americana do
subprime, da zona do euro e do
neopopulismo latino americano
tiveram sobre a ordem jurídica e
econômica da América do Norte,
da Europa e da América do Sul.
Para tanto, analisará quais são
as novas doutrinas do direito
constitucional contemporâneo,
bem como as influências que tem
na ordem econômica.

Ato
contínuo,
estudar-se-á
como se procederam as crises
financeiras retro mencionadas,
bem como quais os efeitos que
as mesmas produziram no
posicionamento jurídico estatal,
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mormente no que tange ao
intervencionismo incidente sobre
o processo de geração de rendas
e riquezas, bem como sobre os
mecanismos de ingerência na
ordem econômica.
Por fim, objetiva estabelecer
quais são os limites jurídico
de influenciação estatal na
geopolítica da América do Norte,
da Europa e da América do Sul,
com ênfase nesta última.
2. Teoria da Norma
O estudo do direito, quanto
ciência social aplicada, deve,
necessariamente, partir do
estudo da norma jurídica. Por sua
vez, norma pode ser entendida
como todo comando de conduta
a ser observado no meio em que
se vive. Em termos filosóficos,
normas são razões ou motivos
para se autoconduzir, levando
a crença e/ou ao sentimento.
Elas prescrevem maneiras de
ser do indivíduo ao mundo ao
invés de meramente descrever
os acontecimentos do mundo.
Portanto, as normas traduzem
o cumprimento de comandos
de conduta de acordo com os
valores por estas tuteladas,
aplicadas no meio em que se
vive e vinculando os indivíduos a
padrões socialmente aceitos.
Fácil verificar que diversas
normas fazem parte de nosso
cabedal de valores e compõe a
individualidade de cada um são
espontaneamente observadas e
cumpridas, por serem fruto de
condicionamentos que nos são
passados a guisa de educação
e formação pessoal. Assim, por
fazerem parte do cotidiano
behaviorista, sendo originárias

de unidades analíticas de
respostas e de estímulos
oriundas do meio em que se
convive, não necessitam de
maiores cuidados para serem
devidamente respeitadas.

diante dos fatos sociais, sendo
representada graficamente por
meio de leis escritas, as quais
são dotadas de proteção jurídica,
o que lhe garante obediência
e observância obrigatória por
todos os indivíduos que vivem
Todavia, quando os valores em sociedade.
sociais em jogo são dotados
de maior importância, o Ao presente estudo, interessa
comportamento padrão passa a a análise da norma jurídica
ser dotado de maior eficácia, no como instrumento legitimador
sentido de impor aos membros e operacionalizador do processo
da sociedade sua observância de ingerência estatal na geração
obrigatória. A partir desse ponto, de rendas e riquezas, bem como
quando o Estado passa a exigir na ordem econômica.
de seus indivíduos o respeito a
determinado valores, sob pena
de punição, a norma passa a ser
dotada de relevância jurídica, 3. O neoconstitucionalismo e a
deixando de ser meramente jurisdição constitucional.
familiar, religiosa ou educativa.
O neoconstitucionalismo se
A norma jurídica é caracterizada trata de movimento doutrinário
por sua coercitividade, através recente que discute as formas de
disso, sistematiza os comandos legitimação popular no processo
de
condutas
behavioristas de reforma e contextualização
(comportamentais) e coage os constitucional. Opõe o princípio
indivíduos a se comportarem da racionalidade constitucional,
pela forma por ela esperada e de que deriva o núcleo imutável
desejada.
constitucional de cláusulas
pétreas, em face do princípio
Objetiva-se, com a criação da democracia majoritária, que
da norma, dar respostas de garante o respeito à vontade
comportamento e conduta à da maioria popular no que se
sociedade, em face dos fatos refere ao processo de reforma
produtores de consequências constitucional.
nem sempre desejáveis, dentro
de uma linha daquilo que é Possui um duplo significado
razoavelmente necessário e que, não raro, é relegado a um
estritamente proporcional a se patamar de somenos relevância.
exigir do indivíduo para a vida na Visto sob uma ótica conceitual e
coletividade.
mais teórica, pode-se identificar
o neoconstitucionalismo como
A norma tem gênese no processo um novo método de análise
político-eleitoral
de
debate do direito, de forma mais
e discussão parlamentar, no ideológica, afastando-se um
qual os representantes do povo pouco das clássicas concepções
vão escolher quais os valores do positivismo que orbitam em
que devem ser tutelados e torno do racionalismo.
ter prelazia para a garantia e
a manutenção da paz social, Sob um prisma pragmático,
1106
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tal expressão destaca alguns
elementos
estruturais
dos
sistemas
jurídicoconstitucionais
típicos
do
período posterior ao término
da segunda grande guerra.
Assim, o neoconstitucionalismo,
enquanto uma nova teoria geral,
foca-se nas transformações
empíricas decorrentes do fato
da
constitucionalização
do
ordenamento jurídico.

Sob
esta
ótica,
o
neoconstitucionalismo ressalta o
elemento descritivo ou empírico
de sua teoria no que se refere
à identificação das principais
transformações
históricas,
dogmáticas e institucionais
verificadas
no
Direito
Constitucional contemporâneo.
Assim, a norma constitucional
passa a irradiar os seus efeitos
sobre todo o ordenamento
jurídico, de forma cogente. Tal
força dogmática constitucional
é aceita em inúmeros sistemas
jurídicos
contemporâneos,
inclusive no Brasil.
Assim,
tem
fortes
desdobramentos no que se
refere ao exercício de jurisdição
constitucional,
especialmente
no que tange ao controle das
políticas públicas propostas
pelo
legislativo
a
serem
implementadas pelo executivo
por parte do judiciário.

A Constituição estatui limitações
explícitas ao governo nacional
e aos estados individualmente,
institucionalizando a separação
dos poderes constituído de tal
maneira que um controla o outro
(checks and balances dos anglosaxões), e o judiciário aparece
como salvaguarda para eventuais
rupturas, em particular através
do judicial review (dos norte-

americanos). Mister ressaltar,
ainda, que o constitucionalismo e a
teorização jurídico-normativista,
que posteriormente lhe serviu de
suporte ideológico, identificando
ordenamento jurídico e Estado,
originaram os institutos acima e
consolidaram a ideia de Estado
Democrático de Direito como
um dos conceitos políticos
fundamentais
do
mundo
moderno.

Assim, a renovada supremacia
da Constituição vai além do
controle de constitucionalidade
e da tutela mais eficaz da esfera
individual de liberdade. Com as
Constituições democráticas do
século XX, a teoria constitucional
assume um aspecto de norma
diretiva
fundamental,
que
dirige a atuação dos poderes
públicos e condiciona a conduta
dos particulares, com o fim de
garantir a realização dos valores
constitucionais (direitos sociais,
direito à educação, à subsistência
ou ao trabalho). A nova
concepção de constitucionalismo
une precisamente a ideia de
Constituição
como
norma
fundamental de garantia, com
a noção de norma diretiva
fundamental.
Reserva-se,
portanto, ao poder constituído
judiciário um papel fundamental
de moderação da vontade
estatal dos poderes constituídos
legislativo e executivo, indo
além do mero controle de
constitucionalidade
e
de
legalidade,
respectivamente,
situando-se,
inclusive,
no
controle de políticas públicas,
mormente aquelas que possuem
sede no texto constitucional.

neoconstitucionalismo,
podese identificar os seguintes
elementos
de
estruturação
processual:
a)
a existência de uma
Constituição
rígida,
cujo
procedimento
de
revisão
constitucional exija um quorum
qualificado para modificar ou
revogar normas constitucionais;
b)
a existência de uma
garantia
jurisdicional
da
Constituição
mediante
a
previsão de alguma modalidade
(ou de várias) de controle de
constitucionalidade das leis;

c)
o compartilhamento pela
comunidade jurídica da tese da
força normativa da Constituição,
que defende a ideia de que toda
norma constitucional é norma
jurídica, imperativa e, portanto,
suscetível de produzir alguma
modalidade de efeito jurídico;

d)
as normas constitucionais
condicionam a interpretação
de todas as normas jurídicas.
Neste sentido, podemos afirmar
que toda interpretação jurídica
é, direta ou indiretamente,
interpretação constitucional. Em
suma, as normas constitucionais
passam a constituir um “filtro”
ou “lente” através do qual todas
as normas jurídicas devem ser
interpretadas.

e)
a
aplicação
direta
das normas constitucionais.
Esta
condição
encontra-se
intimamente relacionada com
a ideia de força normativa
da Constituição. Toda norma
constitucional
é
norma
Com
a
ampliação
da jurídica e, portanto, dotada de
jurisdição
constitucional, imperatividade e suscetível de
por meio da implementação produzir, em graus diversos,
teórico-pragmática
do efeitos jurídicos imediatos.
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f)
a
interpretação
das
leis conforme à Constituição,
enquanto uma técnica de
interpretação das leis à luz das
normas constitucionais com
o objetivo de manter-lhes a
validade jurídica.

para assegurar a realização e o
alcance de metas previamente
estabelecidas e socialmente
desejáveis. A preocupação com
os direitos fundamentais e a
democracia engendram textos
constitucionais que avançam
nitidamente
em
relação
g)
a
influência
da aos fundamentos do velho
Constituição sobre as relações liberalismo e à noção puramente
políticas. Esta condição cuida intervencionista
do
Estado
do fenômeno da judicialização Social. A democracia e os direitos
da política, segundo o qual fundamentais passam a ser os
certos conflitos de natureza dois sustentáculos desse novo
eminentemente
política
ou modelo, donde não pode haver
envolvendo
temas
morais retrocesso. Assim, passa-se a
profundamente
controversos, se debater o papel dos poderes
bastante
frequentes
em constituídos no processo de
sociedades
democráticas, construção da Nação.
passam a ser resolvidos pelo
Poder Judiciário com fundamento Neste debate, surgem duas
em normas constitucionais.
correntes doutrinárias que
constroem
o
modelo
de
Neste contexto, surgem as jurisdição constitucional e de
seguintes indagações:
tribunais constitucionais: uma
capitaneada pela escola alemã
a)
É possível que juízes tendo como principal defensor
(constitucionais ou não), não Jürgen Harbermas; e outra pela
eleitos pelo voto popular, possam escola norte-americana, tendo
controlar e anular leis elaboradas como figura central Ronald
por um poder eleito para tal e Dworkin. Concomitantemente
aplicadas por um Poder Executivo ao debate sobre a questão
do controle jurisdicional das
também eleito?
políticas públicas encontra-se um
b)
O princípio da maioria diálogo que busca estabelecer
(democracia
representativa/ respostas adequadas sobre
majoritária)
pode
ceder a função da Constituição, do
espaço para a supremacia da ponto de vista da imutabilidade
Constituição que estabelece, em normativa (cláusulas pétreas) em
seu texto, formas de controle detrimento de futuras gerações
sobre a assim denominada e sua força majoritária. Dessa
“liberdade de conformação do maneira, o constitucionalismo
contemporâneo tem presenciado
legislador”?
um conflito de propostas
Com a crise do modelo estatal diversas (embora não de todo
intervencionista ocorrida no pós- antagônicas) a respeito do papel
segunda guerra, surge um terceiro que deve cumprir a Constituição.
modelo de Estado Democrático
que conjuga os postulados
liberais, com a necessidade
de interferência mínima do
Poder Público, tão somente,
1108

3.1. Procedimentalismo
Oriundo da escola alemã, tendo
como principal pilar Jürgen
Habermas. Sustenta que apenas
cabe à Constituição garantir
o funcionamento adequado
do sistema de participação
democrático, ficando a cargo
da maioria, em cada momento
histórico, a definição de seus
valores e de suas opções políticas.
Nenhuma
geração
poderia
impor à seguinte suas próprias
convicções materiais.
A
visão
procedimentalista
pretende, portanto, reservar
à Constituição uma função
minimalista do ponto de vista
material. Pretende que ela não
subtraia das maiorias futuras
a legitimidade para, conforme
suas experiências próprias,
decidirem a respeito de seus
próprios valores, políticas e fins.
Em simplória expressão, prima
por preservar as regras do jogo,
deixando os resultados por conta
dos grupos que obtiverem maior
representatividade a seu tempo.

Para
os
adeptos
do
procedimentalismo, uma vez
que a Constituição se trata
de documento que garante as
formas de participação popular
majoritária na condução da vida
política da Nação, competindo
a cada geração a definição
e a implementação de suas
políticas públicas, não está o
Poder Constituído Judiciário,
em exercício de jurisdição
constitucional, autorizado a
interferir no cenário político
e desconstituir os atos que
julgar incompatíveis com o
ordenamento jurídico, sendolhe reservado um papel mínimo
de proteção aos direitos
fundamentais, bem como de
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respeito formal no que se refere ao Constituição a serem alcançados de recursos públicos. Para tentar
controle de constitucionalidade e implementados com a condução resolver o problema da escassez
nas normas legais.
da vida política da Nação.
de recursos e o cumprimento de
direitos fundamentais positivos,
a doutrina propõe a aplicação
do método de ponderação, pelo
3.2. Substancialismo
qual a prestação pleiteada pelos
3.3. Da dialética doutrinária
cidadãos deve estar cingida
Originário da escola anglo-saxã, Em
defesa
dos àquilo que se pode razoavelmente
tem como principal defensor procedimentalistas, argumenta- exigir do Poder Público.
Ronald Dworkin, além de H. L. se com frequência que a
A. Hart. Sustenta que cabe à judicialização
das
políticas Ainda que existam recursos,
Constituição impor ao cenário públicas afronta o princípio há o limite do razoável que
político um conjunto de decisões da separação de poderes, veda aos cidadãos exigirem do
valorativas que se considerem sendo
levantados,
ainda, Estado aquilo que possam prover
essenciais e consensuais. Segundo como obstáculos ao controle como seus próprios recursos.
a concepção substancialista da jurisdicional
de
políticas Entretanto, segundo tal doutrina
Constituição, cumpre a esta a públicas,
as
limitações impende reconhecer que o direito
determinação de metas políticas e orçamentárias e a reserva do a um mínimo vital, à educação
de valores fundamentais (caráter possível. Há que se analisar tais escolar, à assistência médica,
compromissário da Constituição) argumentos, porquanto, de fato, à formação profissional, deve
de necessária observância das a implementação de direitos ter a efetivação garantida pelo
futuras gerações, de maneira fundamentais positivos exige a Poder Público, por conta de que é
que as maiorias vindouras terão disponibilidade
orçamentária mínimo o conflito com os demais
espaços de deliberação, mas não e está sujeita a limitações de princípios
constitucionais,
terão chances de penetração recursos financeiros.
competindo
ao
Judiciário
na pauta político-axiológica
assegurá-lo.
salvaguardada pelas opções O orçamento deve ser entendido
constitucionais.
como um instrumento de Por sua vez, no que se refere ao
implementação das disposições processo de ingerência estatal na
Na visão substancialista o constitucionais, a expressão geração de rendas e riquezas da
papel reservado à jurisdição do planejamento das políticas Nação, a escola procedimentalista
e ao tribunal constitucional públicas a serem realizadas permite maior campo de atuação
torna-se essencial no que se pela Administração Pública. A estatal, por meio de normas
refere à condução da vida Constituição vincula a elaboração infraconstitucionais. Tal fato gera
política da Nação. Em que e execução das leis orçamentárias, um quadro de maior incerteza no
pese os poderes constituídos exigindo a previsão de programas mercado privado, uma vez que
executivo e legislativo gozarem e planos de ação governamental o planejamento estatal para a
de representatividade popular destinados à implementação dos Ordem Econômica fica ao alvitre
majoritária,
compete
ao direitos fundamentais sociais.
de paixões político-partidárias,
judiciário moderar a vontade dos
dando margem a intervenções
outros, inclusive no que se refere Não se pode mais encarar o imprevisíveis.
ao controle de políticas públicas. orçamento como simples peça
contábil de previsão de receita De outro giro, a corrente
Seu parâmetro de controle será e fixação de despesa, mas sim substancialista
permite
as normas compromissárias da como verdadeira expressão um
cenário
de
maior
Constituição, que servem de norte do
planejamento
estatal previsibilidade, uma vez que
para legitimar a interferência dos voltado ao desenvolvimento o modelo de intervenção
tribunais na desconstituição dos social e econômico. Todavia, a estatal tem seus contornos e
atos legislativos e executivos que realização material dos direitos limites
constitucionalmente
não albergarem, efetivamente, sociais
constitucionalmente estabelecidos, não dando azo a
os valores sociais previstos na assegurados esbarra na escassez maiores interferências políticas
1109
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no planejamento econômico e ter um filho deveriam solicitar
uma permissão ao monarca, que
estatal.
lhes entregava uma placa que
deveria ser pendurada nas suas
portas. A placa dizia: F.U.C.K.
4. Intervencionismo estatal e o (Fornication Under Consent of
the King) ou “Fornicação Sob o
pensamento econômico
Consentimento do Rei”1. Somado
A
evolução
histórica
do a isso, a tributação cobrada
pensamento econômico tem pelo monarca se dava por meio
como ponto de partida o declínio do confisco da produção e da
do Estado Absolutista, que propriedade do indivíduo, não
enfeixava todos os poderes na raro sob pena do cerceamento do
mão do rei, cuja concentração de direito de liberdade.
força impedia o desenvolvimento
de
qualquer
teoria
que Podemos destacar, portanto,
objetivasse
reconhecer
aos que o declínio ideológico do
súditos direitos em oposição às Absolutismo se deu com a
ordens do monarca. Vigorava a necessidade da sociedade em
máxima romana quod principi estabelecer direitos e garantias
placuit legis habet vigorem, que se individuais que protegessem os
traduzia na egocêntrica visão de súditos dos abusos perpetrados
Luís XIV, L’État c’est moi (O Estado pelo Soberano. Como marco
sou eu). O modelo absolutista de histórico, tem-se a Constituição
Estado foi fruto da necessidade do Rei João Sem-Terra, na
de se centralizar a autoridade Inglaterra, em 1215, que trouxe
política em torno de um único a lume o princípio da legalidade,
órgão ou ente de decisão, o qual, concebido como forma de
no modelo político vigente à limitação da atuação do Estado
época, era a figura do monarca, no campo tributário.
que monopolizava todas as
funções públicas, uma vez que Contudo, como a história não
não havia, ainda, a especialização dá saltos, observamos que o
destas. Resultou do declínio declínio absolutista consolidoudo mosaico de Estado feudal, se ideologicamente com a teoria
que se caracterizava pela da separação dos poderes
descentralização dos centros desenvolvida pelo Barão de
de decisão política. Observe- Montesquieu, a partir das ideias
se que, durante o auge do de formas puras de governo
Estado Absolutista, diversas pensadas por Aristóteles, cuja
leis interferiam indevidamente obra L’esprit des lois (1748)
na esfera de domínio privado é o marco filosófico de tal
do indivíduo. Nesta época, por movimento, culminando na
exemplo, os nubentes só podiam Revolução Francesa (1789),
consumar o casamento após tendo como expressão máxima
autorização do rei, que tinha o a Declaração Universal dos
direito de copular com a noiva Direitos do Homem e do Cidadão,
antes do noivo. Quando quisessem que foi uma das principais

obras que marcou a origem dos
direitos de 1a geração – direitos
individuais, em que pese outros
ordenamentos
jurídicos
já
terem positivado tais direitos
anteriormente
(Declaração
de Direitos do Bom Povo de
Virgínia/EUA, 1776).

Em que pese a distribuição de
bens, rendas, riquezas e prestação
de serviços fazer parte e estar
presente em todos os períodos
da história humana, a partir
da necessidade de se organizar
juridicamente a Nação em torno
de funções especializadas, dada
ao aumento de complexidade
das relações sociais, passou-se a
estudar a economia com métodos
de
observação
científicos.
Consequentemente, as normas
jurídicas, ainda que de forma
incipiente, passaram a regular
as novas formas de interação
entre os indivíduos e entre estes
e os detentores dos fatores de
produção.
Observe-se que o Estado
Absolutista deu lugar ao Estado
Liberal, que se caracterizava na
plena garantia das liberdades
individuais
(...
laissez-faire,
laissez-passer...), tendo auge no
século XIX. O Estado deixava a
condução dos negócios jurídicos
ao livre-arbítrio das partes
interessadas, que exerciam seus
direitos individuais de forma
irrestrita, focando seus esforços,
tão somente, na garantia da
segurança pública interna, bem
como na manutenção da ordem
externa.
Economicamente, o surgimento
do Estado Liberal sustentou-se

1 Quando chegou aos EUA, essa abreviação assumiu um novo significado: se alguém fosse preso por sexo ilegal, era condenado “por conhecimento
carnal ilegal” (For unlawfull Carnal knowledge). Carnal Knowledge era uma expressão usada para designar uma conjunção sexual ilegal (estupro é uma
conjunção carnal ilegal, por exemplo).
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no aquecimento das relações
comerciais e no aparecimento
de novos fatores de produção
(capital),
oriundos
do
mercantilismo e da ascensão da
classe burguesa, dando origem
à ciência econômica e sua teoria
clássica de microeconomia.

Todavia, as imperfeições do
regime liberal clássico não
tardaram a aparecer. Isto
porque o funcionamento desse
pressupunha certa igualdade e
um ambiente concorrencialmente
perfeito, para que, através da
competição equilibrada entre
os agentes, se alcançasse os
interesses coletivos. Como tais
pressupostos
nunca
foram
efetivados, houve a crise do
liberalismo,
caracterizada
por
sucessivas
depressões
econômicas,
desequilíbrios
internacionais, acirramento das
desigualdades sociais, bem como
por conflitos bélicos em escala
mundial.

O
exercício
indiscriminado
dos direitos e liberdades
individuais sem um aparato
jurídico que lhe impusesse
limites preestabelecidos, teve
consequências nefastas para
a sociedade, uma vez que, no
campo interno, concentrou
demasiadamente os fatores de
produção e riquezas nas mãos
de poucos, gerando as lutas
de classes e injustiças sociais,
bem como, no campo externo,
acirrou as disputas por mercados
econômicos, que culminou na 1ª
Guerra Mundial, desdobrando-se
na 2ª Grande Guerra.
Com
o
agravamento
da
questão social interna, isto é,
a marginalização das classes
menos favorecidas, bem como o
aparecimento dos párias sociais,

dentre outros fatos ocorridos,
presenciamos o nascimento dos
direitos de 2ª geração, isto é,
os direitos de cunho social, tais
como o direito do trabalhador
e o direito à seguridade social
(previdência,
assistência
e
saúde).

Outrossim,
a
concentração
de riquezas e dos fatores de
produção nas mãos de poucos
se mostrou perniciosa ao
mercado econômico, uma vez
que gerou práticas abusivas
prejudicando e eliminando a
livre-concorrência
necessária
à manutenção saudável dos
mercados respectivos. Destacase na América do Norte, no fim
do século XIX, o nascimento das
primeiras leis de intervenção no
mercado (antitruste).

se, destarte, diferentes formas e
aspectos intervencionistas, cada
qual influenciado pelo ideário
político da corrente partidária
que se encontra no poder,
conforme adiante explicitado.

Surge
o
intervencionismo
estatal, caracterizado por forte
interferência do Poder Público
na sua Ordem Econômica, sob
duas vertentes dominantes: o
Estado Socialista e o Estado do
Bem-Estar Social, este último
consolidado nas democracias
ocidentais após a Segunda Guerra
Mundial.

Como decorrência dos fatos
acima delineados, presenciamos
o aparecimento dos primeiros
blocos econômicos internacionais
e o nascimento dos direitos de
3a geração, que são os direitos
Assim, após os conflitos sociais cuja
titularidade
pertence
do século XIX, bem como dos a toda a sociedade, tendo
grandes conflitos mundiais, caráter nitidamente coletivo e
presenciou-se o aparecimento transindividual (meio ambiente,
do Estado Intervencionista e defesa do consumidor, defesa da
o nascimento das primeiras concorrência, dentre outras).
normas de caráter jurídicoeconômico, no qual a autonomia O modelo socialista caracterizoude vontade das partes na se pela absorção total da
atividade econômica é mitigada atividade econômica por parte
pelo
direcionismo
estatal, do Estado. Por sua vez, no modelo
sobrepondo-se os interesses social, a intervenção na atividade
coletivos e transindividuais aos econômica apresenta-se mais
interesses individuais. Observe- moderada, objetivando garantir
se que a ciência moderna da que sejam efetivadas políticas
Economia volta seus interesses ao de
caráter
assistencialista
estudo dos agentes econômicos e na sociedade, para prover os
dos fatores de produção com o notadamente hipossuficientes
mercado em perspectiva coletiva em suas necessidades básicas.
(macroeconomia).
O
Estado
intervencionista,
Assim, com a derrocada do em
virtude
do
modelo de Estado liberal, houve a superdimensionamento
da
ascensão de uma nova forma de máquina estatal, gerando déficit
posicionamento do Poder Público no orçamento público, uma
em face da ordem econômica e vez que as despesas a serem
dos mercados, sendo abandonado realizadas pelo Poder Público
o liberalismo puro, adotando- ultrapassaram o volume de
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receitas arrecadadas, cedeu
lugar ao Estado neoliberal, ou,
como preferem diversos autores
nacionais, ao Estado regulador,
fortemente inspirado no ideário
político da social-democracia.

Isto porque esse paradigma
de
Estado
interventor,
parâmetro e modelo para as
Constituições brasileiras, de
1934 até o texto primitivo da
Constituição de 1988, foi alvo
de duras críticas, porquanto
se
demonstrou
ineficiente,
paternalista e incompetente, não
se revelando capaz de atender
com presteza e eficiência à
demanda dos cidadãos, sendo,
ainda, responsável por vultosos
endividamentos e déficits nas
contas públicas.
A
experiência
histórica
revelou que se tratava de um
modelo de Estado esbanjador,
superestimado,
incapaz
de
investir nas demandas sociais
mais urgentes, tais como
transporte, habitação, saúde,
educação e segurança pública,
dentre outras.

No que tange à sua relação
com os indivíduos, revelou-se
igualmente pernicioso. Levou o
cidadão a sentir-se sufocado e
refém nas mãos do Estado-pai e,
concomitantemente, a achar-se
no direito de eternamente ficar
no ócio e clamar do Poder Público
a resposta a todo e qualquer
anseio e necessidade. Igualmente,
políticas públicas concebidas
para efetivação dos ditames de
justiça social apresentavam-se
de cunho muito mais demagogo,
do que social, fato que contribuía,
em demasia, para o processo de
ócio coletivo.

Assim, a partir desse descrédito no
potencial empresário e provedor
do Estado, como instrumento
para atingir, de forma eficaz, o
progresso e a transformação
social, os papéis que antes lhe
foram destinados passaram por
uma redistribuição, no intuito de
reduzir o tamanho da máquina
burocrática,
devolvendose à iniciativa particular as
atividades que estavam sendo
insatisfatoriamente prestadas
pela máquina estatal.

sem, contudo, abandonar a
necessidade de sociabilidade
dos bens essenciais, a fim de se
garantir a dignidade da pessoa
humana bem como os ditames
de justiça social, permeados e
aliados, agora, à livre-iniciativa e
à defesa do mercado.

Caracteriza-se
numa
nova
concepção para a presença
do Estado na economia, como
ente garantidor e regulador da
atividade econômica, que volta
a se basear na livre-iniciativa e
O pêndulo retorna à iniciativa na liberdade de mercado, bem
privada, de modo a assegurar- como na desestatização das
lhe o papel de protagonista na atividades econômicas e redução
sociedade, dando-se um retorno sistemática
dos
encargos
comedido ao ideário liberal, sociais. Tem por fim garantir
permeado, agora, pela presença equilíbrio nas contas públicas,
do Estado, na qualidade de agente sem, todavia, desviar o Poder
normatizador e regulador de sua Público da contextualização
Ordem Econômica.
social, garantindo-se, ainda, que
este possa focar esforços nas
O novo posicionamento estatal atividades coletivas e essenciais.
regulador passou a concentrar
esforços em áreas que considera Em virtude da Crise Financeira,
como
típicas
de
Estado, desencadeada pelo mercado
abandonando-se o direcionismo imobiliário norte-americano, com
estatal
nas
atividades reflexos no sistema financeiro
econômicas, ficando este apenas internacional por toda a Europa,
como agente regulador da Ásia e demais continentes, o
atividade econômica.
modelo estatal regulador foi
colocado em teste e passa por
Assim, o Estado Regulador um período de reformulação.
apresenta-se como a forma de Nos Estados Unidos da América,
posicionamento
econômico volta-se a uma maior ingerência
estatal adotado em decorrência do governo sobre diversos setores
da crise gerada pelo fracasso da economia, ao passo que na
da experiência liberal, pelo Europa discute-se, de forma
superdimensionamento da área muito calorosa e nem sempre
de atuação estatal pregada pelo amistosa, a redução de benefícios
Estado Social, bem como da e direitos sociais, como forma de
inoperância do Estado Socialista manter e aumentar os postos de
cuja
experiência
histórica emprego. Aproxima-se, destarte,
mostrou-se igualmente mal de um retorno ao modelo de
sucedida.
intervencionismo
econômico,
onde a preocupação maior do
Destarte, busca-se com este Estado tem como centro da
modelo um retorno comedido defesa do mercado, situando-se
aos ideais do liberalismo, perifericamente na questão social.
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determinada
pelo
Federal
Reserve
norte-americano,
aliada a forte competitividade
entre as diversas instituições
financeiras, sempre em busca de
aumentar a lucratividade, houve
procura, na década de 1990, por
mercados externos, mormente
as economias periféricas que
buscavam abertura para atrair
investimentos
estrangeiros.
Todavia, tal migração de
capital revelou-se periclitante
tanto para as economias
desenvolvidas quanto para as em
desenvolvimento. Isso porque
em que pesem as economias
periféricas apresentarem uma
atrativa política de cobrança
de juros altos, o grau de
inadimplemento experimentado
5. A crise financeira do traduziu-se em risco inadequado
aos investidores externos, fato
subprime de 2008
que levou à busca por soluções
No que se refere à origem da alternativas, tais como o
crise financeira de 2008, vários incipiente mercado virtual de
fatores contribuíram para seu empresas de internet.
surgimento.
Em meados de 2001, em virtude
Na década de 1980, em virtude de forte queda experimentada
do avanço dos ideais neoliberais nas empresas do mercado
tanto nos Estados Unidos da virtual, o Federal Reserve
América, com a gestão de Ronald passou a incentivar o mercado
Reagan, quanto na Inglaterra, sob imobiliário, por meio de duas
a administração de Margareth agências de crédito, a Fannie
Thatcher,
permitiu-se
uma Mae e a Freddie Mac, atraindo
menor regulação sob o mercado investidores externos e abrindo
financeiro, aumentando sua diversas linhas de crédito à
liberdade de atuação em nichos clientela de baixa renda, com
tradicionalmente
reservados perfil de risco considerado, a
aos bancos comerciais. Tal fato princípio, inadequado para esse
aumentou e facilitou o acesso tipo de operação financeira.
ao crédito, permitindo maior
circulação de capital nesses Como garantia de retorno
de investimento, utilizarammercados internos.
se os próprios imóveis, por
Em virtude da pouca inflação meio de contratos de hipoteca,
subprime.
doméstica, que levou a uma denominados
no
potencial
política
de
juros
baixos Acreditava-se
Por sua vez, a América Latina
experimenta
um
processo
de
intervencionismo
em
seus mercados, oriundo do
movimento denominado de
Novo
Constitucionalismo
Latino Americano, com grande
intensidade na Venezuela, na
Bolívia e no Equador, bem como,
de forma mais incipiente, na
Argentina. Tal doutrina, sob a
justificativa de criação de um
Estado Plurinacionalista, baseada
em inclusão igualitária, permite
e autoriza medidas interventivas
no mercado muito próximas e
com estreita semelhança com o
intervencionismo socialista.

de valorização dos imóveis
financiados que, diante de
eventual
inadimplemento,
estariam com valores de
mercado acima do preço original,
fator que permitiria o retorno do
capital investido, bem como uma
margem de lucro satisfatória
às
instituições
financeiras,
com a eventual execução das
hipotecas. Além disso, o próprio
governo norte-americano, por
meio do Federal Reserve, atuava
como grande avalista de todo
o mercado, fato que o tornava
extremamente atrativo para
investidores em todo o mundo.
Assim, a Fannie Mae e a Freddie
Mac captavam investimentos
por todo o mundo, valendo-se
dos fatores acima como forma de
atração.
Conforme leciona Fernando
Cardim de Carvalho2:

Um mercado muito mais promissor
era o mercado de financiamento
imobiliário dos Estados Unidos. O
estoque de hipotecas nos Estados
Unidos ronda a casa dos 10
trilhões de dólares, metade dos
quais conta com o suporte das
empresas paraestatais conhecidas
como Fannie Mae e Freddy Mac.
Este mercado, porém, é um
mercado essencialmente maduro,
de crescimento relativamente
lento,
especialmente
depois
que a população americana
começou a envelhecer. Para
instituições financeiras em busca
de novas fronteiras era preciso
descobrir modos de ampliá-lo
mais intensamente que o simples
crescimento
vegetativo
da
população. O modo encontrado
foi a abertura do mercado dos
tomadores chamados de subprime.

2 Dossiê da crise. Associação Keynesiana Brasileira, 2009. Disponível em: <http://www.ppge.ufrgs.br/akb/dossie-crise.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2009.
p. 16.
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Contratos de financiamento de
compra de residências, chamados
de hipotecas residenciais, são
contratos de longa duração,
em que o próprio imóvel é dado
em garantia do empréstimo.
O comprador não se torna
proprietário do imóvel até que
o pagamento seja completado.
Se o comprador der um calote, o
financiador simplesmente retoma
o imóvel, podendo então revendêlo para recuperar seu prejuízo.
O banco financiador da hipoteca
normalmente não deseja retomar
o imóvel. Quando isso acontece,
não apenas o banco perde a receita
de juros sobre o empréstimo, como
ainda tem que cobrir as despesas de
conservação do imóvel, de revenda
para terceiros etc. No entanto,
quando o comprador para de
pagar o empréstimo, a retomada
do imóvel é uma forma de reduzir
os prejuízos. Para reduzir as
chances de ter de retomar o
imóvel, o banco que emprestava
a hipoteca, tradicionalmente,
fazia uma análise detalhada da
ficha de crédito do candidato a
financiamento, examinando sua
renda, seu crédito na praça, suas
perspectivas profissionais etc. de
modo a reduzir a chance de efetuar
um empréstimo a alguém que não
pudesse pagar de volta o dinheiro
tomado. Os tomadores que não
preenchessem essas condições
não receberiam empréstimos. O
termo subprime, que se tornou
tão conhecido em todo o mundo,
identifica
precisamente
os
indivíduos que não teriam renda,
ou garantias, ou história de crédito
que justificassem a concessão
do empréstimo. Em outras
palavras, essas eram as pessoas

que ficavam de fora do mercado
de financiamento de imóveis, por
falta de qualificações suficientes
para convencer as instituições
financeiras de que era um risco
aceitável.
Aliado a esses fatores, o mercado
norte-americano não passou
por qualquer crise financeira
desde 1980, sendo uma das
economias, até então, mais
estáveis e confiáveis, fato que se
traduzia em garantia de retorno
a qualquer investidor.

Todavia, o subprime teve como
público-alvo
população
de
baixa renda, sem capacidade de
solvabilidade para tanto, fato que
se traduziria, inexoravelmente,
em
inadimplemento
e
risco inadequado para os
investidores. Como forma de
aumentar as garantias em
torno do investimento, criouse um sistema de securitização
operacionalizado por meio de
emissão de títulos mobiliários
derivativos
dos
contratos
subprime, conhecidos como
Tais
valores
derivativos.3
mobiliários
são
oriundos
de contratos ou operações
financeiras de longo prazo, as
quais o investidor que os adquire
tem como garantia de retorno os
pagamentos a serem efetuados,
lastreando-se em crédito futuro
e na certeza do adimplemento.

Em virtude do reajuste na taxa
de juros autorizado pelo Federal
Reserve, por conta de uma alta
de inflação ocorrida em 2005, o
ponto-chave da autorregulação
do sistema foi duramente

alterado, fato que gerou forte
inadimplência, ante a falta de
capacidade de solvabilidade
dos respectivos devedores para
arcar com aumento de juros em
financiamento em longo prazo.
Diante disso, a saída era executar
as garantias reais do subprime,
como forma de assegurar o
retorno dos investidores que
adquiriram
os
respectivos
derivativos. Todavia, em face do
grande volume de hipotecas a
executar, o preço dos respectivos
imóveis caiu drasticamente,
não servindo para garantir
a liquidez dos derivativos
emitidos. Assim, os titulares
desses
valores
mobiliários
assistiram, impotentes, à queda
de cotação destes, e igualmente
à impossibilidade de negociação
em mercado de bolsa ou de
balcão, ante o inexorável prejuízo
advindo da perda de ativos.
Destarte, em virtude do reajuste
dos
juros
remuneratórios
cobrados nos contratos de
financiamento para aquisição
de imóveis nos Estados Unidos
da América, toda a Ordem
Econômica Internacional foi
abalada, gerando um efeito
dominó que culminou com a
quebra de instituições financeiras
por todo o mundo.
5.1. Os efeitos da crise
financeira do subprime de
2008
A primeira instituição financeira
a sofrer com a crise de 2008 foi
o tradicional e secular banco de

3 Derivativo é um contrato no qual se estabelecem pagamentos futuros, cujo montante é calculado com base no valor assumido por uma variável, tal
como o preço de um outro ativo (e.g. uma ação ou commodity), a inflação acumulada no período, a taxa de câmbio, a taxa básica de juros ou qualquer outra

variável dotada de significado econômico. Derivativos recebem esta denominação porque seu preço de compra e venda deriva do preço de outro ativo,
denominado ativo-objeto.
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investimentos norte-americano
Lehman Brothers, fundado em
1850. Em que pese o banco
inglês Barclay ter manifestado
interesse na aquisição dos ativos
do Lehman Brothers, o governo
norte-americano recusou-se a
ser garantidor desta operação,
fato que levou ao encerramento
de suas atividades e à abertura
de seu processo de liquidação.
Em seguida, a maior empresa
de securitização dos Estados
Unidos da América, a American
International Group, conhecida
pela
sigla
AIG,
declarou
publicamente estado falimentar,
fato que alertou as autoridades
econômicas norte-americanas
sob o risco de uma crise
sistêmica, com efeito dominó,
atingindo diversos setores não só
de sua economia doméstica, mas
com reflexos em diversos outros
países, dada a característica
conglobante e multifacetaria do
mercado de investimentos da
América do Norte.
Todavia, em poucas semanas,
a fragilidade da atual Ordem
Econômica Internacional restou
patente, ficando claro que as
diversas economias domésticas
envoltas, sejam as desenvolvidas
ou as em desenvolvimento, não
estavam imunes aos eventuais
prejuízos oriundos da fase
periclitante em que se entrava.
As
maiores
instituições
financeiras
de
atuação
transnacional,
conforme
noticiado amplamente na mídia,
tais como o Citigroup e a Merril

Linch (com sede histórica nos
Estados Unidos da América), a
Northern Rock (no Reino Unido),
a Swiss Re e a UBS AG (na Suíça),
a Société Générale (na França),
registraram perdas vultosas em
seus balanços, fato que acirrou
o clima de desconfiança nas
soluções de mercado. Por sua vez,
no Brasil, empresas tradicionais
como Sadia, Aracruz Celulose e
Votorantin anunciaram perdas
magistrais nos investimentos
que realizaram no mercado
de derivativos de câmbio
internacional4.

medidas de ajuda aos seus
sistemas
financeiros,
que
resultaram na injeção de 1,17
trilhões de euros no mercado7.
5.2. Considerações sob o atual
modelo de intervencionismo
Norte-americano
de
intervenção, em face da crise
financeira de 2008

Em virtude da crise do mercado
imobiliário norte-americano, com
a quebra de diversas instituições
de crédito, seu governo, por
Diante de tais fatos e da real meio do Federal Reserve, adotou
possibilidade
de
colapso políticas, pouco ortodoxas e até
no
sistema
financeiro então inéditas ao longo de sua
global,
diversos
governos história. Inicialmente, deixou
operacionalizaram
medidas de lado seu ideário liberal de
interventivas em suas principais intervencionismo mínimo e
instituições
financeiras.
O passou a subscrever o capital
governo da América do Norte das instituições, bem como a
decretou intervenção, por tempo securitizar os títulos de dívida
indeterminado nas agências de inadimplidos.
crédito Fannie Mae e Freddie Mac,
as quais passaram a seu controle Dessa feita, injetou-se no
direto, autorizando ajuda na mercado algo, inicialmente, em
ordem de dois trilhões de dólares torno de setecentos bilhões de
às suas instituições financeiras.5 dólares, evitando a quebra de
O Estado islandês assumiu o diversas instituições financeiras
controle de seu segundo maior e, consequentemente, uma crise
banco, o Landsbanki, anunciando, sistemática, nos moldes da
ainda, ajuda financeira sob forma quebra da bolsa de Nova York de
de empréstimo na ordem de 1929. Estima-se que a aplicação
quinhentos milhões de euros a de verbas públicas chegou a
sua maior instituição financeira, magnitude de dois trilhões de
o Kaupthing, por meio do Banco dólares.
Central da Islândia.6 Por sua
vez, diversos países da União Tal medida teve por finalidade
Europeia, tais como os Países aumentar a liquidez no mercado
Baixos, a Alemanha, a França, interbancário, impedindo o efeito
a Itália e a Áustria anunciaram dominó, com a falência sequencial

4 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u449171.shtml>, <http://portalexame.abril.com.br/ae/negocio/m0168643.
html> e <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u454722.shtml>. Acesso em: 27 nov. 2009.

5 Disponível em: <http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/jun2007/db20070612 _748264.htm>. Acesso em: 27 nov. 2009.

6 Disponível em: <http://www.abril.com.br/noticias/economia/islandia-nacionaliza-maior-banco-pais-122716.shtml>. Acesso em: 27 nov. 2009.
7 Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultnot/reuters/2009/03/05/ult29u66132.jhtm>. Acesso em: 27 nov. 2009.
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acessível). O tribunal considerou
constitucional toda a reforma
de saúde, inclusive o chamado
Obamacare e sua disposição
mais contestada, a proposta de
Este pacote de medidas ampliou tornar obrigatório a todos os
as
políticas
interventivas americanos, exceto aqueles que
praticadas pelos Estados Unidos vivem abaixo da linha da pobreza,
da América, uma vez que adquirir um plano de saúde.
implicaram em injeção direta de
subsídios públicos no mercado, A lei obriga a todos os americanos a
por meio de subscrição de contratarem um seguro de saúde,
capital social das instituições sob pena de cair na malha fina
financeiras, inclusive daquele da receita federal. Objetivando
com direito a voto, não apenas forçar competição e baixar os
as tradicionais golden shares8. preços, a ofertas são feitas em
Todavia, todas as medidas mercados virtuais, a lei pretende
governamentais
visaram
a ampliar a cobertura, dando
proteção e defesa do mercado, acesso há cerca de 48 milhões de
não impedindo o impacto social pessoas sem cobertura médica
negativo oriundo das demissões e nos EUA. Por meio de uma política
da perda dos postos de trabalho. de subsídios cruzados, a lei cria
um auxílio federal para famílias
Concomitante à crise econômica, sem condições financeiras de
presenciou-se um avanço nos pagar os custos totais dos planos
programas
de
assistência e estabelece benesses tributárias
à saúde, com políticas de a pequenas empresas, para as
ampliação de acesso ao sistema ajudarem na cobertura de saúde
norte-americano. Tal fato foi de seus funcionários. Estabeleceu,
objeto de inúmeras críticas, outrossim, critérios de cobertura
mormente por se tratar de ação mínima, obrigatoriedade de
governamental sem precedentes cobertura a doenças prénos Estados Unidos da América. existentes, proibindo os limites
Aprovada em março de 2010, a de gastos com tratamentos e a
reforma do sistema de saúde foi suspensão destes.
uma das principais promessas
da campanha que elegeu Barack Segundo cálculos do próprio
Obama em 2008. Contestada governo dos EUA, o programa
judicialmente e o processo foi custa algo em torno de 600
parar na Suprema Corte dos bilhões de dólares por ano, o que
Estados Unidos. Em junho de representa cerca de 17% do PIB
2012, a Corte máxima americana americano. Some-se a isso que
aprovou por cinco votos a quatro a previsão sob os custos anuais
a Patient Protection and Affordable é de crescimento. A secretaria
Care Act (lei da proteção ao de Saúde americana projeta que
paciente e assistência médica entre 2013 e 2022, seus gastos
e em cadeia de outros bancos.
Buscou-se impedir, ainda que
sem muito sucesso, que a crise se
ampliasse em escala mundial.

8

com os programas federais vão
aumentar em média 5,8% ao ano.
Assim, essa taxa de crescimento
pode elevar os custos sob a
rubrica saúde para 19% do PIB
em 2022, tornando-o inviável.
6. A Crise da Zona do Euro
Devido a uma série de
acontecimentos em torno do
crescente endividamento público,
notabilizados nos primeiros
meses de 2010, os países que têm
o euro como moeda única foram
afetados por uma crise sem
precedentes na história do bloco.

Durante esse período, os Estados
signatários dos acordos da
União Europeia padeceram de
uma crise de confiança em suas
economias internas, com ataques
especulativos aos títulos públicos
de alguns países, turbulência
nos mercados financeiros e nas
bolsas, bem como de queda do
euro, dentro de um contexto de
incertezas e dificuldades para
se chegar a um consenso sobre
as medidas necessárias para
enfrentamento e superação da
crise.
6.1. A origem da crise
Podemos considerar que o
ponto exordial foi a indisciplina
fiscal e o descontrole das contas
públicas em alguns países da
zona do euro. Após a revelação
de que a Grécia maquiava seu

A golden share ou ação de ouro é uma terminologia utilizada no mercado acionário. Via de regra, emprega-se esta categoria de valor mobiliário

para criação de ações de classe especial, que serão retidas pelo poder público, quando este se desfaz do controle acionário de sociedades onde detinha
participação. Tal processo de transferência de controle estatal costuma ser denominado de privatização, sendo uma das formas de desestatização. Assim,

uma golden share representa a participação acionista detida pelo Estado, que apesar de ser minoritária, confere poderes especiais, tais como direito a
veto nas assembleias gerais.
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Todavia, a Alemanha, principal
economia da zona do euro, dentre
outros membros, exigiu maiores
debates antes da implementação
do plano, fato que levou a maiores
atrasos, aumento do clima de
incerteza e, consequentemente,
Isto porque, diante de fortes a maiores quedas no euro e no
rumores sobre uma possível mercado de bolsas.
moratória e até suspensão de
pagamentos por parte do governo
grego, investidores passaram
a exigir taxas de juros mais 6.2. O plano de ajuda e seus
excessivas para arrolar a dívida objetivos
da Grécia, bem como conceder
novos empréstimos.
Finalmente, em maio de 2010,
França e Alemanha, duas
Todavia, a perda do poder lideranças no bloco, anunciaram
aquisitivo do euro atingiu todas que os signatários da Zona do
as economias do bloco, levando Euro iriam elaborar um plano
a uma queda continua de bolsas de defesa da moeda europeia,
em toda a Europa. Assim, diante até a abertura dos mercados,
da real possibilidade de extensão para evitar novos ataques
dos efeitos da crise a demais especulativos ao euro. A base
economias de signatários da jurídica para tal plano teve
União Europeia, notadamente sede no artigo 122-2 do tratado
Portugal e Espanha, além europeu, que determina que
da Irlanda e da Itália, foram “quando um Estado-Membro
concebidos planos de austeridade experimentar dificuldades, ou
fiscal como instrumentos para se uma séria ameaça de graves
evitar eventual crise sistêmica dificuldades, em razão de
e rebaixamento na avaliação de catástrofes naturais ou de
risco do endividamento público acontecimentos
excepcionais
dessas economias, consideradas que escapem ao seu controle, o
menos estáveis.
Conselho, a partir de proposta
da Comissão, pode conceder, sob
Para tirar a Grécia da crise, a União certas condições, assistência
Europeia e o FMI impuseram uma financeira da União ao Estadosérie de medidas de austeridade membro em questão”.
fiscal,comocondicionanteaosocorro
financeiro. Assim, o plano de ajuda a A esta medida adicionouser implementado incluía além de se a criação de um fundo de
empréstimos e supervisão do Banco estabilização coletivo para a
Central Europeu, a possibilidade, zona do euro. Assim, restou
conforme expressa declaração do patente que o objetivo das
Conselho Europeu, da execução de lideranças europeias foi blindar
uma operação de bailout9 na Grécia, o euro contra a especulação
se fosse necessário.
do mercado, indo além de um
nível de endividamento, títulos
soberanos de diversos países da
zona do euro foram rebaixados
pelas agências de risco, e a moeda
comum caiu ao nível mais baixo
em quatro anos.

9

mero plano de resgate para
a Grécia, uma vez que, numa
primeira avaliação, concluíram
que a estabilidade da zona do
euro como um todo ainda não
estava assegurada apenas com
o programa grego. Como medida
de garantia, foi determinado que
todos os signatários da zona do
euro deveriam, de forma segura
e rápida, reduzir seus déficits
orçamentais. Outrossim, ficou
patente a necessidade de uma
regulação mais forte para o
mercado financeiro, como forma
de se evitar ataques especulativos
ao euro, que é, atualmente, um
elemento essencial da Europa.
6.3. Reflexões sobre a crise do
Euro
A crise provocou nova discussão
sobre a coordenação econômica
e integração fiscal da União
Europeia, sendo apontadas a
falta de um tesouro unificado e
de um orçamento consolidado da
Zona do Euro, como principais
questões a serem sanadas.
Some-se a isso que, diante de
eventual crise sistêmica nas
contas estatais, todos os maiores
países
europeus
tiveram,
concomitantemente, que adotar
seus próprios planos de ajuste das
finanças públicas, inaugurando
uma era de austeridade.
Em uma análise inicial, mediante
uma visão dupla, econômica e
social, podemos chegar a duas
conclusões:

Bailout é uma palavra inglesa (de bail: fiança, garantia) que, em economia e finanças, significa uma injeção de liquidez dada a uma

entidade (empresa ou banco) falida ou próxima da falência, a fim de que possa honrar seus compromissos de curto prazo. Em geral, os bailouts são dados
pelos governos ou por consórcios de investidores que, em troca da injeção de fundos, assumem o controle da entidade.
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a) por uma perspectiva de
mercado, as medidas regulatórias
são apresentadas não como
decisões baseadas em escolhas
políticas, mas como imperativos
de uma lógica financeira neutra,
isto é, a estabilização da economia
depende da aceitação da
inexorável tendência do mercado
e da implementação das ações
necessárias para tanto, ainda que
a custo de vitórias sociais, fruto
de conquistas históricas;

6.4. Considerações sob o atual
modelo de intervencionismo
europeu, em face das crises
financeiras de 2008 e da zona
do euro

em montante superior a margem
de segurança estabelecida no
Tratado de Maastricht, de 1992, a
saber, 60% sobre o montante do
PIB. Tal cenário descortinou um
grave problema de descontrole
nos gastos e nas contas públicas,
no que se refere ao mosaico
dívida/PIB. Portanto, os títulos
de dívida pública dos PIIGS
perderam credibilidade com um
substancial aumento no risco de
moratória. Houve um movimento
de evasão de investimentos da
Europa, mediante a antecipação
de distribuição de dividendos e
resgate dos títulos.

A crise financeira mundial,
iniciada nos Estados Unidos
cujo auge foi atingido em
setembro de 2008, acirrou os
déficits financeiros de algumas
economias europeias, sendo
mais sensível em países Portugal,
Itália, Irlanda, Grécia e Espanha.
b) por sua vez, dentro de uma Sempre associada a imagem
visão dos segmentos sociais de altíssimo desenvolvimento
envoltos, dentre os quais econômico e bem-estar social, a
merecem destaque a classe dos Europa passou a ser vinculada às
trabalhadores, pensionistas e oscilações de mercado.
A
ajuda
financeira
foi
estudantes, isto é, daqueles que se
condicionada a uma série de
notabilizaram por protestar nas Assim, com o objetivo de diminuir medidas de ajustes fiscais
ruas, as medidas de austeridade os impactos negativos da crise que implicaram diretamente
constituem uma nova tentativa do sobre suas economias, aprovou- na relativização de direitos e
capital financeiro internacional se um pacote de ajuda pecuniária benesses sociais, o que levou a
de desmantelar o que resta do para os setores mais críticos, insatisfação popular e a diversas
Estado Intervencionista Social, com o fito de evitar perdas de manifestações.
uma vez que afeta diretamente postos de trabalho empregos e
as políticas sociais de inclusão atenuar os efeitos negativos no Observe-se que as medidas
e redistribuição de renda, setor financeiro, diminuindo intervencionistas na Europa
notadamente as previdenciárias, o risco de eventual crise se
aproximaram
de
um
educacionais e trabalhistas.
sistemática. Todavia, a injeção intervencionismo
meramente
de verbas públicas no setor econômico centrado na defesa
A união do bloco encontra-se privado diminuiu a capacidade e manutenção da higidez do
em cheque. Enquanto Alemanha de arrecadação dos respectivos mercado, com foco secundário na
e França entendem essencial a Estados, o que aumento o déficit área social.
manutenção da zona do euro, público.
Inglaterra sinaliza a convocação
de um plebiscito para decidir Em que pese a crise nortesobre sua continuidade ou não americana ter tido origem no 7. O atual modelo de
na União Europeia. Observe-se setor privado, os impactos intervencionismo
oriundo
que, apesar de ser signatário negativos na zona do euro da
crise
financeira
do
dos Tratados de Roma, o Reino deram-se
e
agravaram-se, neopopulismo e o Novo
Unido não aderiu à Convenção essencialmente, por problemas Constitucionalismo
Latino
de Schengen, de 1990, que fiscais. Isto porque, as economias Americano
foi o acordo de livre trânsito, de Portugal, Itália, Irlanda,
tampouco adotou o euro como Grécia e Espanha, denominados Recentemente,
a
América
moeda.
pela sigla PIIGS, diante de um Latina passa por uma onda
cenário negativo, revelaram de manifestações populares
que realizavam em despesas e
reforma
política,
com
mais do que arrecadavam fortes reflexos em sua ordem
em receitas. Assim, para se constitucional.
Denominoufinanciar, acumulavam dívidas, se
tal
movimento
de
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Executivo e Judiciário passam
a conviver com os poderes
Eleitoral e Popular (ou Cidadão).
Para manutenção de tal mosaico,
defende-se a concentração de
funções em torno do Executivo,
com mandatos mais extensos,
possibilidade
indefinida
de
reeleição, bem como outorga
de competências legiferantes.
Outrossim, em nome da inclusão
socioeconômica, amplia-se a
capacidade interventiva do
Estado na Ordem Econômica,
por meio de atos oriundos do
Poder Executivo, permitindoTem como pressuposto a criação lhe, inclusive, suprimir a
de um modelo de Sistema livre iniciativa e expropriar a
Jurídico plural, que contemple os propriedade privada.
segmentos sociais historicamente
marginalizados.
Atribui-se- Em que pese tal doutrina ainda ser
lhes, com status de norma incipiente, a mesma já encontra
ressonância
na
constitucional
fundamental, relevante
uma gama de direitos políticos, academia de direito brasileira10.
exercidos de forma participativa
e consensual, em caráter, Pedimos vênia, com todo o
aparentemente,
isonômico respeito aos defensores dessa
com os demais segmentos que nova doutrina, para discordar
compõem a sociedade. Mitiga-se, da
mesma.
Em
verdade,
assim, o modelo de democracia o que se chama de Novo
representativa
majoritária Constitucionalismo
Latino
para privilegiar um mosaico Americano, que tem como ponto
deliberativo-participativo,
no de partida a constituição da
qual os cidadãos, por meios de Venezuela (1999), e como marco
órgãos coletivos, tomam parte normativo as constituições
direta no processo de condução do Equador (2008) e Bolívia
política da Nação, em paralelo ao (2009), trata-se, simplesmente,
Congresso Nacional ou qualquer da adoção dos postulados
outro órgão representativo, socialistas, muito presentes na
inclusive do Executivo ou do ordem constitucional de Cuba,
Judiciário.
que, por sua vez, é um ator
muito influente na geopolítica
Propõe-se, por meio do Novo dos países acima. Em nome
uma
pseudo-isonomia
Constitucionalismo
Latino de
Americano, uma forma inédita de inclusiva, relativiza-se direitos
e
liberdades
repartição de poderes e funções fundamentais
instaurando-se
estatais, no qual o Legislativo, individuais,
Novo
Constitucionalismo
Latino Americano ou Novo
Constitucionalismo
Andino.
Objetiva-se
dar
maior
amplitude
a
participação
política popular, valorizar o
patrimônio
histórico-cultural
dos povos nativos ameríndios,
promovendo a inclusão sóciopolítica-econômica destes. Seu
principal expoente doutrinário
é o Professor de Direito
Constitucional da Universidade
de Valência Rubén Martínez
Dalmau.

10

regime ditatoriais e coletivistas,
onde não há tolerância e respeito
à vida, à propriedade, à liberdade,
bem como a diversos valores
fundantes
de
democracias
republicanas.
Outrossim,
a
instituição de conselhos ou
coletivos de consulta popular,
a fim de opinar e deliberar
diretamente sobre a instituição
de políticas públicas trata-se,
salvo melhor juízo, da antiga
formula adotada pelos regimes
socialistas, com ampla e
irrestrita ingerência estatal, sob
o manto de implementação da
supremacia do interesse público,
para defesa da vontade popular, a
despeito dos decantados sovietes
(conselhos operários).
Uma breve leitura comparativa
das
características
do
sistema socialista com o Novo
Constitucionalismo da América
Latina evidencia todos os seus
pontos em comum. Troca-se o
proletariado pela população
indígena ou qualquer outro
segmento social marginalizado,
para justificar a ingerência
máxima do Estado na vida
dos cidadãos e do mercado,
extirpando-se
direitos
fundamentais
e
liberdades
individuais.
Conforme
já
me
manifestei
sobre
as
características
do
Sistema
Jurídico Socialista em obras
anteriores:
Trata-se de uma adaptação
jurídica do romano-germânico à
filosofia marxista-leninista, que
lhe dá as seguintes peculiaridades:

WOLKMER, Antônio Carlos; FAGUNDES, Lucas Machado. Tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-americano: estado plurinacional

e pluralismo jurídico. Revista Pensar, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 371-408, jul./dez. 2011.

FELISBERTO, Rosana Ribeiro. Pluralismo, diversidade e cultura no Brasil. In: MAGALHÃES, José Luiz Quadros de (Coord.). Direito à diversidade e o Estado
plurinacional. Belo Horizonte: Arraes, 2012.

1119

DIREITO CONSTITUCIONAL

Ao direito constitucional é
reservado o papel maior de ser
o instrumento de legitimação e
validade do sistema de direito,
bem como a fonte primária e
b) o império da lei é mitigado pela suprema do ordenamento jurídico.
defesa e manutenção da revolução, No sistema socialista, o direito
o qual permite a supressão de constitucional assume a seguinte
direitos e liberdades individuais em feição:
garantia dos interesses coletivos
a) instrumento legitimador e de
revolucionários;
manutenção da autoridade política
c) garante-se ampla participação revolucionária, representada pelo
popular
nas
instituições princípio da unidade de poderes do
pessoais, coletivas e públicas, Soviete Supremo;
caracterizando-se
a
gestão
participativa em todas as b) instrumento definidor da
autogestão
das
instituições
instituições;
coletivas, estatais e pessoais;
d) a propriedade privada para a
pessoa física, na qual se garante c) instrumento definidor das
o direito ao uso, gozo, alienação Instituições de Estado:
e sequela, é substituída pela
propriedade pessoal, a qual pode c.1) Soviete Supremo;
ser individualizada na titularidade
de um cidadão, sendo-lhe vetado c.2) Presidium e Conselho de
a exploração com finalidade Ministros;
lucrativa;
c.3) Comitê de Participação
e) a propriedade privada para a Popular;
pessoa jurídica é substituída pela
propriedade coletiva, na qual a c.4) Justiça, Prokuraturas e
gestão administrativa é efetuada Advokaturas;
de forma participativa com todos
os trabalhadores, garantindo-lhes d) instrumento de garantia
voz ativa nas decisões gerenciais, do federalismo soviético (15
bem como participação financeira repúblicas)11.
nos resultados obtidos;
Perfazendo-se
um
exame
f) a gestão da máquina publica perfunctório, sem muito esforço
é compartilhada pelo corpo de epistemológico,
percebe-se
servidores públicos, obedecendo-se que o modelo de repartição
as diretivas políticas estabelecidas de poderes proposto pelo
pelo
partido
comunista Novo
Constitucionalismo
revolucionário.
Latino Americano é o mesmo
implementado nos sistemas
(...)
socialistas
e
totalitários.
Concentram-se poderes em torno
a) a condução da vida em sociedade
é estabelecida pelas diretivas
políticas do partido comunista
revolucionário;

11

do Executivo, permitindo-lhe
usurpar competência legislativa,
revisar as decisões do Poder
Judiciário e controlar o processo
eleitoral, como era competência
do extinto Soviete Supremo. A fim
de dar uma pseudolegitimidade
a todo esse mosaico ditatorial,
instituem-se
órgãos
deliberativos de participação
popular, os quais possuem um
papel mais figurativo, do que
protagonista. Em nome da
inclusão social, planifica-se toda
a economia, suprimindo direitos
fundamentais,
liberdades
individuais e, por corolário, a livre
iniciativa. Desta feita, o Estado,
por intermédio do Executivo,
expropria a propriedade privada,
sem pagamento de justa e prévia
indenização, criminalizando toda
e qualquer forma de oposição e
crítica a tais políticas.

Tal fórmula de Golpe de Estado
político não é nova, tampouco
inédita. Comparando-se com a
Constituição brasileira de 1937,
fácil perceber as semelhanças
doutrinárias e normativas que
concentravam poderes em torno
do Executivo, o qual poderia
exercer funções legiferantes
de forma indefinida, rever as
decisões do Judiciário, bem
como intervir na economia
ilimitadamente. Tudo feito e
promovido sob a justificativa de
atender os anseios populares.
Caracteriza-se,
portanto,
o
Novo Constitucionalismo Latino
Americano como um regime
genuinamente
totalitário,
baseado em aflição, medo e
estagnação social, somado a total
deturpação dos instrumentos
democráticos de legitimação

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 2013. p. 117 a 119.
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de vontade popular. Tal modelo qualquer diferença entre a lei e a
autocrático é descrito com ética, porque, quando se presume
que a lei em vigor é idêntica à ética
perfeição por Hannah Arendt12:
comum que emana da consciência
Em lugar disso, o terror, tanto na de todos, então não há mais
Rússia soviética como na Alemanha necessidade de decretos públicos.
nazista, aumentou na razão A União Soviética, onde os serviços
pré-revolucionários
inversa da existência de oposição públicos
política interna, demonstrando haviam sido exterminados durante
que a oposição política, ao invés a revolução, e onde o regime
de fornecer o pretexto do terror, pouco havia se incomodado
foi o último impedimento para que com questões constitucionais
este alcançasse a fúria total. Mais durante o período de mudança
perturbador ainda era o modo revolucionária, chegou a dar-se ao
pelo qual os regimes totalitários trabalho de promulgar em 1936
tratavam a questão constitucional. uma constituição inteiramente
Nos primeiros anos de poder, os nova e muito minuciosa (um véu
nazistas desencadearam uma de frases e preceitos liberais
avalanche de leis e decretos, mas encobrindo a guilhotina escondida
nunca se deram ao trabalho de no fundo), fato que foi aclamado
abolir oficialmente a Constituição na Rússia e no exterior como o
de Weimar; chegaram até a fim do período revolucionário.
deixar mais ou menos intactos No entanto, a publicação da
os serviços públicos – fato que Constituição coincidiu com o início
levou muitos observadores locais do gigantesco superexpurgo que,
e estrangeiros a esperar que o em menos de dois anos, liquidou a
partido mostrasse comedimento administração existente e apagou
e que o novo regime caminhasse todos os vestígios de vida normal
rapidamente para a normalização. e da recuperação econômica
Mas, após a promulgação das Leis conseguida durante os quatro
de Nuremberg, verificou-se que anos que se seguiram à liquidação
os nazistas não tinham o menor dos kulaks e coletivização forçada
respeito sequer pelas suas próprias da população rural. Daí por diante,
leis. Em vez disso, continuou a a Constituição stalinista de 1936
constante caminhada na direção teve exatamente o mesmo papel
de setores sempre novos, de modo que a Constituição de Weimar sob
que, afinal, o objetivo e a alçada o regime nazista: completamente
da polícia secreta do Estado, ignorada, nunca foi abolida; a
bem como de todas as outras única diferença é eu Stalin pode
instituições estatais ou partidárias dar-se ao luxo de mais um absurdo
criadas pelos nazistas, não podiam – com exceção de Vishinski, todos os
de forma alguma definir-se pelas autores da Constituição (que nunca
leis e normas que as regiam. Na foi repudiada) foram executados
prática, esse estado de permanente com traidores. O que mais chama
ilegalidade era expresso pelo fato a atenção de quem observa o
de que muitas normas em vigor Estado totalitário não é, por certo,
já não [eram] do domínio público. a sua estrutura monolítica. Pelo
Teoricamente, correspondia ao contrário, todos os estudantes
postulado de Hitler, segundo o qual sérios do assunto concordam pelo
o Estado total não deve reconhecer menos quanto à sua coexistência
12

(ou conflito) de uma dupla
autoridade, o partido e o Estado.
(...) A relação entre as duas fontes
da autoridade, entre o Estado e
o Partido, é a relação entre uma
autoridade aparente e outra real,
de modo que muitos descrevem
a máquina governamental do
regime totalitário como fachada
importante, a esconder e disfarçar
o verdadeiro poder do partido.
Conforme
acima
narrado,
os
postulados
defendidos
pelos
adeptos
do
Novo
Constitucionalismo
Latino
Americano nada mais refletem do
que os decantados instrumentos
de dominação totalitária, muito
bem apontados nas lições
filosóficas de Hannah Arendt.
Tal
posicionamento
de
concentração de poderes em torno
do Executivo, com possibilidade
de reeleição indefinida traduzse na total confusão entre
ideologias político-partidárias
com a defesa dos interesses do
Estado, o que não se coaduna
com os princípios que norteiam
a democracia republicana. Ainda
assim, tais institutos ditatoriais
são defendidos, de forma sutil,
sofismática e falaciosa, por Rubén
Martínez Dalmau. Conforme
entrevista dada à Folha de São
Paulo, edição de primeiro de
março de 2009:
FOLHA - Uma das críticas às novas
Cartas se refere ao fortalecimento
do Poder Executivo, tanto pela
possibilidade de se reeleger
como por novas atribuições,
principalmente
em
temas
econômicos. Um presidente forte
não é prejudicial para democracias
que têm instituições ainda frágeis?
MARTÍNEZ - Pode ser. Por isso, ao

ARENDET, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras. 2015. p. 533 a 534.
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mesmo tempo, as Constituições
estabelecem
instituições
paralelas de controle baseadas
na participação popular, como o
Poder Cidadão ou “Quinto Poder”,
como ficou conhecido no Equador.
As Constituições outorgam um
poder claro à sociedade civil
organizada, por exemplo na eleição
de determinadas autoridades,
sobre as quais já não é o presidente
da República quem decide, ou a
luta contra a corrupção. O que
se faz é recompor a distribuição
do poder público, fortalecendo a
organização popular, ainda que
isso implique uns mandatos mais
longos para outros cargos.
Analisando
a
Constituição
da Bolívia, esta estabelece
como base, em seu art. 1º, o
“pluralismo político, econômico,
jurídico, cultural e linguístico,
dentro do processo integrador
do país”. Em recente episódio, o
governo boliviano, sob a gestão
de Evo Moralles, expropriou
duas unidades produtoras de
gás da Petrobras, recusandose a pagar a justa e prévia
indenização. Após as devidas
negociações
internacionais,
a questão foi devidamente
contornada, indenizando-se a
estatal brasileira. Tal movimento
vem sendo associado a imagem
de
Simon
Bolívar,
sendo
denominado na Venezuela de
socialismo bolivariano, evidente
corruptela
do
bolivarismo,
quanto processo de integração
política das Américas.

Presenciam-se,
atualmente,
no cenário político da América
Latina,
crises
econômicas
de abastecimento, com total
falência da economia popular, em
virtude de excessivas políticas
de planificação econômica e
centralização
das
decisões

políticas em torno do Estado, sob
a pecha de defesa da população.
Nos países que aderiram ao
Novo Constitucionalismo Latino
Americano foram aprovadas leis
de controle de abastecimento
e da margem de lucros das
empresas (Argentina – Lei 26.991;
Venezuela – Lei de Preços Justos),
bem como de controle dos meios
de comunicação (Argentina – Lei
26.522).

Fora isso, o totalitarismo já mostra
sua real faceta na Venezuela.
Recentemente, o Poder Popular
Executivo venezuelano, por meio
de Decreto presidencial, efetuado
mediante renúncia expressa
de competência legislativa da
Assembleia Nacional, autorizou
o Exército a reprimir com uso
de armas de fogo e força letal
toda e qualquer manifestação
popular contra o dito socialismo
bolivariano.
Uma breve leitura da Resolução
nº 8.610, publicada na Gaceta
Oficial nº 40.589, de 27 de janeiro
de 2015, não dá margem a
maiores dúvidas ou digressões.
Observe-se que o art. 23.2 é
conflitante e paradoxal, ao
determinar que “o uso da força
potencialmente mortal só está
autorizado em uma situação
que constitua uma ameaça certa
e efetiva à vida de qualquer
pessoa envolvida na situação,
com a finalidade de preservá-la”.
Ora, como preservar uma vida
humana autorizando o Exército
a aplicar tratamento letal, com
potencial risco de morte? Fora
isso, o referido dispositivo é de
constitucionalidade
duvidosa,
uma vez que se encontra em
aparente conflito com o art. 68
[7] da Constituição venezuelana
que “proíbe o uso de armas
de fogo e substâncias tóxicas
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no controle de manifestações
pacíficas”. Outrossim, em sede de
controle de convencionalidade,
melhor sorte não resta, uma vez
que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos [8] e o Pacto
Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos [9], dos quais a
Venezuela é signatária, também
reconhecem o direito a reuniões
pacíficas,
sem
intervenção
armada do Estado.

Em recentes episódios, o novo
constitucionalismo
latino
americano perdeu força política
na América do Sul, com as
derrotas eleitorais presenciadas
nas últimas eleições da Argentina
(executivo)
e
Venezuela
(legislativo).
9. Conclusão

Ante todo o trabalho de
pesquisa
desenvolvido
no
presente artigo, resta claro que
as crises econômicas possuem
forte
impacto
nas
ações
governamentais, bem como nas
formas pelas quais o Estado
interfere no processo de geração
de rendas e riquezas da Nação.

Tal espectro de influenciação
irradia, não raro, efeitos
sobre o ordenamento jurídico,
permitindo que o campo de
aplicabilidade das normas de
direitos econômicos e sociais
sejam alteradas, no sentido de
amplia-las ou mitiga-las.
Nessa linha, a norma jurídica
é o veículo legitimador da
vontade estatal, se traduzindo
em instrumento de imposição
de mudanças e alterações
sociais. Por sua vez, as correntes
contemporâneas de doutrina
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constitucional permitem que o
campo de amplitude política seja
permeado e conformado pelo
ordenamento constitucional, de
maneira que a zona normativa
infraconstitucional
não
se
traduza em violação contextual
da Lei Maior e, por conseguinte,
em ruptura da ordem vigente e
da segurança jurídica.
Assim, tal processo legislativo
de
contextualização
das
regras de direito à realidade
econômica deve ter como norte
inafastável os postulados e
princípios constitucionalmente
assegurados, de forma a se
garantir a continuidade das
relações socioeconômicas, bem
como a segurança jurídica, a
estabilidade política e a satisfação
popular.

Não raro, é comum que os
períodos de crise econômica
sejam marcados, em Nações
cuja democracia republicana
não se encontra plenamente
estabelecida, por tentativas de
alterações drásticas no texto
constitucional,
promovendose a ruptura da ordem jurídica
vigente e a instalação de regimes
totalitários.
Conforme analisado no presente
artigo, a crise financeira do
subprime
norte-americano
resultou
em
adoção
de
medidas estatais de maior
intervencionismo
econômico
em um primeiro plano, por
parte do governo dos Estados
Unidos da América, partindose para a implementação de
ações governamentais de cunho
intervencionista social em uma
segunda etapa.
Por sua vez, a Europa, em face da
crise financeira da zona do euro,

adotou medidas de intervenção
estatal de cunho econômico, de
forma a mitigar e relativizar
diversos direitos sociais, tanto
de caráter trabalhista quanto
previdenciário, o que gerou forte
insatisfação social, mormente
nos segmentos de classe média
de sua população.

bem como da esfera do domínio
privado da sociedade, gerou
um ambiente hostil ao cidadão,
baseado em aflição, medo,
desesperança e expropriação
da propriedade particular. Tal
ambiência gestou um cenário
propicio à implantação de regimes
ditatoriais e totalitários, no qual
o Estado vive em um cenário de
Cabe ressaltar que, tanto o constante ilegalidade, sendo o
mosaico norte-americano, quanto maior violador do ordenamento
o quadro europeu, respeitaram jurídico e das normas que ele
seus textos constitucionais, próprio editou.
não se cogitando, em nenhum
momento da crise, em se alterar Nessa
linha,
a
doutrina
a Lex Magna.
denominada
Novo
Constitucionalismo
Latino
A experiência latino-americana, Americano nada mais se trata
todavia, permitiu que fossem de uma nova roupagem dada
instauradas novas assembleias aos
decantados
postulados
constituintes, o que resultou totalitários e ditatoriais, os
em ruptura drástica da ordem quais, segundo Hannah Arendt,
jurídica vigente e, por corolário, guardam profunda semelhança
em abalo no princípio da com o ordenamento jurídico do
confiança
recíproca.
Tanto nacional socialismo hitlerista
Bolívia, quanto Venezuela e alemão, bem como do socialismo
Equador promulgaram novas stalinista russo.
Leis Supremas, que ampliaram
o campo normativo de atuação
estatal em face do mercado e
do cidadão, mitigando direitos 10. Bibliografia
fundamentais
e
liberdades
individuais. Em uma primeira Companhia das Letras. 2015.
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Resumo
Na conformação de um modelo
constitucional que se entenda
resiliente às transformações
sociais, há alguns fatores de
extrema relevância, na realidade
prática, de estruturação e atuação
institucional, que permitam
alcançar uma maior estabilidade
na estrutura de determinada
comunidade. Neste sentido, a
longevidade constitucional nas
sociedades democráticas, não
decorre apenas de deliberações

formais-procedimentais,
para
concretização de um modelo
conceitual
que
reconhece
algumas ideias fundamentais,
mas sim, e principalmente,
deve ser construída a partir
de uma proposta que atenda
aos interesses e valores da
coletividade, resultados de uma
prática discursiva racional na
esfera pública, guiada pelos
valores e fundamentos da ordem
democrática, em uma comunidade
na qual haja cooperação jurídicopolítica, arquitetada a partir de
1127

um procedimento de decisão
coletiva, compatível com as
diferentes concepções de uma
sociedade pluralista. Desse modo,
pode-se entender que a partir
dessa visão, os mecanismos
de cooperação passam a ser
exercidos, tendo em conta o
reconhecimento de um diálogo
aprofundado, fundado em um
espírito de respeito e tolerância,
como um fator inerente à atuação
da comunidade, em uma troca
dinâmica e deliberativa, que
concretiza a legitimidade estatal.
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Como resultado, a resiliência
e estabilidade constitucional
nas sociedades democráticas,
dependem da abertura para ouso
da racionalidade comunicativa,
pelos membros da comunidade,
capaz de contemplar uma
cadeia de reconhecimento, de
pluralismo e consensualismo ao
longo do tempo.
Abstract
In the structure of a resilient
constitutional model, there
are some aspects that must be
observed to permit a better
equipoise in the structure
of the community. Thus, the
constitutional
longevity
in
democratic
societies
does
not come just from formal
procedural decisions, in order
to materialize a model that
recognizes some fundamental
ideas, but rather, must be erected
from a proposal that serves
to the interests and values of
collective. This should be the
outcome of a rational discursive
in the public sphere, guided by
the values and foundations of a
democratic order, in a community
in which there is legal-political
cooperation, based on a collective
decision procedure, compatible
with the different conceptions of
pluralist society. Hence, from this
perspective, the mechanisms of
cooperation should be exercised
taking into consideration the

acknowledgement of a complex
dialogue, based on respect and
tolerance in the community, that
concretizes state legitimacy.
Consequently, resilience and
constitutional
stability
in
democratic societies, depend
on to the openness of the use of
communicative rationality, by
members of the community, as a
shackle of recognition, pluralism
and consensualism over time.

de legitimação da comunidade,
no que tange ao comportamento
normativo e deliberativo e às
suas funções dialógicas. Desta
forma, a ideia será trabalhar
a integração estável, no plano
cooperativo e dialógico, buscando
alcançar uma deliberação que
atenda aos interesses e valores
da coletividade, resultados de
uma prática discursiva racional.

Neste
sentido,
para
o
desenvolvimento
deste
artigo, será preciso recorrer a
algumas referências teóricas
Introdução
fundamentais, para estabelecer
Opresenteartigoseráestruturado uma teoria que compreenda
a partir da formulação de um mecanismos e instrumentos,
modelo que busque justificar, pela via sistêmico-dialógica,
nas sociedades democráticas estabelecendo uma dinâmica
contemporâneas, marcadas pelo segura na adoção de princípios
devidamente
pluralismo, a ideia de resiliência apriorísticos
constitucional. Assim, ao lidar compartilhados.
com temas essenciais, o exercício
da
dinâmica
deliberativa, Assim, uma reflexão sobre tais
baseado na razão e na reflexão princípios deve estar diretamente
bem informada e livremente relacionada à ideia de razão
aceita, deve ser exercido de pública, defendida por Rawls2
acordo com valores essenciais como uma cultura democrática,
cujos elementos se pode esperar e, desenvolvida por Habermas3
que razoavelmente todos possam como uma instrumentalização
aderir, na busca de uma maior racional da comunicação e
estabilidade da construção de interação entre seus atores
discursivos. Da mesma forma,
modelos constitucionais1.
será necessário tomar como
Neste sentido, cabe destacar referencial, a observação de
a necessária construção de Jeremy Waldron4, no sentido de
argumentos
que
permitam que há a necessidade de criação
justificar um modelo, sob a de uma rede de reciprocidade
égide de mecanismos capazes de arquitetada a partir de um
possibilitar um novo paradigma consenso por meio de um
procedimento
democrático

1 RAWLS, op. cit., p. 45-53.
2
3

RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,

2003, v. 1.
4

WALDRON, Jeremy. Teaching cosmopolitan right. In: MCDONOUGH, Kevin; FEINBERG, Walter. (Eds.) Education and citizenship in liberal-democratic

societies: cosmopolitan values and cultural identities. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 25-35.
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compatível com as diferentes
concepções de justiça de uma
sociedade complexa5. Por fim,
as ideias de Tom Ginsburg,
sobre a longevidade das
devem
ser
constituições6,7,
analisadas, especialmente no
que toca aos desdobramentos
na estabilidade social alcançada
pelas constituições em cenários
democráticos8.

1. Constitucionalismo e
criação das Constituições

a

Ao longo da história do
constitucionalismo, muito se
falou sobre os direitos do homem
sob uma perspectiva mais
teológica ou filosófica do que
jurídica, todavia, como observado,
apenas com as revoluções
liberais dos séculos XVII e XVIII,
se estabelece, propriamente, a
PALAVRAS-CHAVE: Resiliência noção de que todo homem possui
constitucional.
Estabilização. certos direitos inalienáveis e
Sociedades democráticas.
imprescritíveis,
decorrentes
da própria natureza humana e
KEYWORDS:
Constitutional existentes independentemente do
resilience. Equipoise. Democratic Estado, como forma de proteger
o indivíduo do arbítrio estatal9,
societies.
conferindo um tratamento digno,
justo e igual a todos os cidadãos.
Portanto,
nota-se
que
o
início do discurso sobre o
constitucionalismo
moderno,
está fundado na proteção do
indivíduo perante o Estado, e,
nesse sentido, pode-se afirmar

5
6

que, em um primeiro momento,
o paradigma constitucional
objetivava a defesa de liberdades
e direitos individuais em face
do Estado, que em sua essência
impõem um dever de abstenção
estatal, de não intervenção
na esfera individual, com a
limitação do papel do Estado,
impedindo o embaraço à fruição
das liberdades individuais, com
o direito de defesa em face dos
governantes10.

Nesse sentido, quando se discute
o conceito de constitucionalismo,
deve-se ter em mente que o
movimento
constitucional
gerador da Constituição em
sentido moderno tem várias
raízes, localizadas em horizontes
temporais distintos e em espaços
históricos geográficos e culturais
diferenciados, e, assim, a partir
desta delimitação, podemos
compreender o sentido —
conectado ao resgate histórico e
à contextualização, do fecundo

Idem. Minority cultures and the cosmopolitan alternative. University of Michigan Journal of Law Reform, v. 25, p.751-778, 1991-1992.

Segundo Tom Ginsburg, as constituições duram em média apenas 19 anos, sendo que a maioria das que ultrapassam essa idade dificilmente se tornam

cinquentenárias. A cada ano, até cinco constituições serão substituídas, quinze constituições serão alteradas e outras vinte emendas serão apreciadas
por parlamentos ao redor do mundo. ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom; MELTON, James. The Endurance of National Constitutions.New York: Cambridge
University Press, 2009. 270pp.
7

Para os autores, a longevidade constitucional está relacionada a três características básicas tais como a sua flexibilidade, a sua inclusão e a especificidade.

A permitiria ajustes necessários de modo a tornar duradoura a constituição, se adaptando às novas questões sociais. A inclusão constitucional refere-se à
amplitude de participação na formulação do acordo constitucional, na sua atualização e na sua execução corrente. A especificidade constitucional referese ao nível de detalhamento da constituição e à amplitude de assuntos que o documento abrange. ELKINS; GINSBURG; MELTON, loc. cit.
8

Os dados apresentados pelos autores sugerem que a duração constitucional está positivamente associada ao PIB de um país, à democracia e à

estabilidade política. Em média, quando as constituições possuem maior longevidade, os países são mais ricos, mais democráticos, politicamente mais
estáveis e passam por menos crises institucionais. ELKINS; GINSBURG; MELTON, loc. cit.

9 Segundo Locke, era preciso proteger os direitos individuais em face do Estado e esses direitos eram, sobretudo liberdades, a “liberdade dos modernos”.

Locke reconheceu que o homem possuía direitos inalienáveis, como vida, liberdade e propriedade, que eram oponíveis contra o Estado, que devia respeitálos em qualquer situação, mesmo no contrato social, onde anteriormente afirmou-se que o indivíduo abriria mão de todos os seus direitos. BONAVIDES,
Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 225-250.

10 Neste quadro, surge o chamado Estado de Direito e os direitos de primeira geração — ou como muitos autores preferem, direitos de primeira
dimensão — que são os direitos de liberdade, que em sua essência, impõem ao Estado um dever de abstenção, de não intervenção na esfera individual. Os

direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão visam à tutela do valor liberdade (direitos civis e políticos), correspondendo ao status negativo
(negativusou libertatis) da Teoria de Jellinek, em que ao indivíduo é reconhecida uma esfera individual de liberdade imune à intervenção estatal. Vide
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 254265.
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debate teórico que envolve o
sentido moderno de Constituição
— e o desdobramento deste
sobretudo,
para
conceito11,
possibilitar a construção de
uma concepção jurídica que
corresponda
aos
reclames
políticos e sociológicos da
sociedade contemporânea12.

Ou seja, partindo da ideia de que a
Constituição em sentido moderno
se vincula, principalmente, ao
constitucionalismo que resulta
das revoluções liberais do fim do
século XVIII na França e Estados
Unidos13 — e, atipicamente, do
desenvolvimento lento e gradual
do constitucionalismo britânico
—, a palavra Constituição e o
significado de constitucionalismo
corresponderam
às
transformações
estruturais
da sociedade, com um sentido
plenamente emancipatório14.

Neste sentido apenas no século
XVIII os processos sociais de
diferenciação entre política
e direito, que antes eram
considerados mais elementos
de um processo evolutivo, do
que propriamente expressões
semânticas do constitucionalismo
eclodiram,
contemporâneo15,
especialmente
na
Europa,
com o início da limitação do
poder estatal, resultando em
uma nova concepção que,
embora se constate a presença
de um pensamento marcado
em
pelo
transcendente16,
contrapartida, distancia-se da
lógica organicista medieval,
sobretudo pela noção de
alteridade que essas novas
convenções carregam, com a
passagem de uma sociedade
marcada pelo governo de reis
que se autolegitimavam, para
uma sociedade governada por
representantes escolhidos pelo

povo17, possibilitando a primazia
de
um
convencionalismo
individualista no Estado do
Direito, que, inevitavelmente,
reforçou a ideia de resistência
contra a tirania e na ruptura
contra o passado.

Desse modo, nesse novo cenário,
a
igualização
formal
dos
indivíduos, após a abolição dos
privilégios estamentais, com a
limitação jurídica do poder do
Estado em prol da liberdade
dos governados, garantiu uma
esfera individual intangível18, e,
assim, temos tanto os cidadãos
como,
concomitantemente,
destinatários e autores de direitos,
quanto a metamorfose do pactum
societatis em algo novo, ou seja,
um documento que representa
não apenas um simples pacto
entre homens com interesses
convergentes, mas em um
contrato escrito, supremo, dotado

11 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 1-62.

12 É importante frisar que, ainda que a polissemia do termo Constituição tenha acarretado a confusão de seu sentido — com vocábulos que expressam
ideias abstratas e conceitos distintos, como forma política de Estado, ato solene do poder constituinte, ação continuada, resultante da espontaneidade
dos fatos, formas de domínio, ato de decisão — por outro lado, foi a ferramenta que consolidou a estrutura jurídica que forjou o direito constitucional das

sociedades modernas. Vide SAMPAIO, José Adércio Leite. Teorias constitucionais em perspectiva: em busca de uma Constituição pluridimensional. In:
______ (Coord.). Crises e desafios da Constituição: perspectivas críticas da teoria e das práticas constitucionais brasileiras. Belo Horizonte: Del Rey, 2004,
p. 3-54.

13 Como afirma Sanchís “ni las desigualdades estamentales ni los privilegias jurídicos eran propios de las colonias americanas, lo que significa que
tos derechos no vengan a remover el orden social, sino en cierto modo a confirmaría. Sostener en Norteamérica la libertad y la igualdad no tenía ni
mucho menos el mismo sentido polémico que en Francia; en cierto modo, era sostener algo que ya se tenía en la sociedad y cuya fuerza se hacía valer

solo contra el Parlamento de la metrópoli. Esto puede explicar que la revolución norteamericana no buscase un legislador virtuoso y omnipotente a fin

de emprender la transformación social, sino, al contrario, un legislador limitado que no reincidiese en el desconocimiento de los derechos. Había sido la
omnipotencia del Parlamento inglés el origen de todos los agravios al violar los derechos históricos”. PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y
derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2003, p. 48.

14 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 1-62.
15 NEVES, loc. cit.

16 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007.

17 SAMPAIO, José Adércio Leite. Mito e história da Constituição: prenúncios sobre a constitucionalização do direito. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira

de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, v. 1,
p. 177-201.

18 SARMENTO, Daniel. Os direitos fundamentais nos paradigmas liberal, social e pós-social. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Crises e desafios da
Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 375-414.
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de força vinculante e instituidor para consolidar os primeiros
documentos fundacionais dos
de um Estado-nação19,20.
novos Estados que se formavam,
Diante disso, com o abandono na qualidade de cartas limitadoras
da
tradição
herdada
pelo do poder estatal, possibilitando
pensamento medieval, acrescenta que o termo Constituição deixasse
a fundamentação individualista de significar simples roteiros
a essa nova concepção, embebida normativos simbólicos, vazios de
das fontes filosóficas iluministas21, sentido, que encenavam uma falsa

realidade de igualdade entre os
indivíduos, para sugerir a invenção
de uma nova forma de ordenação e
fundamentação do poder político,
com a ordenação sistemática e
racional da comunidade através de
um documento escrito, no qual se
declaram as liberdades e os direitos
e se fixam os limites do poder22.

19 Segundo Canotilho “É difícil compreender a ideia moderna de contrato social sem conhecermos o filão da politologia humanista neoaristotélica

centrado na ideia de bem comum. A progressiva aceitação de ‘pactos de domínio’ entre governantes e governados como forma de limitação do poder ganha
força política através da crença religiosa do calvinismo em uma comunidade humana dirigida por um poder limitado por leis e radicado no povo”. Vide
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 53.

20 Jean-Jacques Rousseau, ao traçar hipoteticamente a história da humanidade, narrando a trajetória e as condições que levaram à desigualdade ente os

homens a partir da sua condição inicial de liberdade no estado de natureza, explicita que os homens nascem livres e sua liberdade lhes pertence e ninguém
tem o direito de dispor dela, sendo ilegítima e nula a convenção que estipula, de um lado, uma autoridade absoluta, e, de outro, uma obediência sem limites.
Assim, se nenhum homem tem autoridade natural sobre seu semelhante e se a força não produz direito algum, restam então as convenções como base

de toda autoridade legítima entre os homens. Portanto, é preciso remontar à primeira convenção, visto que o ato pelo qual um povo se constitui, sendo
necessariamente anterior à eleição do soberano, é o verdadeiro fundamento da sociedade. Com efeito, se não houvesse convenção anterior, a menos que

a eleição fosse unânime, não haveria obrigação dos menos numerosos se submeterem à escolha dos mais numerosos. Ou seja, é necessário um pacto que
defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado, e, pelo qual, cada um, unindo-se a todos, só obedeça a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes.
Dessa forma, em vez da pessoa particular de cada contratante, esse ato produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os

membros da comunidade. Por outro lado, as cláusulas desse pacto são determinadas pela natureza do ato, implicando a alienação total e sem reservas de

cada associado de todos os seus direitos a toda a comunidade. Assim, a menor modificação nas cláusulas as torna inúteis e sem efeito, e, violado o pacto
social, cada qual retorna aos seus primeiros direitos e retoma a liberdade natural, perdendo a liberdade convencional pela qual renunciara. Portanto,

o ato de associação encerra um compromisso recíproco em que cada indivíduo contratando consigo mesmo, acha-se comprometido como membro do
soberano em face dos particulares, e como membro do Estado em face do soberano. Logo, assim que essa multidão se encontre reunida em um corpo, o

poder soberano não pode ter interesse contrário ao dos particulares que o compõe, porque não se pode ofender um dos membros sem atacar o corpo, nem
ofender o corpo sem que os membros disso se ressintam. Porém, o mesmo não ocorre com os súditos em relação ao soberano. Cada indivíduo pode ter uma

vontade particular diversa da vontade geral. Assim, aquele que se recusar a obedecer à vontade geral, a isso será constrangido por todo o corpo — o que

significa apenas que será forçado a ser livre — pois é esta a condição que entregando ao todo, cada cidadão o garante contra toda dependência pessoal.

Desta forma, a passagem do estado de natureza ao estado civil, conquanto prive o homem de muitas vantagens concedidas pela natureza, transforma-o

de um animal limitado em um ser inteligente. O que o homem perde pelo contrato social, é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto
deseja e pode alcançar. O que com ele ganha, é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Assim, a liberdade civil é a única que torna o homem
verdadeiramente senhor de si, porquanto a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é a liberdade. Da mesma forma, no estado natural, todo homem

tem naturalmente direito a tudo o que lhe é necessário. Assim, o direito do primeiro ocupante só se torna um verdadeiro direito, após o estabelecimento

do direito de propriedade em que todos se tornam iguais por convenção e de direito. Logo, passando os possuidores a terem os seus direitos respeitados

por todos os membros do Estado, o direito de cada particular sobre seus próprios bens, está sempre subordinado ao direito da comunidade sobre todos,
sem o que não teria solidez o vínculo social, nem força real o exercício da soberania. Assim, o direito de primeiro ocupante, tão frágil no estado de natureza,

passa a respeitável para todos os homens. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens: do
contrato social. São Paulo: Ática, 1989, v. 1.

21 Segundo Luís Roberto Barroso “O Iluminismo designa a revolução intelectual que se operou na Europa, especialmente na França, no século XVIII. O
movimento representou a ápice das transformações iniciadas no século XIV, com o Renascimento. O antropocentrismo e o individualismo renascentistas,
ao incentivarem a investigação científica, levaram à gradativa separação entre o campo da fé (religião) e o da razão (ciência), determinando profundas

transformações no modo de pensar e de agir do homem. Para os iluministas, somente através da razão o homem poderia alcançar o conhecimento, a

convivência harmoniosa em sociedade, a liberdade individual e a felicidade. Ao propor a reorganização da sociedade com uma política centrada no homem,

sobretudo no sentido de garantir-lhe a liberdade, a filosofia iluminista defendia a causa burguesa contra o Antigo Regime. Alguns nortes que merecem
destaque na filosofia e na ciência política: Descartes, Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau”. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional
contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 49.

22 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 51-87.
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Logo, ao analisar esse contexto
histórico, fica evidente que, o
constitucionalismo como teoria
do governo limitado, indisponível
à garantia dos direitos na
dimensão
estruturante
da
organização
político-social
de uma comunidade, surge,
sobretudo, a partir de meados
do século XVIII, ou seja, o
movimento político, social e
cultural que questiona nos planos
político, filosófico e jurídico
os esquemas tradicionais de
domínio, nasce com o advento
das Revoluções Liberais e a
criação do Estado de Direito,
fundado no reconhecimento de
um conjunto de direitos inatos e
invioláveis frente ao Estado, na
subordinação do Poder Executivo
a uma competência normativa23,
e, na ideia de checks and balances
— com a existência de poderes,
independentes, autônomos e
harmônicos entre si, com a função
de autocontenção, na medida em
que se controlam mutuamente24.

Portanto, é a partir do debate
jurídico-constitucional que se
inicia nos séculos XVII e XVIII, e,
se consolida ao longo do século
XIX, que irão se desenvolver
perspectivas políticas, religiosas
e jurídico-filosóficas, sem o
conhecimento das quais não seria
possível compreender o próprio
fenômeno
da
modernidade
constitucional, e, ademais, esta
advertência serve, também,
para salientar que o conceito de
Constituição moderna, pressupõe
uma profunda transmutação
semântica de alguns dos
conceitos estruturantes da teoria
clássica das formas de Estado,
especialmente, por força das
normas de repartição e limitação
do poder, bem como de proteção
dos direitos individuais em face
do Estado.

2. Resiliência constitucional
e o papel estabilizador das
constituições nas sociedades
democráticas
Apesar do constitucionalismo
implicar no reposicionamento
da questão democrática e da
normatividade constitucional25,
também se percebe a necessidade
de construção deum sistema
jurídico capaz de proporcionar
uma
racionalidade
política
democrática
adequada,
em
que os direitos positivados na
Constituição não passem a ser
meras ilusões textuais sem
receptividade prática na esfera
pública estatal26.

Consequentemente,
nesta
perspectiva,
o
constitucionalismo, como um
ideário extenso e profundo de
reconhecimento e concretização
do
direito
constitucional27,
permite
considerar
a
racionalidade jurídica no âmbito

23 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 51-87.

24 O princípio da separação de poderes já era sugerido por Platão em A República no século IV a.C., ao subdividir as funções do Estado, de forma que

esta não se concentrasse em apenas uma pessoa. Aristóteles em A Política, também no século IV a.C., admitia existir três órgãos separados a quem cabiam
as decisões do Estado. O princípio também é desenvolvido por John Locke, em sua obra Segundo tratado sobre o governo civil de 1690 (século XVII),
trabalhando de forma mais aprofundada a ideia da distribuição funcional. Todavia, a formulação mais completa, foi trazida por Montesquieu, no capítulo
VI do livro XI do Espírito das leis, em 1748, ao identificar o exercício de três funções estatais conectadas a três órgãos distintos, o Legislativo, o Executivo

e o Judiciário, independentes, autônomos e harmônicos entre si. Montesquieu pensou inicialmente em um órgão legislativo composto de duas Câmaras

(uma de nobres e outra de origem burguesa), o Executivo e o Judiciário (composto basicamente por um conselho de jurados de convocação temporária). O
princípio foi posteriormente positivado na Constituição da Virgínia (1776), na Constituição Americana (1787), na Declaração de Direitos do Homem e do

Cidadão (1789) e na Constituição Francesa (1791). As Constituições brasileiras desde 1891 trazem o princípio — apesar da Constituição de 1891 trazer o
Poder Moderador. Vide SAMPAIO, José Adércio Leite. Mito e história da Constituição: prenúncios sobre a constitucionalização do direito. In: SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2007, v. 1, p. 177-201.

25 Segundo Luís Roberto Barroso, com o reconhecimento da força normativa da Constituição e do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições,
as normas constitucionais passam a ser dotadas de imperatividade, atributo de todas as normas jurídicas, o que permite a deflagração dos mecanismos

próprios de coação, no caso de sua inexecução. Ademais, a interpretação constitucional, decorrência natural da força normativa da Constituição, exige

o reconhecimento de pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais, que seriam o da supremacia da
Constituição, o da presunção de constitucionalidade das normas e atos do Poder Público, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da

razoabilidade e o da efetividade. Vide BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção
do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 27-66.

26 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 1-62.

27 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: pós-modernidade, teoria crítica e pós1132
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da adequação e coerência
do direito28, a partir da
constitucionalização das relações
sociais.

Ademais, ainda que inexista
uma constância absoluta entre
a adequação e a consistência
da
autolegitimação
pelos
procedimentos democráticos de
participaçãoconstitucionalmente
assegurados, há a necessidade
de se reforçar a representação
e participação política das
minorias na esfera pública
pluralista da sociedade complexa
da contemporaneidade29,30.

Nesse sentido, a fonte de
legitimação do poder passa
a ser analisada, não apenas
sob uma perspectiva ligada a
argumentos procedimentais de
ordem majoritária, mas sim, e,
principalmente, sob uma visão de
respeito aos direitos individuais
e à pluralidade, com a promoção
de
direitos
fundamentais
necessários ao estabelecimento
da igualdade material31.

Portanto, há a necessidade
de se assegurar uma razão
compartilhada, a partir do
consenso
sobreposto
de
doutrinas abrangentes razoáveis
e racionais, desenvolvidas em
uma sociedade cooperativa, em
que o pluralismo, coexistindo
sob certas condições políticas
e sociais, fornece a base para
unidade social dos cidadãos de
uma sociedade democrática,
voltada especificamente para
a estrutura básica de uma
sociedade
bem-ordenada
composta por seres livres e
iguais32.

Neste sentido, ainda que não
haja uma concordância sobre a
forma pela qual as democracias
constitucionais
devam
ser
organizadas para satisfazer os
termos equitativos de cooperação
entre cidadãos considerados
livres e iguais entre si, existindo
uma profunda discordância
sobre a melhor maneira de se
efetivar os valores da liberdade e
da igualdade na estrutura básica
da sociedade, cada vez mais a

compreensão
constitucional
passa pelo conceito de enunciados
normativos que garantem a
igualdade de oportunidades
para todos os cidadãos na esfera
pública, com o comprometimento
dos
cidadãos
na
ordem
jurídica e político-democrática
constitucionalmente
estabelecida33.

Desta
forma,
diante
da
necessidade de se equilibrar o
jogo democrático e o processo
político, surge a preocupação
em atrair a discursividade
racional, em torno de pontos
que reúnam condições mínimas
de consenso, através de um
pluralismo razoável e de valores
cooperativos na vida política,
buscando reconciliar democracia
e direitos, de modo a adaptar-se a
uma realidade dinâmica de uma
sociedade pluralista34.
Nesse sentido, a liberdade de
ação dos membros de uma
comunidade jurídica, passa
a ser baseada em discursos
racionais
de
comunicação

positivismo. In: ______ (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 27-28.

28 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins fontes, 2007, p. 213-333.

29 Nesse novo modelo de constitucionalismo, da mesma maneira, passa a haver situações de embate entre o substancialismo e o procedimentalismo. Pelo
substancialismo, caberá à Constituição definir um conjunto de decisões valorativas, que considera essenciais e consensuais. Já pelo procedimentalismo,
caberá à Constituição, em cada momento histórico, decidir a definição de seus valores e opções políticas, a cargo da maioria, pelo sistema de participação

democrático. ESPINOZA, Danielle Sales Echaiz. Entre substancialismo e procedimentalismo: elementos para uma teoria constitucional brasileira
adequada. Maceió: EDUFAL, 2009, p. 111 e ss.

30 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2003, v. 1, p. 193-247.

31 Segundo Luís Roberto Barroso “Constitucionalismo e democracia são conceitos que se aproximam, frequentemente se superpõem, mas que não

se confundem. Eventualmente, pode haver até mesmo tensão entre eles. Constitucionalismo traduz, como visto, limitação do poder e Estado de direito.

Democracia identifica, de modo simplista, soberania popular e governo da maioria. Pois bem: a Constituição se impõe, muitas vezes, como instrumento de
preservação de determinados valores e de proteção das minorias, inclusive, e sobretudo, em face das maiorias e do seu poder de manipulação do processo
político”. Vide BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed.
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 29.

32 RAWLS, John. O liberalismo político. São Paulo: Ática, 2000, p. 45-85.

33 RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins fontes, 2002, p. 199-242.

34 RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins fontes, 2002, p. 199-242.
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não etnocêntrica, com o
reconhecimento intersubjetivo
de posturas a iguais liberdades
de ação no processo de formação
da opinião, contemplando uma
abertura ao uso da racionalidade
comunicativa, que possibilite a
legitimação do direito35.

Ademais, nesta compreensão,
deve
ser
assegurada
a
participação
devidamente
informada, com vista a promover
o reconhecimento recíproco de
direitos entre os cidadãos, no
exercício cívico da autonomia
política
institucionalizada,
especialmente
quando
se
consideram como legítimos
apenas os direitos que foram
racionalmente acordados por
todos os consorciados jurídicos36.

Por outro lado, a abertura
constitucional, que se associa ao
pluralismo, diante da necessidade
de se compreender os conteúdos
constitucionais moldados pelo
jogo
político
democrático,
que possibilitam que projetos
político-sociais ingressem no
sistema normativo, acaba por
levar a uma autoconsciência
constitucional, ao se criar
um
Estado
constitucionaldemocrático de direito, com
o incentivo a interconexões
dinâmicas mediante o fomento
ao pluralismo, enquanto plano de
35

identidade coletiva da sociedade a adequação e a consistência
e unidade social do Estado37.
da
autolegitimação
pelos
procedimentos democráticos de
Nessa perspectiva, a Constituição participaçãoconstitucionalmente
às
minorias
enquanto unidade normativa assegurados
e processo dinâmico, que não na esfera pública pluralista
apenas regula a vida política, da sociedade complexa da
como também assegura a própria contemporaneidade40.
existência estatal, diante dos
questionamentos decorrentes do Assim, a abertura no processo
pluralismo acaba por reunir as de criação e de reforma
regras jurídicas e as instituições constitucionais, acaba por gerar
concernentes à estrutura estatal mais identificação e adesão
de governabilidade e participação de seus destinatários, com a
reformulação dos conceitos
político-democrática38.
de representação, por meio
Desse modo, a Constituição do reconhecimento popular,
deve se conectar às mudanças reescrevendo as fronteiras do
valorativas,
sobretudo constitucionalismo, por um
constitucionalporque a estrutura aberta de policentrismo
sentidos e linguagem permite popular, que leva à melhor
do
processo
sua concretização, de forma estruturação
41
.
a promover a estabilidade democrático
constitucional,
incorporando
uma série de valores, dentro Ademais, pode-se afirmar que,
de uma sociedade pluralista, em uma sociedade pluralista,
que reconhece uma ordem marcada por uma multiplicidade
plúrima, como um documento de concepções de vida, a
fundamental para a disciplina da legitimidade das constituições
vida política e para a promoção depende deque o procedimento
dos valores compartilhados nas decisório envolva a devida
reflexão de visões que possam
deliberações democráticas39.
ser compartilhadas, com base
Portanto, somente será possível em um acordo racional, bemconsiderar
a
racionalidade informado e voluntário42, na
jurídica, no âmbito da adequação projeção conceitual de um
e coerência do direito, quando se sistema que permita que
criações
constitucionais
observe uma constância entre as
sejam
desenvolvidas
de

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo

Brasileiro, 2003, v. 1, p. 193-247.

36 RAWLS, John. O liberalismo político. São Paulo: Ática, 2000, p. 45-85.

37 SAMPAIO, José Adércio Leite. Teorias constitucionais em perspectiva: em busca de uma Constituição pluridimensional. In: ______ (Coord.). Crises e
desafios da Constituição: perspectivas críticas da teoria e das práticas constitucionais brasileiras. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 3-54.
38 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 164-165.

39 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 285-352.
40 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 1-62.

41 ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom; MELTON, James. The Endurance of National Constitutions.New York: Cambridge University Press, 2009. 270pp.

42 WALDRON, Jeremy. O judicial review e as condições da democracia. Tradução de Julia Sichieri Moura. In: BIGONHA, Antônio Carlos Alpino; MOREIRA,
Luiz (Orgs.). Limites do controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. Coleção ANPR de direito e democracia.
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forma coerente43com outras e progressivo das relações
instituições, a partir de uma visão sistêmico-dialógica, acaba por
de previsibilidade e equidade44,45. trabalhar em descompasso com a
legitimidade popular e a questão
Logo,
nas
sociedades democrática48.
contemporâneas,
marcadas
pela diversidade de doutrinas Desta feita, o que se observa é
religiosas, filosóficas e morais46, que, sem dúvida, na atividade
pessoas
com
cosmovisões democrática nas sociedades
bastante heterogêneas convivem contemporâneas, a integração
em um mesmo telos social47, estável dos Estados, nas suas
e, portanto, as controvérsias relações instituicionais, deve
na atuação relacional, deve ser o resultado de um contínuo
que
permita
a
buscar um sistema colaborativo diálogo49,

determinação do equilíbrio
apropriado50,51, e a proteção de
direitos, sobretudo no contexto
de sociedades marcadas por
desacordos
persistentes
a
respeito das mais variadas
questões, devem ser resolvidas
no plano cooperativo52.
Portanto, no contexto de uma
sociedade
bem
ordenada,
marcada
pelo
desacordo
razoável53 e pelo pluralismo,
apesar de não haver uma

43 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 254.
44 RAWLS, John. O liberalismo político. 2. ed. São Paulo: Ática,2000, p. 261-305.

45 A justiça como equidade na concepção rawlsiana, envolve dois princípios de justiça: a) o de que toda pessoa tem igual direito a um projeto inteiramente
satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos (projeto este compatível com os demais), e, nesse projeto, as liberdades políticas deverão

ter seu valor equitativo garantido; e b) o de que as desigualdades sociais e econômicas, devam estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em
condições de igualdade equitativa de oportunidades, e devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade.
Da junção destes dois princípios (com prioridade do primeiro sobre o segundo), decorrem as instituições básicas de uma democracia constitucional,

bem como as características e elementos principais de uma concepção liberal de justiça. Logo, uma concepção política de justiça, deve envolver a devida
reflexão (equilíbrio reflexivo), das concepções dos indivíduos, refletida em todos os níveis de generalidade. Assim, a justiça como equidade, tem sua

ideia organizadora em uma sociedade concebida como um sistema equitativo de cooperação social, entre pessoas livres e iguais. Além do que, tem como
objetivo uma concepção de justiça que possa ser compartilhada pelos cidadãos, com base em um acordo político racional, bem-informado e voluntário.

Logo, a justiça como equidade, parte da ideia de sociedade como um sistema equitativo de cooperação ao longo do tempo, de uma geração até a seguinte,
e, da mesma forma, a teoria da justiça como equidade é uma concepção liberal, bem como uma concepção de justiça válida para uma democracia,

proporcionando uma base para os princípios constitucionais e para os direitos e liberdades básicas. RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p. 199-241.
46 RAWLS, op. cit., p. 205-207.

47 Este cenário se projeta, naturalmente, para o campo da interpretação constitucional, na medida em que na esfera política, ao lidar com tem as

essenciais, só são admissíveis argumentos independentes de doutrinas religiosas ou metafísicas controvertidas. Ou seja, na discussão pública, os cidadãos
devem apresentar argumentos que possam ser racionalmente aceitos pelos seus interlocutores, independentemente das respectivas crenças religiosas ou
metafísicas. RAWLS, John. O liberalismo político. 2. ed. São Paulo: Ática,2000, p. 261-305.

48 CHILDRESS III, Donald E. Using Comparative Constitutional Law to Resolve Domestic Federal Questions. Duke Law Journal, n. 53, 2003, p. 221.

49 A Suprema Corte do Canadá, atribuiu uma definição muito ambiciosa de diálogo no caso Vriend v. Alberta de 1998, expondo que os tribunais possuem

atribuições visando à defesa da Constituição, e é a própria Constituição expressamente que lhes compete tal papel. No entanto, é igualmente importante
o respeito mútuo entre esses poderes, para fins de concretização da democracia constitucional. Caso Vriend v. Alberta. Disponível em: <http://scc-csc.
lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1607/1/document.do>. Acesso em: 6fev. 2016.

50 TREMBLAY, Luc. The legitimacy of judicial review: the limits of dialogue between courts and legislatures. International Journal of Constitutional
Law, v. 3, n. 4, 2005, p. 617-648.

51 LECLAIR, Jean. Réflexions critiques au sujet de lamétaphoredu dialogueen droitconstitutionnel canadien. Revuedu Barreau, Numéro Spécial, 2003.
Disponível em: <https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/ handle/1866/2549>. Acesso em: 10 jan. 2016.

52 SUNSTEIN, Cass R. Beyond Judicial Minimalism. Harvard Public Law Working Paper, n. 08-40, 2008. Disponível em: <http://ssrn.com/
abstract=1274200>. Acesso em: 6 fev. 2016.

53 O desacordo moral razoável é uma característica das sociedades pluralistas contemporâneas, e duas técnicas principais são usadas para compatibilizar

o reconhecimento de cosmovisões diferentes: os compromissos dilatórios e os acordos incompletamente teorizados. Os primeiros, consistem em acordos
quanto a princípios gerais, diante da persistência do desacordo em relação a normas específicas. Já os segundos, consistem no oposto, acordos quanto a

decisões sobre casos concretos, mantendo-se o desacordo quanto aos seus fundamentos mais gerais. RAWLS, Justiça e democracia. São Paulo: Martins
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concordância sobre a forma
de organização, em termos
equitativos,
de
cooperação
entre cidadãos, a estruturação
constitucional deve empregar
um procedimento que goza
de legitimidade e possa ser
aceito por aqueles afetados pela
decisão54, uma vez que existe
uma profunda discordância
sobre a melhor maneira de se
efetivar os valores da liberdade e
igualdade na estrutura básica da
sociedade55.

instrumentalização racional de
comunicação e interação entre
partes livres e iguais, a partir de
um ponto de vista equitativo57,em
que a atividade interpretativa
se processa, em grande parte,
por meio de um diálogo
permanente58,59, para melhor
conformação de cosmovisões
distintas.

Portanto,
a
atuação
da
comunidade deve ter em conta
a compreensão da estrutura
do Estado, para que se possa
Ou seja, há a necessidade de se alcançar o objetivo último
estabelecer uma dinâmica segura, da segurança e estabilidade
na adoção de visões devidamente jurídica60, reafirmando a relação
compartilhadas56, como uma dialética e interdependente de
cultura desenvolvida para uma uma ordem deliberativa, em

que as questões de longevidade
constitucional não possam ser
adequadamente resolvidas, sem
a atenção à necessidade de se
reduzir o déficit de legitimidade,
a partir de um diálogo efetivo nas
sociedades democráticas61.
3. Conclusão
Como pode se observar, em
sociedades democráticas e em
condições de pluralismo, a prática
discursiva, em um procedimento
permanente,
possibilita
a
estabilidade
institucional,
impondo a prática de uma razão
comunicativa que constrói um

Fontes, 2000, p. 206-212.

54 Esta visão se aproxima do conceito de justiça procedimental perfeita de Rawls, ou seja, não há critério independente para o resultado correto,
em vez disso, existe um procedimento correto ou justo, de modo que o resultado será também correto ou justo, qualquer que seja ele, contando que o
procedimento tenha sido corretamente aplicado. RAWLS, op. cit., p. 116-118.

55 Uma concepção política de justiça para Rawls, se liga à estrutura básica de uma sociedade, englobando as principais instituições políticas, sociais e

econômicas de uma sociedade, e a maneira pela qual se combinam, em um sistema unificado de cooperação social de uma geração até a seguinte. RAWLS,
op. cit., p. 53-58.

56 RAWLS, John, O liberalismo político.2.ed.SãoPaulo: Ática, 2000, p. 261-305.

57 Rawls trabalha aqui a questão da posição original, a partir da concepção tradicional de justiça, que especifica os princípios adequados para realizar

a liberdade e a igualdade. Neste sentido, deve-se buscar um ponto de vista a partir do qual, um acordo equitativo entre pessoas livres e iguais, possa ser
estabelecido. A posição original com os traços do “véu da ignorância” (veil of ignorance), é este ponto de vista. Por sua vez, a ideia de “véu da ignorância”,

se liga à ausência de conhecimento da posição social ou a doutrina abrangente das partes. Ou seja, para haver um acordo equitativo entre pessoas livres

e iguais, se deve eliminar as vantagens que surgem em função das tendências sociais, históricas e naturais. Logo, a posição original, deve ser considerada

um artifício de representação, e todo acordo entre as partes como hipotético e não histórico. Rawls trata da posição original, como um caso de justiça
procedimental pura, no sentido de que os princípios de justiça apropriados para especificar os termos equitativos de cooperação social, são aqueles que
seriam selecionados como resultado de um processo de deliberação racional (ao contrário de justiça procedimental imperfeita, em que já há um critério
já determinado do que é justo). Assim, as partes não seriam obrigadas a aplicar nenhum princípio de justiça delimitado previamente. RAWLS, op. cit., p.
65-72.

58 É preferível adotar um modelo que não atribua a nenhuma instituição o “direito de errar por último”, abrindo-se a permanente possibilidade de
correções recíprocas no campo da hermenêutica, com base na ideia de diálogo, em lugar da visão mais tradicional, que concede a última palavra nessa área

aos tribunais. SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum,

2012.

59 A Suprema Corte do Canadá, por exemplo, no caso R. v. Oakes de 1986, estabeleceu um test case que permite, ao menos em tese, a possibilidade de

correções recíprocas entre Poderes, no famoso teste Oakes. Por meio do teste Oakes, se permite analisar se são razoáveis, em casos comprovadamente
justificados, limitações a direitos e liberdades (limitations clause), em uma sociedade livre e democrática. Esse teste se aplica, quando se pretende
demonstrar que a Seção 1 da Canadian Charter of Rights and Freedoms foi violada. Caso R. v. Oakes. Disponível em: < https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/
scc-csc/en/item/117/index.do>. Acesso em: 6fev. 2016.

60 VERMEULE, Adrian. System effects and the constitution. Harvard Law School Paper, n. 642, 2009.
61 BICKEL, Alexander. Foreword: the passive virtues. Harvard Law Review, v. 75, 1961, p. 40.
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modelo resiliente de estrutura
constitucional, em uma concepção
intersubjetiva
de
valores
compartilhados e resultantes dos
acertos discursivos, como uma
constante procedimental, que
se configuram a partir de uma
prática construtiva discursiva,
que busca o consenso e a
igualdade entre cidadãos livres
e iguais dentro da esfera pública.
Logo, é fundamental a construção
de um ambiente pautado na
cooperação, na deliberação e
no diálogo, tendo como alvo a
produção de um diálogo efetivo,
em que os deveres institucionais
sejam determinados por um
procedimento que possa ser
permanentemente
concebido
como legítimo pela sociedade,
em discursos racionais, a partir
de uma comunicação não
etnocêntrica e reflexiva, e com o
reconhecimento intersubjetivo
de posturas na liberdade
comunicativa.

Desta
feita,
a
prática
constitucional deve passar a
assumir uma compreensão
argumentativa,
enquanto
resultado de um processo
continuado de aprendizagem,
partindo de ideais gerais e
abstratos, como uma decorrência
do compromisso atual da
comunidade com a estrutura
precedente, a partir da história
em movimento62.

Portanto,
na justificação de
um
modelo
constitucional
que se entenda resiliente às
transformações sociais e que
permita alcançar uma maior
estabilidade
na
estrutura
de
determinada
sociedade
democrática, deve-se ampliar o
62 DWORKIN, loc. cit.

debate participativo e pluralista,
a partir do diálogo e consenso
entre as partes envolvidas,
permitindo acomodar situações
de desacordo razoável, ocorridas
em sociedades complexas e em
situações de pluralismo, como um
verdadeiro projeto democrático.
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Resumo

a defesa do diálogo institucional
e da interlocução qualificada
O presente artigo aborda três com a sociedade como formas
temas diversos e entrelaçados. superadoras ou, ao menos,
No primeiro capítulo, discute atenuadoras da supremacia
o desenvolvimento da teoria judicial.
constitucional
em
novas
democracias, tomando como
exemplo o caso do Brasil, e
enfatizando a ascensão política e 1. Introdução
institucional do Poder Judiciário
nas últimas décadas. No segundo A história é um carro alegre,
capítulo, o texto procura cheio de um povo contente
demonstrar o grau elevado Que
atropela
indiferente
de indeterminação do direito Todo aquele que a negue.
contemporâneo e o consequente
aumento da discricionariedade
Chico Buarque
judicial, em um mundo complexo
e plural. No terceiro e principal
capítulo, o autor explora a
ideia de que a democracia Dois professores debatiam acerca
contemporânea é feita de votos, do papel do Poder Judiciário e das
direitos e razões, procurando cortes supremas nas democracias,
identificar os diferentes papeis em uma das mais renomadas
das cortes supremas neste universidades do mundo. Ambos
cenário. Aponta, assim, que, para eram progressistas e tinham
além do papel contramajoritário compromissos com o avanço
tradicionalmente
identificado social. O primeiro achava que só
pela
teoria
constitucional, o Legislativo poderia consagrar
elas desempenham, também, direitos e conquistas. O segundo
um papel representativo e, achava que o Legislativo deveria
esporadicamente, um papel ter preferência em atuar. Mas
iluminista. O texto conclui com se não agisse, a atribuição se

transferia para o Judiciário. Eis o
diálogo entre ambos:

- Professor 1: “A longo prazo
as pessoas, por meio do Poder
Legislativo, farão as escolhas
certas, assegurando os direitos
fundamentais de todos, aí
incluídos o direito de uma mulher
interromper a gestação que não
deseja ou de casais homossexuais
poderem expressar livremente o
seu amor. É só uma questão de
esperar a hora certa”.

- Professor 2: “E, até lá, o que se
deve dizer a dois parceiros do
mesmo sexo que desejam viver
o seu afeto e seu projeto de vida
em comum agora? Ou à mulher
que deseja interromper uma
gestação inviável que lhe causa
grande sofrimento? Ou a um pai
negro que deseja que seu filho
tenha acesso a uma educação que
ele nunca pôde ter? Desculpe, a
história está um pouco atrasada;
volte daqui a uma ou duas
gerações?”1.

1 O debate foi na Universidade de Harvard entre o Professor Mark Tushnet e o autor desse texto, realizado em 7 nov. 2011. Intitulado Politics and the
Judiciary, encontra-se disponível em video em https://www.youtube.com/watch?v=giC_vOBn-bc. Sobre o tema, v., de autoria de Mark Tushnet, Taking the
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O texto que se segue lida,
precisamente,
com
essa
dualidade
de
perspectivas.
Nele se explora o tema do papel
representativo
das
cortes
supremas, sua função iluminista
e as situações em que elas
podem, legitimamente, empurrar
a história. Para construir o
argumento, são analisados os
processos históricos que levaram
à ascensão do Poder Judiciário no
mundo e no Brasil, o fenômeno da
indeterminação do direito e da
discricionariedade judicial, bem
como a extrapolação da função
puramente
contramajoritária
das cortes constitucionais. A
conclusão é bastante simples e
facilmente demonstrável, apesar
de contrariar em alguma medida
o conhecimento convencional:
em alguns cenários, em razão
das múltiplas circunstâncias que
paralisam o processo político
majoritário, cabe ao Supremo
Tribunal Federal assegurar o
governo da maioria e a igual
dignidade de todos os cidadãos.
A premissa subjacente a esse
raciocínio tampouco é difícil de se
enunciar: a política majoritária,
conduzida por representantes
eleitos, é um componente
vital para a democracia. Mas
a democracia é muito mais do
que a mera expressão numérica
de uma maior quantidade de

votos. Para além desse aspecto
puramente formal, ela possui
uma dimensão substantiva,
que abrange a preservação de
valores e direitos fundamentais.
A essas duas dimensões – formal
e substantiva – soma-se, ainda,
uma dimensão deliberativa, feita
de debate público, argumentos
e persuasão. A democracia
contemporânea, portanto, exige
votos, direitos e razões. Esse é o
tema do presente ensaio.

com fases de maior ou menor
repressão política, que incluíram
censura,
prisões
ilegais,
tortura e mortes. Vigoraram
no período as Constituições de
1946 e de 1967, assim como a
Emenda Constitucional nº 1, de
1969, considerada uma nova
Constituição do ponto de vista
material. Simultaneamente à
ordem constitucional, já por
si autoritária, foram editados
diversos atos institucionais, que
criavam a legalidade paralela dos
governos militares, cujo símbolo
maior foi o Ato Institucional nº
Capítulo I - A evolução da teoria 5, de 15.12.1968. Com base nele,
constitucional no Brasil e a era facultado ao Presidente, ao
lado de outras arbitrariedades,
ascensão do Poder Judiciário
decretar o recesso do Congresso
Nacional,
cassar
mandatos
parlamentares,
suspender
I. O direito constitucional na direitos políticos e aposentar
servidores
ditadura: entre a teoria crítica compulsoriamente
e o constitucionalismo chapa públicos3.
branca2
Ao longo desse período, a teoria e
O regime militar se estendeu de 1º o direito constitucional oscilaram
de abril de 1964, com o início do entre dois extremos, ambos
golpe que destituiria o Presidente destituídos de normatividade.
João Goulart do poder, até 15 de De um lado, o pensamento
tradicional,
março de 1985, quando o General constitucional
pela
ditadura,
João Baptista Figueiredo saiu capturado
pela porta dos fundos do Palácio acomodava-se a uma perspectiva
puramente
do Planalto, recusando-se a historicista,
das
instituições
passar a faixa presidencial a seu descritiva
sucessor. Foram pouco mais de vigentes, incapaz de reagir ao
vinte anos de regime de exceção, poder autoritário e ao silêncio
forçado das ruas4. De outro lado,

constitution away from the courts, 1999; e Weak courts, strong rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law, 2008.
De autoria de Luís Roberto Barroso, v. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo, in O novo direito
constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil, 2012.

2 A expressão “constitucionalismo chapa-branca” foi utilizada por Carlos Ari Sundfeldem outro contexto e com outro sentido, referindo-se ao excesso de
proteção dado pela Constituição de 1988 “às posições de poder de corporações e organismos estatais ou paraestatais”. V. Carlos Ari Sundfeld, O fenômeno
constitucional e suas três forças, in Cláudio Pereira de Souza Neto, Daniel Sarmento e Gustavo Binenbojm, Vinte anos da Constituição Federal de 1988,
2008, p. 14-15.
3

Para um rico e documentado relato do período militar, indo da deposição de João Goulart ao final do governo de Ernesto Geisel, v. os quatro volumes

escritos por Elio Gaspari: A ditadura envergonhada, 2002; A ditadura escancarada, 2002; A ditadura derrotada, 2003; e A ditadura encurralada, 2004.

Sobre o processo de redemocratização, v. a obra coletiva Alfred Stepan (org.), Democratizando o Brasil, 1985, com textos de autores que viriam a ter papel
relevante após a redemocratização, como Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, Pedro Malan e Francisco Weffort.

4 V., e.g., Afonso Arinos de Melo Franco, Curso de direito constitucional, 1968; e Paulino Jacques, Curso de direito constitucional, 1970.
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parte da academia e da juventude
haviam migrado para a teoria
crítica do direito, um misto de
ciência política e sociologismo
jurídico, de forte influência
marxista5. A teoria crítica
enfatizava o caráter ideológico da
ordem jurídica, vista como uma
superestrutura voltada para a
dominação de classe, e denunciava
a natureza violenta e ilegítima
do poder militar no Brasil. O
discurso crítico, como intuitivo,
fundava-se em um propósito de
desconstrução do sistema vigente,
e não considerava o direito um
espaço capaz de promover o
avanço social. Disso resultou
que o mundo jurídico tornouse um feudo do pensamento
conservador ou, no mínimo,
tradicional. Porém, a visão crítica
foi decisiva para o surgimento de
uma geração menos dogmática,
mais permeável a outros
conhecimentos teóricos e sem
os mesmos compromissos com o
status quo. A redemocratização
e a reconstitucionalização do
país, no final da década de 80,
impulsionaram uma volta ao
direito.

II. A construção de um direito
constitucional democrático:
a busca pela efetividade da
Constituição e de suas normas

representada pela insinceridade
constitucional. A Constituição,
nesse contexto, tornava-se uma
mistificação, um instrumento de
dominação ideológica7, repleta
Na ante-véspera da convocação da de promessas que não seriam
constituinte de 1988, era possível honradas. Nela se buscava, não
identificar um dos fatores o caminho, mas o desvio; não a
crônicos do fracasso na realização verdade, mas o disfarce8.
do Estado de direito no país: a
falta de seriedade em relação à A disfunção mais grave do
brasileiro,
lei fundamental, a indiferença constitucionalismo
naquele
final
de
regime
para com a distância entre o
texto e a realidade, entre o ser e militar, encontrava-se na não
o dever-ser previsto na norma. aquiescência ao sentido mais
Dois exemplos emblemáticos: a profundo e consequente da lei
Carta de 1824 estabelecia que maior por parte dos estamentos
dominantes,
“a lei será igual para todos”, perenemente
que
sempre
construíram
dispositivo que conviveu, sem
que se assinalassem perplexidade uma realidade própria de
ou
constrangimento,
com poder, refratária a uma real
os privilégios da nobreza, o democratização da sociedade e
voto censitário e o regime do Estado.Com a promulgação
escravocrata. Outro: a Carta de da Constituição de 1988, teve
1969, outorgada pelos Ministros início a luta teórica e judicial
da Marinha de Guerra, do pela conquista de efetividade
Exército e da Aeronáutica Militar, pelas normas constitucionais9.
assegurava um amplo elenco de Os primeiros anos de vigência da
liberdades públicas inexistentes Constituição de 1988 envolveram
e prometia aos trabalhadores um o esforço da teoria constitucional
pitoresco conjunto de direitos para que o Judiciário assumisse o
sociais não desfrutáveis, que seu papel e desse concretização
incluíam “colônias de férias efetiva aos princípios, regras e
e clínicas de repouso”6. Além direitos inscritos na Constituição.
das complexidades e sutilezas Pode parecer óbvio hoje, mas
inerentes à concretização de o Judiciário, mesmo o Supremo
qualquer ordem jurídica, havia no Tribunal Federal, relutava em
país uma patologia persistente, aceitar esse papel10. No início

5 V., e.g., Luiz Alberto Warat, A produção crítica do saber jurídico, in Carlos Alberto Plastino (org.), Crítica do direito e do Estado, 1984; Luiz Fernando
Coelho, Teoria crítica do direito, 1991 (a 1a ed. é de 1986); e Plauto Faraco de Azevedo, Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica, 1989. V. tb., Michel
Miaille, Introdução crítica ao direito, 1989 (a 1 ed. é de 1979).

6 Sobre o tema, v. o trabalho marcante de Celso Antonio Bandeira de Mello, Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social, tese apresentada à IX
Conferência Nacional da OAB, 1982. Autores precursores no domínio da eficácia das normas constitucionais foram J.H. Meirelles Teixeira, Curso de direito

constitucional, 1991 (o texto é o de anotações de aulas do início da década de 60, organizado por Maria Garcia); e José Afonso da Silva, Aplicabilidade das
normas constitucionais, 1998 (a 1a edição é de 1968).
7

Eros Roberto Grau, A constituinte e a Constituição que teremos, 1985, p. 44.

8 Sobre o tema da falta de efetividade, v. Luís Roberto Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 2009 (a 1a ed. é de 1990).

9 Nessa linha, v. Clemerson Merlin Cleve, A teoria constitucional e o direito alternativo (para uma dogmática constitucional emancipatória), in Uma vida
dedicada ao direito: homenagem a Carlos Henrique de Carvalho, 1995.

10 De fato, no início da vigência da Constituição de 1988, o STF – cujos integrantes deviam o seu título de investidura ao regime militar –, empenhou1144
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de curto, médio e longo prazo
sobre o mundo romanogermânico em geral. O direito
constitucional saiu do conflito
inteiramente
reconfigurado,
tanto quanto ao seu objeto
(novas constituições foram
promulgadas), quanto no tocante
ao seu papel (centralidade da
Constituição em lugar da lei),
como,ainda,comrelaçãoaosmeios
e modos de interpretar e aplicar
as suas normas (surgimento
da
nova
hermenêutica
constitucional). Ao lado dessas
transformações
dogmáticas,
ocorreu
igualmente
uma
notável mudança institucional,
representada pela criação de
tribunais constitucionais e uma
progressiva ascensão do Poder
III.
Neoconstitucionalismo, Judiciário. No lugar do Estado
constitucionalização do direito legislativo de direito, que se
consolidara no século XIX,
e a ascensão do Judiciário
surge o Estado constitucional
A mente que se abre a uma de direito, com todas as suas
Esse
novo
nova ideia jamais voltará ao seu implicações12.
modelo tem sido identificado
tamanho original.
como
constitucionalismo
pós-guerra,
novo
Albert Einstein do
direito
constitucional
ou
13
neoconstitucionalismo .

dos anos 2000, essa disfunção
foi sendo progressivamente
superada e o STF foi se
tornando, verdadeiramente, um
intérprete da Constituição. A
partir daí, houve demanda por
maior sofisticação teórica na
interpretação
constitucional,
superadora da visão tradicional
de que se tratava apenas de
mais um caso de interpretação
jurídica, a ser feita com base nos
elementos gramatical, histórico,
sistemático
e
teleológico.
Foi o início da superação do
positivismo normativista e de sua
crença de que a decisão judicial é
um ato de escolha política11.

décadas, que tem (i) como marco
filosófico, o pós-positivismo,
que será objeto de comentário
adiante; (ii) como marco
histórico, a formação do Estado
constitucional de direito, após
a 2a. Guerra Mundial, e, no caso
brasileiro, a redemocratização
institucionalizada
pela
Constituição de 1988; e (iii) como
marco teórico, o conjunto de novas
percepções e de novas práticas,
que incluem o reconhecimento
de
força
normativa
à
Constituição
(inclusive,
e
sobretudo,
aos
princípios
constitucionais), a expansão
da jurisdição constitucional e o
desenvolvimento de uma nova
dogmática da interpretação
constitucional, envolvendo novas
categorias, como os princípios, as
colisões de direitos fundamentais,
a ponderação e a argumentação.
O termo neoconstitucionalismo,
portanto, tem um caráter
descritivo de uma nova realidade.
Mas conserva, também, uma
dimensão normativa, isto é, há um
endosso a essas transformações.
Trata-se, assim, não apenas de
uma forma de descrever o direito
atual, mas também de desejá-lo.
neoconstitucionalismo Um direito que deixa a sua zona
Ao final da Segunda Guerra O
identifica
uma
série
de de conforto tradicional, que é o
Mundial, países da Europa
ocorridas da conservação de conquistas
continental
passaram
por transformações
no
Estado
e
no
direito políticas relevantes, e passa
um
importante
redesenho
nas
últimas a ter, também, uma função
institucional, com repercussões constitucional,
promocional, constituindo-se em

se em uma interpretação retrospectiva da nova ordem constitucional, fazendo-a ficar tão parecida quanto possível com a anterior. Nessa linha, tornou a

figura da medida provisória quase idêntica ao velho decreto-lei; frustrou as potencialidades do mandado de injunção, que só foi ressuscitado na segunda

metade dos anos 2000; e criou um conjunto de restrições ao direito de propositura de ações diretas pelas entidades de classe de âmbito nacional e
confederações sindicais. Sobre o tema, v. a densa tese de doutorado apresentada à Universidade de Yale por Diego Werneck Arguelhes, Old courts, new
beginnings: judicial continuity and constitutional transformation in Argentina and Brazil, mimeografado, 2014, p. 110-128.

11 Sobre o surgimento de uma nova interpretação constitucional, v. Luís Roberto Barroso, Intepretação e aplicação da Constituição, 2014 (a 1a ed. é de
1995).
12

Sobre o tema, v. Luigi Ferrajoli, Pasado y futuro del Estado de derecho. In: Miguel Carbonell (org.), Neoconstitucionalismo(s), 2003.

13 Para duas coletâneas importantes sobre o tema, em língua espanhola, v. Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo(s), 2003, e Teoría del
neoconstitucionalismo: ensayos escogidos, 2007. Para uma valiosa coletânea de textos em português, v. Regina Quaresma, Maria Lúcia de Paula

Oliveira e Farlei Martins Riccio de Oliveira, Neoconstitucionalismo, 2009. As ideiasdesenvolvidasnosdoisparágrafosseguintesforamsistematizadas,
originariamente, em Luís Roberto Barroso, Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito, Revista de Direito Administrativo 240:1, 2005.
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instrumento de avanço social.
Tão intenso foi o ímpeto das
transformações, que tem sido
necessário reavivar as virtudes
da moderação e da mediania,
em busca de equilíbrio entre
valores tradicionais e novas
concepções14.

A constitucionalização do Direito,
por sua vez, está associada a um
efeito expansivo das normas
constitucionais, cujo conteúdo
material e axiológico se irradia,
com força normativa, por todo o
sistema jurídico. Os valores, fins
públicos e os comportamentos
contemplados nos princípios e
regras da Constituição passam
a condicionar a validade e o
sentido de todas as normas do
direito infraconstitucional. Nesse
ambiente, a Constituição passa a
ser não apenas um sistema em
si – com sua ordem, unidade e
harmonia –, mas também um
modo de olhar e interpretar
todos os ramos do Direito. A
constitucionalização do direito
infraconstitucional não tem como
sua principal marca a inclusão na
Lei Maior de normas próprias
de outros domínios, mas,

sobretudo, a reinterpretação de
seus institutos sob uma ótica
constitucional15.

Constituição abrangente, que
cuida de uma ampla variedade
de temas. No fluxo desses
desenvolvimentos
teóricos
Por fim, simultaneamente a esses e alterações institucionais, e
novos desenvolvimentos teóricos, em parte como consequência
verificou-se,
também,
uma deles, houve um importante
vertiginosa ascensão do Poder incremento na subjetividade
Judiciário. O fenômeno é universal judicial. A este tema se dedica o
e também está conectado ao próximo capítulo.
final da Segunda Grande Guerra.
A partir daí, o mundo deu-se
conta de que a existência de um
Poder Judiciário independente Capítulo II - Indeterminação
e forte é um importante fator do direito e discricionariedade
de preservação das instituições judicial
democráticas e dos direitos
fundamentais16. No Brasil, sob a
vigência da Constituição de 1988,
o Judiciário, paulatinamente, I. As transformações do direito
deixou de ser um departamento contemporâneo
técnico
especializado
do
governo para se tornar um O constitucionalismo democrático
verdadeiro poder político. Com foi a ideologia vitoriosa do século
a redemocratização, aumentou a XX. Nesse arranjo institucional
demanda por justiça na sociedade se condensam duas ideias
e, consequentemente, juízes e que percorreram trajetórias
tribunais foram crescentemente diferentes: o constitucionalismo,
chamados a atuar, gerando herdeiro da tradição liberal
uma judicialização ampla das que remonta ao final do século
relações sociais no país. Este XVII, expressa a ideia de poder
fato é potencializado pela limitado pelo Direito e respeito
existência, entre nós, de uma aos direitos fundamentais. A

14 Para uma tentativa de demarcação dos espaços entre o Poder Legislativo e a deliberação democrática, de um lado, e o Poder Judiciário e a atuação
criativa do juiz, de outro, v. Luís Roberto Barroso, Temas de direito constitucional, t. III, p. 308-21. Sobre a contenção da “euforia dos princípios” e do

voluntarismo judicial, v. Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, 2005. Para uma advertência sobre os riscos de
“judiciocracia”, “oba-oba constitucional” e “panconstitucionalização”, v. Daniel Sarmento, O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, in

Filosofia e teoria constitucional contemporânea, 2009, p. 132 e s, onde se faz o registro da existência de múltiplas vertentes neoconstitucionalistas.

Para uma visão divergente em relação ao tema, v. Jorge Octavio Lavocat Galvão, O neoconstitucionalismo e o fim do Estado de direito?, 2014; Dimitri

Dimoulis, Uma visão crítica do neoconstitucionalismo, in George Leite Salomão e Glauco Leite Salomão (coord.), Constituição e efetividade, 2008; e Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, Notas sobre o direito constitucional pós-moderno, em particular sobre certo neoconstitucionalismo à brasileira, Revista de
Direito Administrativo 250: 151, 2009.
15

Sobre o tema, v. importante coletânea coligida por Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento (coords.), A constitucionalização do direito:

fundamentos teóricos e aplicações específicas, 2007.

16 Sobre o tema da ascensão do Judiciário, v., na literatura estrangeira, em meio a muitos títulos, C. Neal Tate e Torbjörn Vallinder (eds.), The global

expansion of judicial power, 1995, p. 117, e Alec Stone Sweet, Governing with judges: constitutional polítics in Europe, 2000, p. 35-36 e 130. Na literature
nacional, v. o trabalho pioneiro de Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Resende de Carvalho, Manuel Palacios Cunha Melo e Marcelo Baumann Burgos,

A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, 1999. V. tb., Giselle Cittadino, Judicialização da política, constitucionalismo democrático e

separação de Poderes. In: Luiz Werneck Vianna (org.), A democracia e os três Poderesno Brasil, 2002. E, também, Luís Roberto Barroso, Constituição,

democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo, in O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil, 2012.
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democracia traduz a ideia de
soberania popular, de governo
da maioria, que somente se
consolida,
verdadeiramente,
ao longo do século XX. Para
arbitrar as tensões que muitas
vezes existem entre ambos –
entre direitos fundamentais
e soberania popular –, a
maior parte das democracias
contemporâneas
instituem
tribunais constitucionais ou
cortes supremas17. Portanto,
o pano de fundo no qual se
desenvolve a presente narrativa
inclui: (i) uma Constituição que
garanta direitos fundamentais,
(ii) um regime democrático e (iii)
a existência de uma jurisdição
constitucional.
O século XX foi cenário
da superação de algumas
concepções do pensamento
jurídico clássico, que haviam se
consolidado no final do século
XIX. Ideias que eram ligadas ao
formalismo, ao positivismo e ao
legalismo. Essas transformações
chegaram ao Brasil no quarto
final do século, sobretudo após
a
redemocratização.
Novos
ventos passaram a soprar
por aqui, tanto na academia
quanto na jurisprudência dos
tribunais, especialmente do

Supremo
Tribunal
Federal.
Identifico, a seguir, três dessas
transformações, que afetaram
o modo como se pensa e se
pratica o Direito no mundo
contemporâneo, em geral, e no
Brasil das últimas décadas, em
particular:
1. Superação do formalismo
jurídico. O pensamento jurídico
clássico alimentava duas ficções:
a) a de que o Direito, a norma
jurídica, era a expressão da razão,
de uma justiça imanente; e b) que o
Direito se concretizava mediante
uma operação lógica e dedutiva,
em que o juiz fazia a subsunção
dos fatos à norma, meramente
pronunciando a consequência
jurídica que nela já se continha.
Tais premissas metodológicas
– na verdade, ideológicas – não
resistiram ao tempo. Ao longo
do século XX, consolidou-se a
convicção de que: a) o Direito é,
frequentemente, não a expressão
de uma justiça imanente, mas
de interesses que se tornam
dominantes em um dado
momento e lugar; e b) em uma
grande quantidade de situações,
a solução para os problemas
jurídicos não se encontrará prépronta no ordenamento jurídico.
Ela terá de ser construída

argumentativamente
intérprete.

pelo

2. Advento de uma cultura jurídica
pós-positivista. Nesse ambiente
em que a solução dos problemas
jurídicos não se encontra
integralmente na norma jurídica,
surge uma cultura jurídica póspositivista. Se a solução não está
toda na norma, é preciso procurála em outro lugar. E, assim,
supera-se a separação profunda
que o positivismo jurídico havia
imposto entre o Direito e a Moral,
entre o Direito e outros domínios
do conhecimento. Para construir
a solução que não está pronta
na norma, o Direito precisa se
aproximar da filosofia moral –
em busca da justiça e de outros
valores –, da filosofia política
– em busca de legitimidade
democrática e da realização de
fins públicos que promovam o
bem comum e, de certa forma,
também das ciências sociais
aplicadas, como a economia e a
psicologia.

A doutrina pós-positivista se
inspira na revalorização da razão
prática18, na teoria da justiça19
e na legitimação democrática.
Nesse contexto, busca ir além
da legalidade estrita, mas não

17 Este tema da tensão entre constitucionalismo e democracia é recorrente na teoria constitucional. Para uma valiosa reflexão sobre ele, v. Frank I.
Michelman, Brennan and democracy, 1999.
18

O termo ficou indissociavelmente ligado à obra de Kant, notadamente à Fundamentação da metafísica dos costumes, de 1785 e à Crítica da razão

prática, de 1788. De forma sumária e simplificadora, a razão prática cuida da fundamentação racional – mas não matemática – de princípios de moralidade
e justiça, opondo-se à razão cientificista, que enxerga nesse discurso a mera formulação de opiniões pessoais insuscetíveis de controle. De forma um

pouco mais analítica: trata-se de um uso da razão voltado para o estabelecimento de padrões racionais para a ação humana. A razão prática é concebida
em contraste com a razão teórica. Um uso teórico da razão se caracteriza pelo conhecimento de objetos, não pela criação de normas. O positivismo só
acreditava na possibilidade da razão teórica. Por isso, as teorias positivistas do direito entendiam ser papel da ciência do direito apenas descrever o

direito tal qual posto pelo Estado, não justificar normas, operação que não seria passível de racionalização metodológica. É por isso que, por exemplo, para
Kelsen, não caberia à ciência do direito dizer qual a melhor interpretação dentre as que são facultadas por determinado texto normativo. Tal atividade

exibiria natureza eminentemente política, e sempre demandaria uma escolha não passível de justificação em termos racionais. O pós-positivismo, ao
reabilitar o uso prático da razão na metodologia jurídica, propõe justamente a possibilidade de se definir racionalmente a norma do caso concreto através
de artifícios racionais construtivos, que não se limitam à mera atividade de conhecer textos normativos.

19 Como assinalado por Ricardo Lobo Torres na nota seguinte, o livro de John Rawls, A theory of justice, de 1971, foi emblemático para a filosofia política
e para a ética, ao tratar do tema da justiça distributive dentro do marco teórico do contrato social.
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despreza o direito posto; procura
empreender uma leitura moral
da Constituição e das leis,
mas sem recorrer a categorias
metafísicas. No conjunto de
ideias ricas e heterogêneas
que procuram abrigo nesse
paradigma
em
construção,
incluem-se a reentronização
dos valores na interpretação
jurídica, com o reconhecimento
de normatividade aos princípios
e de sua diferença qualitativa em
relação às regras; a reabilitação da
razão prática e da argumentação
jurídica; a formação de uma
nova
hermenêutica;
e
o
desenvolvimento de uma teoria
dos
direitos
fundamentais
edificada sobre a dignidade da
pessoa humana. Nesse ambiente,
promove-se uma reaproximação
entre o Direito e a ética.20

3. Ascensão do direito público e
centralidade da Constituição. Por
fim, o século XX assiste a ascensão
do direito público21. A teoria
jurídica do século XIX havia sido
construída predominantemente
sobre as categorias do direito
privado. O Século, que começara
com o Código Civil francês,
o Código Napoleão, de 1804,
termina com a promulgação do
Código Civil alemão, de 1900. Os
protagonistas do Direito eram o
contratante e o proprietário. Ao
longo do século XX assiste-se a
uma progressiva publicização
do Direito, com a proliferação de
20

normas de ordem pública. Não
apenas em matéria de direito
família, como era tradicional, mas
em áreas tipicamente privadas
como o contrato – com a proteção
do polo mais fraco das relações
jurídicas, como o trabalhador,
o locatário, o consumidor – e a
propriedade, com a previsão de
sua função social22.

Ao final do século XX, essa
publicização
do
Direito
resulta na centralidade da
Constituição. Toda interpretação
jurídica deve ser feita à luz da
Constituição, dos seus valores
e dos seus princípios. Toda
interpretação jurídica é, direta
ou indiretamente, interpretação
constitucional. Interpreta-se a
Constituição diretamente quando
uma pretensão se baseia no texto
constitucional (uma imunidade
tributária, a preservação do
direito de privacidade); e
interpreta-se a Constituição
indiretamente quando se aplica
o direito ordinário, porque
antes de aplicá-lo é preciso
verificar sua compatibilidade
com a Constituição e, ademais, o
sentido e o alcance das normas
infraconstitucionais devem ser
fixados à luz da Constituição.

II. Sociedades complexas,
diversidade e pluralismo:
os limites da lei no mundo
contemporâneo
A sociedade contemporânea
tem a marca da complexidade.
Fenômenos
positivos
e
negativos
se
entrelaçam,
produzindo uma globalização
a um tempo do bem e do mal.
De um lado, há a rede mundial
de computadores, o aumento
do comércio internacional e
o maior acesso aos meios de
transporte
intercontinentais,
potencializando as relações
entre pessoas, empresas e
países. De outro, mazelas como
o tráfico de drogas e de armas,
o terrorismo e a multiplicação
de conflitos internos e regionais,
consumindo vidas, sonhos e
projetos de um mundo melhor.
Uma era desencantada, em que
a civilização do desperdício, do
imediatismo e da superficialidade
convive com outra, feita de
bolsões de pobreza, fome e
violência.
Paradoxalmente,
houve avanço da democracia
e dos direitos humanos em
muitas partes do globo, com
redução da mortalidade infantil
e aumento significativo da
expectativa de vida. Um mundo
fragmentado e heterogêneo,
com dificuldade de compartilhar
valores unificadores. Os próprios
organismos
internacionais
multilaterais, surgidos após a

V. Ricardo Lobo Torres, Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário: valores e princípios constitucionais tributários, 2005, p. 41: “De

uns trinta anos para cá assiste-se ao retorno aos valores como caminho para a superação dos positivismos. A partir do que se convencionou chamar de
‘virada kantiana’ (kantischeWende), isto é, a volta à influência da filosofia de Kant, deu-se a reaproximação entre ética e direito, com a fundamentação

moral dos direitos humanos e com a busca da justiça fundada no imperativo categórico. O livro A Theoryof Justice de John Rawls, publicado em 1971,
constitui a certidão do renascimento dessas ideias”.

21 Sobre o tema, v. a valiosa tese de doutorado apresentada à Universidade de Harvard por Gonçalo de Almeida Ribeiro, The decline of private law: a
philosofophic history of liberal legalism, mimeografado, 2012.

22 Sobre a constitucionalização do direito civil, vejam-se, por todos, Pietro Perlingieri, Perfis do direito civil, 1997; Maria Celina Bodin de Moraes,
Perspectivas a partir do direito civil-constitucional, in Pastora do Socorro Teixeira Leal (coord.), Direito civil constitucional e outros estudos em
homenagem ao Prof. Zeno Veloso, 2014; e Gustavo Tepedino, Temas de direito civil, 2004.
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nos desvãos dessa sociedade
complexa e plural, sem certezas
plenas, verdades seguras ou
consensos apaziguadores. E, num
mundo em que tudo se judicializa
mais cedo ou mais tarde,
tribunais e cortes constitucionais
No plano doméstico, os países defrontam-se com situações para
procuram
administrar,
da as quais não há respostas fáceis
forma possível, a diversidade ou eticamente simples. Alguns
que caracteriza a sociedade exemplos:
contemporânea,
marcada
pela multiplicidade cultural, a) pode um casal surdo-mudo
étnica e religiosa. O respeito utilizar a engenharia genética
e a valorização das diferenças para gerar um filho surdoencontram-se no topo da agenda mudo e, assim, habitar o mesmo
dos Estados democráticos e universo existencial que os pais?
pluralistas. Buscam-se arranjos
institucionais e regimes jurídicos b) uma pessoa que se encontrava
que permitam a convivência no primeiro lugar da fila,
harmoniosa entre diferentes, submeteu-se a um transplante
fomentando a tolerância e de fígado. Quando surgiu um
regras que permitam que novo fígado, destinado ao
cada um viva, de maneira não paciente seguinte, o paciente
excludente, as suas próprias que se submetera ao transplante
convicções. Ainda assim, não são anterior sofreu uma rejeição e
poucas as questões suscetíveis reivindicava o novo fígado. Quem
de gerar conflitos entre visões deveria recebê-lo?
de mundo antagônicas. No
plano
internacional,
elas c) pode um adepto da religião
vão de mutilações sexuais à Testemunha de Jeová recusar
imposição de religiões oficiais e terminantemente
uma
conversões forçadas. No plano transfusão de sangue, mesmo
doméstico, em numerosos países, que indispensável para salvar-lhe
as controvérsias incluem o a vida, por ser tal procedimento
casamento de pessoas do mesmo contrário à sua convicção
sexo, a interrupção da gestação religiosa?
e o ensino religioso em escolas
públicas. Quase tudo transmitido d) pode uma mulher pretender
ao vivo, em tempo real. A vida engravidar do marido que já
transformada em reality show.
morreu, mas deixou o seu sêmen
em um banco de esperma?
Sem surpresa, as relações
institucionais,
sociais
e
interpessoais
enredam-se
Segunda Guerra Mundial, já não
conseguem produzir consensos
relevantes e impedir conflitos
que proliferam pelas causas mais
diversas, do expansionismo ao
sectarismo religioso.

e) pode uma pessoa, nascida
fisiologicamente homem, mas
considerando-se uma transexual
feminina, celebrar um casamento
entre pessoas do mesmo sexo
com outra mulher?

Nenhuma dessas questões é
teórica. Todas elas correspondem
a casos concretos ocorridos no
Brasil e no exterior, e levados
aos tribunais. Nenhuma delas
tinha uma resposta pré-pronta
e segura que pudesse ser
colhida na legislação. A razão
é simples: nem o constituinte
nem o legislador são capazes de
prever todas as situações da vida,
formulando respostas claras
e objetivas. Além do que, na
moderna interpretação jurídica,
a norma já não corresponde
apenas ao enunciado abstrato
do texto, mas é produto da
interação entre texto e realidade.
Daí a crescente promulgação de
constituições compromissórias,
com princípios que tutelam
interesses contrapostos, bem
como o recurso a normas de
textura aberta, cujo sentido
concreto somente poderá ser
estabelecido em interação com
os fatos subjacentes. Vale dizer:
por decisão do constituinte ou do
legislador, muitas questões têm a
sua decisão final transferida ao
juízo valorativo do julgador. Como
consequência inevitável, tornouse menos definida a fronteira
entre legislação e jurisdição,
entre política e direito23.

As hipóteses referidas acima
constituem
casos
difíceis24,

23 Sobre o ponto, v. Celso Fernandes Campilongo, Política, sistema jurídico e decisão judicial, 2001, p. 48: “Se, nos chamados “casos difíceis”, o juiz é
obrigado a fazer escolhas politicas – muitas vezes por delegação do próprio legislador –, essa criatividade é exercida nos limites da legitimidade legalracional. O legislador pode rever a delegação ou fixar a opção política. Entretanto, até que isso acontença, a determinação de uma linha política por parte
do juiz – desde que em conformidade com os valores fundamentais positivados pelo ordenamento – não significa, necessariamente, um comportamento
antidemocrático, contrário à divisão de poderes ou ofensivo ao Estado de Direito”.

24 Sobre a ideia de casos difíceis, v., entre muitos, Ronald Dworkin, Hard cases, Harvard Law Review 88:1057, 1995; e Aharon Barak, The judge in a
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isto é, casos para os quais não
existem respostas pré-prontas
à disposição do intérprete.
A solução, portanto, terá
de ser construída logica e
argumentativamente pelo juiz,
à luz dos elementos do caso
concreto, dos parâmetros fixados
na norma, dos precedentes
e de aspectos externos ao
ordenamento jurídico. Daí se
fazer referência a essa atuação,
por vezes, como sendo criação
judicial do direito. Em rigor,
porém, o que o juiz faz, de
verdade, é colher no sistema
jurídico o fundamento normativo
que servirá de fio condutor do
seu argumento. Toda decisão
judicial precisa ser reconduzida
a uma norma jurídica. Trata-se
de um trabalho de construção de
sentido, e não de invenção de um
Direito novo. Casos difíceis podem
resultar da vagueza da linguagem
(dignidade humana, moralidade
administrativa), de desacordos
morais razoáveis (existência
ou não de um direito à morte
digna, sem prolongamentos
artificiais) e colisões de normas
constitucionais (livre iniciativa
versus proteção do consumidor,
liberdade de expressão versus
direito de privacidade). Para
lidar com uma sociedade
complexa e plural, em cujo
âmbito surgem casos difíceis, é

que se criaram ou se refinaram
diversas categorias jurídicas
novas, como a normatividade dos
princípios, a colisão de normas
constitucionais, o uso da técnica
da ponderação e a reabilitação da
argumentação jurídica.

Não é o caso de voltar a explorar o
tema, já objeto de outros estudos
meus25. Faz-se apenas breve
menção às situações de colisão
entre princípios constitucionais
ou de direitos fundamentais.
Para lidar com elas, boa parte
dos tribunais constitucionais
do mundo se utiliza da técnica
da ponderação26, que envolve a
valoração de elementos do caso
concreto com vistas à produção
da solução que melhor realiza a
vontade constitucional naquela
situação. As diversas soluções
possíveis vão disputar a escolha
pelo intérprete. Como a solução
não está pré-pronta na norma, a
decisão judicial não se sustentará
mais na fórmula tradicional da
separação de Poderes, em que o
juiz se limita a aplicar, ao litígio
em exame, a solução que já se
encontrava inscrita na norma,
elaborada pelo constituinte ou
pelo legislador. Como este juiz
se tornou co-participante da
criação do Direito, a legitimação
da sua decisão passará para a
argumentação jurídica, para

sua capacidade de demonstrar
a racionalidade, a justiça e a
adequação constitucional da
solução que construiu. Surge
aqui o conceito interessante
de auditório27. A legitimidade
da decisão vai depender da
capacidade
do
intérprete
convencer o auditório a que
se dirige de que aquela é a
solução correta e justa28. O tema
apresenta grande fascínio, mas
não será possível fazer o desvio
aqui.
III. Discricionariedade judicial
e resposta correta
Creia nos que procuram a verdade.
Duvide dos que a encontram.
Andre Gide
Em relação a inúmeras questões,
como ficou assentado, a solução
dos problemas não se encontra
pré-pronta no sistema jurídico.
Ela precisará ser construída
argumentativamente pelo juiz, a
quem caberá formular juízos de
valor e optar por uma das soluções
comportadas pelo ordenamento.
Não é incomum referir-se a essa
maior participação subjetiva

democracy, 2006, p. xiii e s.

25 V. Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo, 2013, cap. IV (“Novos paradigmas e categorias da interpretação
constitucional”), p. 330.

26 Para um estudo relativamente recente e abrangente sobre a ponderação e, particularmente sobre a ideia de proporcionalidade, v. Aharon Barak,
Proportionality: constitutional rights and their limitations, 2012. Para uma visão crítica do tema, em uma visão comparativa entre Alemanha e Brasil, v.
Juliano Zaiden Benvindo, On the limits of constitutional adjudication, 2010.

27 V. Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Tratado da argumentação: a nova retórica, 1996, p. 22: “É por essa razão que, em matéria de retórica,

parece preferível definir o auditório como o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação. Cada orador pensa, de uma forma
mais ou menos consciente, naqueles que procuram persuadir e que constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos”.

28 Tribunais, em geral, e cortes constitucionais, em particular, precisam ser capazes de convencer os demais atores políticos, nos outros Poderes e na
sociedade, do acerto de seus pronunciamentos. V. Mark C. Miller, The view of the courts from the hill: interactions between Congress and the Federal
Judiciary, 2009, p. 7.
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do juiz como discricionariedade
judicial29. Não haverá maior
problema na utilização da
expressão, desde que seu sentido
seja previamente convencionado.
Discricionariedade judicial é
um conceito que se desenvolve
em um novo ambiente de
interpretação jurídica, no qual
se deu a superação da crença em
um juiz que realizaria apenas
subsunções mecânicas dos fatos
às normas, lenda cultivada pelo
pensamento jurídico clássico30. O
juiz contemporâneo, sobretudo o
juiz constitucional, não se ajusta
a esse papel, para desalento de
muitos. Mas de nada adianta
quebrar o espelho por não gostar
da imagem.

técnica de conhecimento, o
intérprete judicial integra o
ordenamento jurídico com suas
próprias valorações, sempre
acompanhadas do dever de
justificação. Discricionariedade
judicial, portanto, traduz o
reconhecimento de que o juiz não
é apenas a boca da lei, um mero
exegeta que realiza operações
formais. Existe uma dimensão
subjetiva na sua atuação. Não a
subjetividade da vontade política
própria – que fique bem claro
–, mas a que inequivocamente
decorre da compreensão dos
institutos jurídicos, da captação
do sentimento social e do espírito
de sua época.

entre “indiferentes jurídicos”32.
Ora bem: nesse sentido, inexiste
discricionariedade judicial. O
juiz não faz escolhas livres nem
suas decisões são estritamente
políticas. Esta é uma das
distinções mais cruciais entre o
positivismo e o não-positivismo.
Para Kelsen, principal referência
do positivismo normativista
romano-germânico,
o
ordenamento jurídico forneceria,
em muitos casos, apenas
uma moldura, um conjunto
de possibilidades decisórias
legítimas. A escolha de uma dessas
possibilidades, continua ele, seria
um ato político, isto é, plenamente
discricionário33. A concepção
não-positivista aqui sustentada
Discricionariedade, porém, é um afasta-se desse ponto de vista.
O fato inafastável é que a conceito tradicional do direito Com efeito, o Direito é informado
interpretação jurídica, nos dias administrativo, no qual está por uma pretensão de correção
atuais, reserva paraojuizumpapel embutido o juízo de conveniência moral34, pela busca de justiça,
muito mais proativo, que inclui a e oportunidade a ser feito da solução constitucionalmente
atribuição de sentido a princípios pelo agente público31. Nessa adequada. Essa ideia de justiça,
discricionariedade em sentido amplo, é delimitada
abstratos e conceitos jurídicos acepção,
indeterminados, bem como a significa liberdade de escolha por coordenadas específicas,
realização de ponderações. Para entre diferentes possibilidades que incluem a justiça do caso
além de uma função puramente legítimas de atuação, uma opção concreto, a segurança jurídica35 e
29 Um dos primeiros estudos abrangentes e sistemáticos nessa matéria foi do ex-Presidente da Suprema Corte de Israel Aharon Barak, Judicial
discretion, 1989.

30 O conjunto de ideias que ficou conhecido como Pensamento Jurídico Clássico, como descrito por Duncan Kennedy em uma obra magnífica, teve
diferentes protagonistas ao longo do tempo e produziu um “método transnacional”. De acordo com ele, o Pensamento Jurídico Clássico enxergava o direito

como um sistema e tinha como características principais a distinção entre direito público e privado, individualismo e um compromisso com a lógica formal,

com o abuso da dedução como método jurídico. V. Duncan Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000. In: David Trubek&Alvaro
Santos, (eds.), The New Law and Development: A CriticalAppraisal, 2006, p. 23 (“O pensamento jurídico alemão foi, nesse sentido, hegemônico entre 1850
e 1900, o pensamento jurídico francês entre 1900 e meados da década de 1930, e o pensamento jurídico estadunidense após 1950”).

31 No conceito clássico formulado por Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1995, p. 143, os atos discricionários são os que “a

Administração pode praticar com liberdade de escolha do seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de

sua realização”. É certo que, mesmo no âmbito do direito administrativo, essa visão vem sendo significativamente atenuada. V. Gustavo Binenbojm, Uma
teoria do direito administrativo, 2008, p. 38 e s.

32 V. Eros Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 2009, p. 283.
33 Hans Kelsen, Teoria pura do direito, 1979, p. 466-73.

34 Robert Alexy, BegriffundGeltungdesRechts, 4.ed., 2005, p. 29 e s. A remissão a esse texto é feito pelo próprio Alexy, em artigo publicado em português,
com tradução de Fernando Leal, que apresenta um excelente resumo da concepção jurídica do grande jusfilósofo alemão: v. Robert Alexy, Principais
elementos de uma teoria da dupla natureza do direito, Revista de Direito Administrativo 253:9, 2010, p. 18-19: “(...) [A] pretensão de correção envolve
ambos os princípios (...). O princípio da segurança jurídica exige a vinculação às leis formalmente corretas e socialmente eficazes; o da justiça reclama a
correção moral das decisões”.

35 Para um relevante estudo sobre a segurança jurídica, v. Humberto Ávila, Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito
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a dignidade humana36. Vale dizer:
juízes não fazem escolhas livres,
pois são pautados por esses
valores, todos eles com lastro
constitucional.

Surge aqui uma questão
interessante e complexa. Ronald
Dworkin, no seu estilo ousado
e provocativo, sustentou, em
diferentes textos, a tese da
existência de uma única resposta
correta, mesmo nos casos difíceis,
isto é, em questões complexas de
direito e moralidade política37.
Trata-se de uma construção que
se situa no âmbito de sua crítica
geral ao positivismo jurídico e
ao uso que dois dos seus maiores
expoentes – Kelsen e Hart – deram
à discricionariedade judicial. A
tese sempre foi extremamente
controvertida, tendo produzido
um rico debate pelo mundo
afora, com repercussões no
Brasil38. Não tenho a pretensão
de reeditá-lo, embora creia que
a minha visão do tema ofereça
uma solução na qual não há
vencedores nem vencidos. A
discussão em torno da existência
de uma única resposta correta
remete à imemorial questão
acerca da verdade, sua existência
em toda e qualquer situação e os
métodos para revelá-la. Se existe

uma única resposta correta – e
não diferentes pretensões de
resposta correta –, é porque
existiria, então, uma verdade ao
alcance do intérprete. Mas quem
tem o poder de validar a verdade
proclamada pelo intérprete?
Se houver uma força externa
ao intérprete, com o poder de
chancelar a verdade proclamada,
será
inevitável
reconhecer
que ela é filha da autoridade.
Portanto, a questão deixa de ser
acerca da efetiva existência de
uma verdade ou de uma única
resposta correta, e passa a ser
a de quem tem autoridade para
proclamá-la. Cuida-se de saber,
em última análise, quem é o dono
da verdade39.

Dois exemplos, um literário e
outro real, exibem as dificuldades
na matéria. O primeiro. Dois
amigos estão sentados em
um bar no Alaska, tomando
uma cerveja. Começam, como
previsível, conversando sobre
mulheres. Depois falam de
esportes diversos. E na medida
em que a cerveja acumulava,
passam a falar sobre religião. Um
deles é ateu. O outro é um homem
religioso. Passam a discutir sobre
a existência de Deus. O ateu
fala: “Não é que eu nunca tenha

tentado acreditar, não. Eu tentei.
Ainda recentemente. Eu havia me
perdido em uma tempestade de
neve em um lugar ermo, comecei
a congelar, percebi que ia morrer
ali. Aí, me ajoelhei no chão e disse,
bem alto: Deus, se você existe, me
tire dessa situação, salve a minha
vida”. Diante de tal depoimento,
o religioso disse: “Bom, mas você
foi salvo, você está aqui, deveria
ter passado a acreditar”. E o ateu
responde: “Nada disso! Deus não
deu nem sinal. A sorte que eu tive
é que vinha passando um casal de
esquimós. Eles me resgataram,
me aqueceram e me mostraram
o caminho de volta. É a eles que
eu devo a minha vida”.40 Note-se
que não há aqui qualquer dúvida
quanto aos fatos, apenas sobre
como interpretá-los.

O segundo exemplo envolve
uma questão de largo alcance
político e moral, relacionado à
chamada justiça de transição.
Há uma recorrente discussão
acerca do tratamento a ser dado
aos crimes que foram praticados
por agentes do Estado durante
o regime militar no Brasil, aí
incluídos homicídios, tortura
e sequestros. Como se sabe, a
Lei de Anistia, de 1979, tornou
impossível a responsabilização

tributário, 2011.

36 Sobre o tema da dignidade humana, v. Ingo Wolfgang Sarlet, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, 2010; e Luís Roberto Barroso,
A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial, 2012.
37

V. Ronald Dworkin, Taking rights seriously, 1997, p. 279 e s; A matter of principle, 2000, p. 119 e s; e Justice in robes, 2006, p. 41 e s.

38 V. , e.g., Álvaro Ricardo de Souza Cruz, A resposta correta: incursões jurídicas e filosóficas sobre as teorias da justiça, 2011; Lenio Luiz Streck,

Verdade e consenso, 2012, p. 327 e s.; Flávio Quinaud Pedron, Esclarecimentos sobre a tese da única “resposta correta”, de Ronald Dworkin, Revista CEJ
45:102, 2009; e Juarez Freitas, A melhor interpretação constitucional versus a única resposta correta, in Virgílio Afonso da Silva (org.), Interpretação
constitucional, 2005.

39 Merece registro, a esse propósito, o antológico poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado Verdade: “A porta da verdade estava aberta, mas

só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de

meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta. Derrubaram a

porta. Chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a
metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia”.

40 Exemplo inspirado por passagem do livro de David Foster Wallace, This is water, 2005, p. 17-24.
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de todos quantos houvessem
cometido crimes políticos ou
conexos entre 2 de setembro
de 1961 e 15 de agosto de 1979.
Decisão do Supremo Tribunal
Federal, tomada por 7 votos a
2, considerou válida essa lei, em
julgamento realizado em 28 de
abril de 201041. Posteriormente,
em dezembro de 2010, a Corte
Interamericana de Direitos
Humanos, ao julgar um caso
envolvendo desaparecidos na
guerrilha do Araguaia, considerou
que a lei brasileira de anistia era
incompatível com a Convenção
Americana de Direitos Humanos,
por impedir a apuração de graves
violações de direitos humanos, a
responsabilização dos culpados
e a reparação às vítimas42. No
debate público, há duas posições
contrapostas em relação a essa
matéria, que podem ser assim
enunciadas:
A. a lei de anistia foi uma
decisão política legítima, tomada
pelos lados contrapostos para
conduzirem
uma
transição
pacífica para a democracia43;

Nos dois exemplos, tanto no
fictício como no real, pessoas
esclarecidas e bem intencionadas
podem tomar partido por um
lado ou outro45. Qual a resposta
correta? Onde está a verdade? O
fato inegável é que mesmo quem
se oponha ao relativismo moral
e reconheça a existência de um
núcleo essencial do bem, do
correto e do justo, há de admitir
que nem sempre a verdade
se apresenta objetivamente
clara, capaz de iluminar a todos
indistintamente. Dependendo de
onde se encontre o intérprete,
do seu ponto de observação,
será noite ou será dia, haverá
sol ou haverá sombra. É preciso
conjurar o risco do stalinismo
jurídico, em que algum “farol dos
povos” de ocasião venha a ser o
portador da verdade revelada,
com direito a promover o expurgo
dos que pensam diferentemente.

Dito isso, porém, um intérprete
judicial jamais poderá chegar ao
final do exame de uma questão e
afirmar que não há uma solução
própria para ela. Vale dizer:
não pode dizer que há empate,
B. a lei de anistia foi uma que tanto faz um resultado
inaceitável
imposição
dos ou outro, ou que o caso pode
que detinham a força, para ser decidido por cara e coroa.
imunizarem-se dos crimes que Assim, embora não se possa
falar, em certos casos difíceis,
haviam cometido44.

em uma resposta objetivamente
correta – única e universalmente
aceita –, existe, por certo,
uma resposta subjetivamente
correta. Isso significa que, para
um dado intérprete, existe uma
única solução correta, justa e
constitucionalmente adequada a
ser perseguida. E esse intérprete
tem deveres de integridade46 –
ele não pode ignorar o sistema
jurídico, os conceitos aplicáveis
e os precedentes na matéria
– e tem deveres de coerência,
no sentido de que não pode
ignorar as suas próprias
decisões anteriores, bem como
as premissas que estabeleceu em
casos precedentes. Um juiz não
é livre para escolher de acordo
com seu estado de espírito,
suas simpatias ou suas opções
estratégicas na vida. Um juiz
de verdade, sobretudo um juiz
constitucional, tem deveres de
integridade e de coerência.

41 ADPF 153, rel. Min. Eros Grau.

42 CIDH, Gomes Lund e outros v. Brasil, 2010, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf.
43 Esta foi, em linhas gerais, a linha do voto do relator, Min. Eros Grau.

44 Para uma defesa da revisão do julgado, v. Claudio Pereira de Souza Neto, Não há obstáculo para rever o julgamento da lei da anistia, Consultor
Jurídico, 2 abr. 2014.

45 Característica das sociedades abertas contemporâneas é o “fato do pluralismo” e a inevitabilidade dos “desacordos morais razoáveis”, conceitos
explorados em John Rawls, Political liberalism, 2005, p. 54-55 (a 1ª. edição é de 1993).
46

A ideia de direito como integridade é um dos conceitos chave do pensamento de Ronald Dworkin, tendo sido desenvolvido no capítulo VII de sua obra

Law’s empire, 1986 (em português, O império do Direito, 1999, p. 271 e s). Em outra obra, intitulada Freedom’ slaw, 1996, p. 10, Dworkin volta ao tema, ao

afirmar que a leitura moral da Constituição, por ele preconizada, é limitada pela exigência de integridade constitucional, afirmando: “Os juízes não devem

ler suas próprias convicções na Constituição. Não devem ler cláusulas morais abstratas como se expressassem algum juízo moral particular, não importa

quão adequado esse juízo lhes pareça, a menos que o considerem consistente em princípio com o desenho estrutural da Constituição como um todo e
também com as linhas dominantes da interpretação constitucional assentadas pelos juízes que os antecederam”.
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Capítulo III - O STF e sua função
majoritária e representativa

I. A jurisdição constitucional
As
múltiplas
competências
do Supremo Tribunal Federal,
enunciadas no art. 102 da
Constituição, podem ser divididas
em duas grandes categorias:
ordinárias e constitucionais47.
O Tribunal presta jurisdição
ordinária nas diferentes hipóteses
em que atua como qualquer outro
órgão jurisdicional, aplicando
o direito infraconstitucional
a situações concretas, que
vão do julgamento criminal
de parlamentares à solução
de conflitos de competência
entre tribunais. De parte isso,
o Tribunal tem, como função
principal, o exercício da jurisdição
constitucional, que se traduz na
interpretação e aplicação da
Constituição, tanto em ações
diretas como em processos
subjetivos. Ao prestar jurisdição
constitucional nos diferentes
cenários pertinentes, cabe à
Corte: (i) aplicar diretamente
a Constituição a situações
nela contempladas, como faz,
por exemplo, ao assegurar ao
acusado em ação penal o direito
à não autoincriminação; (ii)
declarar a inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos, como
fez no tocante à resolução do
TSE que redistribuía o número

de cadeiras na Câmara do
Deputados; ou (iii) sanar lacunas
do sistema jurídico ou omissões
inconstitucionais dos Poderes,
como fez ao regulamentar a
greve no serviço público.

Do ponto de vista políticoinstitucional, o desempenho da
jurisdição constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal – bem
como por supremas cortes ou
tribunais constitucionais mundo
afora – envolve dois tipos de
atuação: a contramajoritária
e a representativa. A atuação
contramajoritária é um dos
temas mais analisados na teoria
constitucional, que há muitas
décadas discute a legitimidade
democrática da invalidação de
atos do Legislativo e do Executivo
por órgão jurisdicional. Já a
função
representativa
tem
sido largamente ignorada pela
doutrina e pelos formadores de
opinião em geral. Nada obstante
isso, em algumas partes do
mundo, e destacadamente no
Brasil, este segundo papel se
tornou não apenas mais visível
como, circunstancialmente, mais
importante. O presente capítulo
procura lançar luz sobre esse
fenômeno, que tem passado
curiosamente
despercebido,
apesar de ser, possivelmente, a
mais importante transformação
institucional da última década.

II. O papel contramajoritário
do Supremo Tribunal Federal
O Supremo Tribunal Federal,
como as cortes constitucionais
em geral, exerce o controle
de
constitucionalidade
dos
atos normativos, inclusive os
emanados do Poder Legislativo
e da chefia do Poder Executivo.
No desempenho de tal atribuição,
pode invalidar atos do Congresso
Nacional – composto por
representantes eleitos pelo povo
brasileiro – e do Presidente da
República, eleito com mais de meia
centena de milhões de votos. Vale
dizer: onze Ministros do STF (na
verdade seis, pois basta a maioria
absoluta), que jamais receberam
um voto popular, podem
sobrepor a sua interpretação
da Constituição à que foi feita
por agentes políticos investidos
de mandato representativo e
legitimidade democrática. A
essa circunstância, que gera
uma aparente incongruência no
âmbito de um Estado democrático,
a teoria constitucional deu
o apelido de “dificuldade
contramajoritária”48.

A despeito de resistências
teóricas pontuais49, esse papel
contramajoritário do controle
judicial de constitucionalidade
tornou-se quase universalmente
aceito.Alegitimidadedemocrática
da jurisdição constitucional tem
sido assentada com base em
dois fundamentos principais:

47 Para um amplo levantamento estatístico e sistemático dos diferentes papéis do STF, v. Joaquim Falcão, Pablo de Camargo Cerdeira e Diego Werneck

Arguelhes, I Relatório Supremo em Números: O Múltiplo Supremo, 2011. Para uma reflexão crítica acerca do acúmulo de competências da Corte, v. Oscar
Vilhena Vieria, Supremocracia, Revista de Direito do Estado 12:55, 2008. Para uma proposta concreta de requacionamento da atuação do STF, v. Luís

Roberto Barroso, Reflexões sobre as competências e o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, ConsultorJurídico26 ago. 2014 (http://www.conjur.
com.br/2014-ago-26/roberto-barroso-propoe-limitar-repercussao-geral-supremo).

48 A expressão se tornou clássica a partir da obra de Alexander Bickel, The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics, 1986, p.
16 e s. A primeira edição do livro é de 1962.
49

E.g., Jeremy Waldron, The core of the case against judicial review. The Yale Law Journal 115:1346; e Mark Tushnet, Taking the Constitution away

from the courts, 2000.
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ter os seus interesses e opiniões
levados em conta. A democracia,
portanto, para além da dimensão
procedimental de ser o governo
da maioria, possui igualmente
uma dimensão substantiva, que
inclui igualdade, liberdade e
justiça. É isso que a transforma,
verdadeiramente, em um projeto
coletivo de autogoverno, em que
ninguém é deliberadamente
deixado para trás. Mais do
que o direito de participação
igualitária,
democracia
significa que os vencidos no
processo político, assim como
os segmentos minoritários em
geral, não estão desamparados
e entregues à própria sorte.
Justamente
ao
contrário,
conservam a sua condição de
membros igualmente dignos da
comunidade política54. Em quase
todo o mundo, o guardião dessas
promessas55 é a suprema corte
Um desses valores fundamentais ou o tribunal constitucional, por
é o direito de cada indivíduo a sua capacidade de ser um fórum
igual respeito e consideração53, de princípios56 – isto é, de valores
isto é, a ser tratado com a mesma constitucionais, e não de política
dignidade dos demais – o que inclui – e de razão pública – isto é, de
a) a proteção dos direitos
fundamentais, que correspondem
ao mínimo ético e à reserva
de justiça de uma comunidade
política50, insuscetíveis de serem
atropelados por deliberação
política majoritária; e b) a
proteção das regras do jogo
democrático e dos canais de
participação política de todos51. A
maior parte dos países do mundo
confere ao Judiciário e, mais
particularmente à sua suprema
corte ou corte constitucional, o
status de sentinela contra o risco
da tirania das maiorias52. Evitase, assim, que possam deturpar
o processo democrático ou
oprimir as minorias. Há razoável
consenso, nos dias atuais, de
que o conceito de democracia
transcende a ideia de governo da
maioria, exigindo a incorporação
de outros valores fundamentais.

argumentos que possam ser
aceitos por todos os envolvidos
no debate57. Seus membros não
dependem do processo eleitoral
e suas decisões têm de fornecer
argumentos
normativos
e
racionais que a suportem.

Cumpre registrar que esse
papel contramajoritário do
Supremo Tribunal Federal tem
sido exercido, como é próprio,
com razoável parcimônia. De
fato, nas situações em que
não estejam em jogo direitos
fundamentais e os pressupostos
da democracia, a Corte deve ser
deferente para com a liberdade
de conformação do legislador e
a razoável discricionariedade
do administrador. Por isso
mesmo, é relativamente baixo
o número de dispositivos de
leis
federais
efetivamente
declarados
inconstitucionais,
sob a vigência da Constituição
de 198858. É certo que, em
uma singularidade brasileira,
existem alguns precedentes
de dispositivos de emendas

50 A equiparação entre direitos humanos e reserva mínima de justiça é feita por Robert Alexy em diversos de seus trabalhos. V., e.g., La institucionalización
de la justicia, 2005, p. 76.

51 Para esta visão processualista do papel da jurisdição constitucional, v. John Hart Ely, Democracy and distrust, 1980.

52 A expressão foi utilizada por John Stuart Mill, On Liberty, 1874, p. 13: “A tirania da maioria é agora geralmente incluída entre os males contra os quais
a sociedade precisa ser protegida (...)”.
53

Ronald Dworkin, Taking rights seriously, 1997, p. 181. A primeira edição é de 1977.

54 Nas palavras de Eduardo Mendonça, A democracia das massas e a democracia das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade contramajoritária,

tese de doutorado, UERJ, mimeografada, 2014, p. 84: “Os perdedores de cada processo decisório não se convertem em dominados, ostentando o direito
fundamental de não serem desqualificados como membros igualmente dignos da comunidade política”.

55 A expressão consta do título do livro de Antoine Garapon, O juiz e a democracia: o guardião das promessas, 1999.
56

Ronald Dworkin, The forum of principle, New York University Law Review 56:469, 1981.

57 John Rawls, Political liberalism, 2005. A primeira edição é de 1993.

58 Com base em levantamento elaborado pela Secretaria de Gestão Estratégica, do Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar 93 dispositivos

de lei federal declarados inconstitucionais, desde o início de vigência da Constituição de 1988 – um número pouco expressivo, ainda mais quando se

considera que foram editadas, no mesmo período, nada menos que 5.379 leis ordinárias federais, somadas a outras 88 leis complementares. Na imensa
maioria dos casos, teve-se o reconhecimento da invalidade de dispositivos pontuais, mantendo-se em vigor a parte mais substancial dos diplomas objeto
de questionamento. Embora esse levantamento não leve em conta a abrangência e relevância dos dispositivos que tiveram a sua inconstitucionalidade

declarada, confirma a percepção de que, ao menos do ponto de vista quantitativo, a imensa maioria da produção legislativa não é afetada pela atuação do
STF.
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constitucionais cuja invalidade
foi declarada pelo STF59. Mas,
também aqui, nada de especial
significação, em quantidade
e qualidade. Anote-se, por
relevante, que em alguns casos
emblemáticos de judicialização
de decisões políticas – como a
ADI contra o dispositivo que
autorizava as pesquisas com
células-tronco embrionárias, a
ADPF contra a lei federal que
previa ações afirmativas em
favor de negros no acesso a
universidades e a ação popular
que questionava o decreto
presidencial de demarcação
contínua da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol por decreto
do Presidente da República – , a
posição do Tribunal, em todos
eles, foi de autocontenção e de
preservação da decisão tomada
pelo Congresso Nacional ou pelo
Presidente da República.

em todo o mundo, materializada
na seguinte indagação: até que
ponto é possível afirmar, sem
apegar-se a uma ficção ou a uma
idealização desconectada dos
fatos, que os atos legislativos
correspondem, efetivamente, à
vontade majoritária?
II. A crise da representação
política

Há muitas décadas, em todo o
mundo democrático, é recorrente
o discurso acerca da crise dos
parlamentos e das dificuldades
da
representação
política.
Da Escandinávia à América
Latina, um misto de ceticismo,
indiferença e insatisfação assinala
a relação da sociedade civil com
a classe política. Nos países em
que o voto não é obrigatório, os
índices de abstenção revelam o
Até aqui procurou-se justificar desinteresse geral. Em países
a legitimidade democrática do de voto obrigatório, como o
papel contramajoritário exercido Brasil, um percentual muito
pela jurisdição constitucional, baixo de eleitores é capaz de se
bem como demonstrar que não recordar em quem votou nas
há superposição plena entre últimas eleições parlamentares.
o conceito de democracia e o Disfuncionalidade,
corrupção,
princípio majoritário. Antes captura por interesses privados
de analisar o tema da função são
temas
globalmente
representativa do STF e concluir associados à atividade política.
o presente ensaio, cabe enfrentar E, não obstante isso, em qualquer
uma questão complexa e delicada Estado democrático, política é um
59

gênero de primeira necessidade.
Mas as insuficiências da
democracia representativa, na
quadra atual, são excessivamente
óbvias para serem ignoradas.

A
consequência
inevitável
é a dificuldade de o sistema
representativo
expressar,
efetivamente,
a
vontade
majoritária da população. Como
dito, o fenômeno é em certa
medida universal. Nos Estados
Unidos, cuja política interna
tem visibilidade global, os
desmandos do financiamento
eleitoral, a indesejável infiltração
da religião no espaço público e a
radicalização de alguns discursos
partidários deterioraram o
debate público e afastaram o
cidadão comum. Vicissitudes
análogas acometem países da
América Latina e da Europa, com
populismos de esquerda, em uma,
e de direita, em outra. No Brasil,
por igual, vive-se uma situação
delicada, em que a atividade
política
desprendeu-se
da
sociedade civil, que passou a vêla com indiferença, desconfiança
ou desprezo. Ao longo dos anos, a
ampla exposição das disfunções
do financiamento eleitoral, das
relações oblíquas entre Executivo
e parlamentares e do exercício de
cargos públicos para benefício
próprio revelou as mazelas de

Em ordem cronológica, é possível sistematizar da seguinte forma: (i) declaração de inconstitucionalidade da EC n° 3/93, que havia instituído o

IPMF – Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, sob o fundamento de não terem sido observadas determinadas limitações constitucionais
ao poder de tributar, como a anterioridade e a imunidade recíproca dos entes federativos (STF, DJ 09.03.1994, ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches; (ii)

Interpretação conforme a EC 20/98, assentando que o teto instituído para o custeio estatal de benefícios do regime geral de previdência não seria

aplicável à licença-gestante, de modo a evitar que o repasse de encargos aos empregadores prejudicasse a inserção das mulheres no mercado de trabalho
formal (STF, ADI 1.946, DJ 16.05.2003, Rel. Min. Sydney Sanches); (iii)declaração de inconstitucionalidade de dispositivos pontuais da EC 41/2004, apenas

na parte em que se instituía variação entre União, Estados e Municípios no tocante ao cálculo da contribuição previdenciária devida pelos servidores
inativos, sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo (STF, DJ 18.02.2005, ADI 3.128, Rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso); (iv) suspensão cautelar

da parte central da EC 30/2000, que estabelecera um regime especial para o pagamento de precatórios vencidos, com parcelamento em dez anos, sob os

argumentos de quebra da ordem de pagamentos e da isonomia, bem como de violação à autoridade das decisões judiciais (STF, DJe 19.05.2011, MC na ADI
2.356, Rel. p/ o acórdão Min. Ayres Britto);(v) declaração de inconstitucionalidade de parte substancial da EC n° 62/09, que pretendeu instituir um novo
regime transitório para a regularização dos precatórios, novamente sob os argumentos centrais de quebra da ordem cronológica e da isonomia, bem como
de violação ao princípio da moralidade administrativa (STF, DJe 19.12.2013, ADI 4.357 e ADI 4.425, Rel. Min. Luiz Fux).
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a sociedade se identifica mais
com seus juízes do que com seus
parlamentares. Um exemplo
ilustra bem a afirmação: quando
o Congresso Nacional aprovou
as pesquisas com células-tronco
embrionárias, o tema passou
despercebido. Quando a lei foi
questionada no STF, assistiu-se a
um debate nacional. É imperativo
procurar compreender melhor
Essa crise de legitimidade, este fenômeno, explorar-lhe
potencialidades
r e p r e s e n t a t i v i d a d e eventuais
e
funcionalidade
dos positivas e remediar a distorção
parlamentos
gerou,
como que ele representa. A teoria
ainda
não
primeira
consequência,
em constitucional
analiticamente
o
diferentes partes do mundo, elaborou
um fortalecimento do Poder tema, a despeito da constatação
Executivo. Nos últimos anos, inevitável: a democracia já
porém, e com especial expressão não flui exclusivamente pelas
no Brasil, tem-se verificado uma instâncias políticas tradicionais.
expansão do Poder Judiciário
e, notadamente, do Supremo
Tribunal Federal. Em curioso
paradoxo, o fato é que em muitas
situações juízes e tribunais se
tornaram mais representativos
dos anseios e demandas sociais
do que as instâncias políticas
tradicionais. É estranho, mas
vivemos uma quadra em que
um sistema que gera muita
indignação e poucos resultados60.
Em suma: a doutrina, que antes
se interessava pelo tema da
dificuldade
contramajoritária
dos tribunais constitucionais,
começa a voltar atenção para
o déficit democrático da
representação política61.

III. O papel representativo do
Supremo Tribunal Federal62
A grande arte em política não é
ouvir os que falam, é ouvir os que
se calam.
Etienne Lamy
Ao longo do texto procurou-se
ressaltar a substantivação do
conceito de democracia, que
não apenas não se identifica
integralmente com o princípio
majoritário, como ademais, tem
procurado novos mecanismos
de expressão. Um deles foi a
transferência de poder político
– aí incluído certo grau de
criação judicial do direito –
para órgãos como o Supremo
Tribunal Federal. O presente
tópico procura explorar esse
fenômeno, tanto na sua dinâmica
interna quanto nas suas causas
e consequências. No arranjo
institucional
contemporâneo,
em que se dá a confluência entre

60 Expressando esse desencanto, escreveu em artigo jornalístico o historiador Marco Antonio Villa (Os desiludidos da República, O Globo, 8 jul. 2014, p.
16): “O processo eleitoral reforça este quadro de hostilidade à política. A mera realização de eleições – que é importante – não desperta grande interesse.
Há um notório sentimento popular de cansaço, de enfado, de identificação do voto como um ato inútil, que nada muda. De que toda eleição é sempre igual,

recheada de ataques pessoais e alianças absurdas. Da ausência de discussões programáticas. De promessas que são descumpridas nos primeiros dias de
governo. De políticos sabidamente corruptos e que permanecem eternamente como candidatos – e muitos deles eleitos e reeleitos. Da transformação da
eleição em comércio muito rendoso, onde não há política no sentido clássico. Além da insuportável propaganda televisiva, com os jingles, a falsa alegria
dos eleitores e os candidatos dissertando sobre o que não sabem”.
61

V., e.g., Mark A. Graber, The countermajoritarian difficulty: from courts to Congress to constitutional order, Annual Review of Law and Social Science

4:361-62 (2008). Em meu texto Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil, Revista

de Direito Administrativo 240:1, 2005, p. 41, escrevi: “Cidadão é diferente de eleitor; governo do povo não é governo do eleitorado. No geral, o processo
político majoritário se move por interesses, ao passo que a lógica democrática se inspira em valores. E, muitas vezes, só restará o Judiciário para preservá-

los. O deficit democrático do Judiciário, decorrente da dificuldade contramajoritária, não é necessariamente maior que o do Legislativo, cuja composição

pode estar afetada por disfunções diversas, dentre as quais o uso da máquina administrativa, o abuso do poder econômico, a manipulação dos meios de
comunicação”.

62 O presente tópico beneficia-se da minha longa interlocução com Eduardo Mendonça, que se materializou em dois trabalhos que escrevemos em

parceria e, sobretudo, na sua notável tese de doutorado, da qual fui orientador, intitulada A democracia das massas e a democracia das pessoas: uma
reflexão sobre a dificuldade contramajoritária, UERJ, mimeografado, 2014. Os trabalhos conjuntos foram publicados na revista eletrônica Consultor

Jurídico, como resenhas da atuação do STF nos anos de 2011 e 2012, intituladas, respectivamente, Supremo foi permeável à opinião pública, sem ser
subserviente e STF entre seus papéis contramajoritário e representativo.
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estudo empírico desacreditaria as
duas proposições. Por numerosas
razões, o Legislativo nem sempre
expressa o sentimento da
maioria65. Além do já mencionado
déficit democrático resultante
das falhas do sistema eleitoral
e partidário, é possível apontar
algumas outras. Em primeiro
lugar, minorias parlamentares
podem
funcionar
como
66
veto players , obstruindo o
processamento da vontade da
própria maioria parlamentar. Em
outros casos, o autointeresse da
Casa legislativa leva-a a decisões
que frustram o sentimento
popular. Além disso, parlamentos
em todo o mundo estão
A doutrina da dificuldade sujeitos à captura eventual por
contramajoritária,
estudada interesses especiais, eufemismo
anteriormente, assenta-se na que identifica o atendimento
premissa de que as decisões a interesses de certos agentes
dos órgãos eletivos, como o influentes do ponto de vista
Congresso Nacional, seriam político ou econômico, ainda
sempre expressão da vontade quando em conflito com o
majoritária. E que, ao revés, as interesse coletivo67.
decisões proferidas por uma corte
suprema, cujos membros não são Por outro lado, não é incomum nem
eleitos, jamais seriam. Qualquer surpreendente que o Judiciário,

a democracia representativa e
a democracia deliberativa63, o
exercício do poder e da autoridade
é legitimado por votos e por
argumentos. É fora de dúvida
que o modelo tradicional de
separação de Poderes, concebido
no século XIX e que sobreviveu
ao século XX, já não dá conta de
justificar, em toda a extensão,
a estrutura e funcionamento
do
constitucionalismo
contemporâneo. Para utilizar
um lugar comum, parodiando
Antonio
Gramsci,
vivemos
um momento em que o velho
já morreu e novo ainda não
nasceu64.

63

em certos contextos, seja melhor
intérprete
do
sentimento
majoritário. Inúmeras razões
contribuem para isso68. Inicio
por uma que é menos explorada
pela doutrina em geral, mas
particularmente
significativa
no Brasil. Juízes são recrutados,
na primeira instância, mediante
concurso público. Isso significa
que pessoas vindas de diferentes
origens sociais, desde que tenham
cursado uma Faculdade de
Direito e tenham feito um estudo
sistemático aplicado, podem
ingressar na magistratura. Essa
ordem de coisas produziu, ao
longo dos anos, um drástico efeito
democratizador do Judiciário. Por
outro lado, o acesso a uma vaga
no Congresso envolve um custo
financeiro elevado, que obriga
o candidato, com frequência,
a buscar financiamentos e
parcerias com diferentes atores
econômicos e empresariais.
Esse fato produz uma inevitável
aliança com alguns interesses
particulares. Por essa razão, em
algumas circunstâncias, juízes

A ideia de democracia deliberativa tem como precursores autores como John Rawls, com sua ênfase na razão, e Jurgen Habermas, com sua ênfase

na comunicação humana. Sobre democracia deliberativa, v., entre muitos, em língua inglesa, Amy Gutmann e Dennis Thompson, Why deliberative
democracy?, 2004; em português, Cláudio Pereira de Souza Neto, Teoria constitucional e democracia deliberativa, 2006.

64 Antonio Gramsci, Cadernos do Cárcere, 1926-1937. Disponível, na versão em espanhol, em http://pt.scribd.com/doc/63460598/Gramsci-Antonio-

Cuadernos-de-La-Carcel-Tomo-1-OCR:“A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Nesse interregno,
uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem”. V. tb., entrevista do sociólogo Zigmunt Bauman, disponível emhttp://www.ihu.unisinos.br/
noticias/24025-%60%60o-velho-mundo-esta-morrendo-mas-o-novo-ainda-nao-nasceu%60%60-entrevista-com-zigmunt-bauman.

65 Sobre o tema, v. Corinna Barret Lain, Upside-down judicial review, The Georgetown Law Review 101:113, 2012-2103. V. tb. Michael J. Klarman, The
majoritarian judicial review: the entrenchment problem, The Georgetown Law Journal 85:49, 1996-1997.

66 Veto players são atores individuais ou coletivos com capacidade de parar o jogo ou impedir o avanço de uma agenda. Sobre o tema, v. Pedro Abramovay,
Separação de Poderes e medidas provisórias, 2012, p. 44 e s.

67 Este tema tem sido objeto de estudo, nos Estados Unidos, por parte da chamada public choice theory, que procura desmistificar a associação entre lei
e vontade da maioria. Para um resumo desses argumentos, v. Rodrigo Brandão, Supremacia judicial versus diálogos institucionais: a quem cabe a última
palavra sobre o sentido da Constituição, 2012, p. 205.

68 Patrícia Perrone Campos Mello, Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal: Constituição, emoção, estratégia e espetáculo, tese de doutorado,
UERJ, mimeografada, 2014, p. 399-411, faz uma compilação das justificativas apresentadas por diferentes autores na literatura jurídica americana para

esse alinhamento das Supremas Cortes com a maioria. Os principais deles seriam: i) a indicação política dos juízes, que, por isso, seriam sensíveis ao

pensamento da maioria; ii) a sujeição dos juízes aos valores da comunidade e aos mesmos movimentos sociais; iii) a interação das Supremas Cortes
com a opinião pública (inclusive através do backlash); iv) a preocupação com sua credibilidade e estabilidade institucional (em face das instâncias
majoritárias); v) o desejo de reconhecimento ou a preocupação com a imagem de seus integrantes junto à opinião pública.
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são capazes de representar
melhor – ou com mais
independência – a vontade da
sociedade. Poder-se-ia contrapor
que este argumento não é válido
para os integrantes do Supremo
Tribunal Federal. Na prática,
porém, a quase integralidade dos
Ministros integrantes da Corte
é composta por egressos de
carreiras jurídicas cujo ingresso
se faz por disputados concursos
públicos69.

Diversas outras razões se
acrescem a esta. Em primeiro
lugar,
juízes
possuem
a
garantia da vitaliciedade. Como
consequência, não estão sujeitos
às circunstâncias de curto
prazo da política eleitoral, nem
tampouco, ao menos em princípio,
a tentações populistas. Uma
segunda razão é que os órgãos
judiciais somente podem atuar
por iniciativa das partes: ações
judiciais não se instauram de
ofício. Ademais, juízes e tribunais
não podem julgar além do que
foi pedido e têm o dever de ouvir
todos os interessados. No caso
do Supremo Tribunal Federal,
além da atuação obrigatória do
Procurador-Geral da República
e do Advogado-Geral da União
em diversas ações, existe a
possibilidade de convocação de
69

audiências públicas e da atuação
de amicicuriae. Por fim, mas não
menos importante, decisões
judiciais precisam ser motivadas.
Isso significa que, para serem
válidas, jamais poderão ser
um ato de pura vontade
discricionária: a ordem jurídica
impõe ao juiz de qualquer grau o
dever de apresentar razões, isto é,
os fundamentos e argumentos do
seu raciocínio e convencimento.

Convém aprofundar um pouco
mais este último ponto. Em uma
visão tradicional e puramente
majoritária da democracia, ela
se resumiria a uma legitimação
eleitoral do poder. Por esse
critério, o fascismo na Itália ou o
nazismo na Alemanha poderiam
ser vistos como democráticos,
ao menos no momento em que
se instalaram no poder e pelo
período em que tiveram apoio da
maioria da população. Aliás, por
esse último critério, até mesmo
o período Médici, no Brasil,
passaria no teste. Não é uma
boa tese. Além do momento da
investidura, o poder se legitima,
também, por suas ações e pelos
fins visados70. Cabe aqui retomar a
ideia de democracia deliberativa,
que se funda, precisamente, em
uma legitimação discursiva: as
decisões políticas devem ser

produzidas após debate público
livre, amplo e aberto, ao fim do
qual se forneçam as razões das
opções feitas. Por isso se ter
afirmado, anteriormente, que a
democracia contemporânea é
feita de votos e argumentos71. Um
insight importante nesse domínio
é fornecido pelo jusfilósofo
alemão Robert Alexy, que se
refere à corte constitucional como
representante argumentativo da
sociedade. Segundo ele, a única
maneira de reconciliar a jurisdição
constitucional com a democracia
é concebê-la, também, como uma
representação popular. Pessoas
racionais são capazes de aceitar
argumentos sólidos e corretos. O
constitucionalismo democrático
possui
uma
legitimação
discursiva, que é um projeto de
institucionalização da razão e da
correção72.

Cabe fazer algumas observações
adicionais. A primeira delas de
caráter terminológico. Se se
admite a tese de que os órgãos
representativos podem não
refletir a vontade majoritária,
decisão judicial que infirme
um ato do Congresso pode
não ser contramajoritária. O
que ela será, invariavelmente,
é
contrarrepresentativa73,
entendendo-se o parlamento

Na composição de julho de 2014: Celso de Mello era integrante do Ministério Público de São Paulo. Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa vieram do

Ministério Público Federal. Carmen Lúcia e Luís Roberto Barroso eram procuradores do Estado. Luiz Fux e Teori Zavascky proveem, respectivamente,
da magistratura estadual e federal. Rosa Weber, da magistratura do trabalho. Os outros três Ministros, embora não concursados para ingresso nas

instituições que integravam, vieram de carreiras vitoriosas: Marco Aurélio Mello (Procuradoria do Trabalho e, depois, Ministro do TST), Ricardo
Lewandowski (Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo ingressado na magistratura pelo quinto constitucional) e Dias Toffoli
(Advogado-Geral da União).
70

V. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Teoria do poder, Parte I, 1992, p. 228-231, em que discorre sobre a legitimidade originária, corrente e finalística

do poder político.

71 Para o aprofundamento dessa discussão acerca de legitimação eleitoral e discursiva, v. Eduardo Mendonça, A democracia das massas e a democracia
das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade contramajoritária, mimeografado, 2014, p. 64-86.

72 V. Robert Alexy, Balancing, constitutional review, and representation, International Journal of Constitutional Law 3:572, 2005, p. 578 e s.
73

Tal particularidade foi bem captada por Eduardo Mendonça, A democracia das massas e a democracia das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade

contramajoritária, mimoegrafado, 2014, p. 213 e s.
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como o órgão por excelência
de representação popular. De
parte isso, cumpre fazer um
contraponto à assertiva, feita
parágrafos atrás, de que juízes
eram menos suscetíveis a
tentações populistas. Isso não
significa que estejam imunes a
essa disfunção. Notadamente
em uma época de julgamentos
televisados,
cobertura
da
imprensa e reflexos na opinião
pública, o impulso de agradar a
plateia é um risco que não pode
ser descartado. Mas penso que
qualquer observador isento
testemunhará que esta não é
a regra. É pertinente advertir,
ainda, para um outro risco. Juízes
são aprovados em concursos
árduos e competitivos, que exigem
longa preparação, constituindo
quadros qualificados do serviço
público. Tal fato pode trazer
a pretensão de sobrepor uma
certa racionalidade judicial
às circunstâncias dos outros
Poderes, cuja lógica de atuação,
muitas vezes, é mais complexa e
menos cartesiana. Por evidente,
a arrogância judicial é tão ruim
quanto qualquer outra, e há de
ser evitada.

O fato de não estarem sujeitas a
certas vicissitudes que acometem
os dois ramos políticos dos
Poderes não é, naturalmente,
garantia de que as supremas
cortes se inclinarão em favor
das posições majoritárias da
sociedade. A verdade, no entanto,
é que uma observação atenta
da realidade revela que é isso
mesmo o que acontece. Nos
Estados Unidos, décadas de
estudos empíricos demonstram
o ponto74. Também no Brasil
tem sido assim. A decisão do
Supremo Tribunal Federal na
ADC nº 1275, e a posterior edição
da Súmula Vinculante nº 13,
que chancelaram a proibição
do nepotismo nos três Poderes,
representaram
um
claro
alinhamento com as demandas
da sociedade em matéria de
moralidade administrativa. A
tese vencida era a de que somente
o legislador poderia impor esse
tipo de restrição76. Também
ao apreciar a legitimidade da
criação do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ como órgão
de controle do Judiciário e
ao afirmar a competência
concorrente do Conselho para
instaurar processos disciplinares

contra magistrados, o STF
atendeu ao anseio social pela
reforma do Judiciário, apesar
da resistência de setores da
própria
magistratura77.No
tocante à fidelidade partidária,
a posição do STF foi ainda mais
arrojada, ao determinar a perda
do mandato por parlamentar que
trocasse de partido78. Embora
tenha sofrido crítica por excesso
de ativismo, é fora de dúvida que
a decisão atendeu a um anseio
social que não obteve resposta
do Congresso. Outro exemplo: no
julgamento, ainda não concluído,
no qual se discute a legitimidade
ou
não
da
participação
de empresas privadas no
financiamento eleitoral, o STF,
claramente espelhando um
sentimento majoritário, sinaliza
com a diminuição do peso do
dinheiro no processo eleitoral79.
A Corte acaba realizando, em
fatias, de modo incompleto e sem
possibilidade de sistematização, a
reforma política que a sociedade
clama.

74 Corinna Barret Lain, Upside-down judicial review, The Georgetown Law Review 101:113, 2012-2103, p. 158. V. tb. Robert A. Dahl, Decision-making in

a democracy: the Supreme Court as a national policy-maker, Journal of Public Law 6: 279, 1957, p. 285; e Jeffrey Rosen, The most democratic branch: how

the courts serve America, 2006, p. xii: “Longe de proteger as minorias contra a tirania das maiorias ou contrabalançar a vontade do povo, os tribunais, ao
longo da maior parte da história americana, têm se inclinado por refletir a visão constitucional das maiorias”.
75 ADC nº 13, Rel. Min. Carlos Ayres Britto.
76

Em defesa do ponto de vista de que o CNJ não teria o poder de impor tal vedação, v. Lenio Streck, Ingo Wolfgang Sarlet e Clemerson Merlin Cleve, Os

limites constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). In: http://www.egov.
ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15653-15654-1-PB.pdf.

77 ADI nº 3367, Rel. Min. Cezar Peluso, e ADI nº 4.638, Rel. Min. Marco Aurélio. Merece registro, em relação ao segundo ponto, a atuação decisiva da então
Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, na defesa da competência concorrente – e não meramente supletiva – do CNJ.
78 MS nº 26.604, Rel. Min. Cármen Lúcia.

79 ADI nº 4.650, Rel. Min. Luiz Fux. Pesquisa conduzida pelo Datafolha, divulgada em julho de 2015, apurou que 74% da população são contrários ao

financiamento empresarial de partidos políticos. Apenas 16% dos entrevistados são favoráveis e 10% não opinaram. V. http://politica.estadao.com.br/
blogs/fausto-macedo/74-dos-brasileiros-sao-contra-doacoes-eleitorais-de-empresas-diz-pesquisa/, último acesso em 22 jul. 2015. V. tb. http://oglobo.
globo.com/brasil/datafolha-tres-em-cada-quatro-brasileiros-sao-contra-financiamento-de-campanha-por-empresas-privadas-16672767,
acesso em 22 jul. 2015.
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Para além do papel puramente
representativo, supremas cortes
desempenham, ocasionalmente,
o papel iluminista80 de empurrar
a história quando ela emperra.
Trata-se de uma competência
perigosa, a ser exercida com
grande parcimônia, pelo risco
democrático que ela representa e
para que as cortes constitucionais
não se transformem em instâncias
hegemônicas. Mas, vez por outra,
trata-se de papel imprescindível.
Nos Estados Unidos, foi por
impulso da Suprema Corte que
se declarou a ilegitimidade da
segregação racial nas escolas
públicas, no julgamento de
Brown v. Board of Education81,
bem como assegurou-se a
validade do casamento entre
pessoas do mesmo sexo82. Na
África do Sul, coube ao Tribunal
Constitucional abolir a pena de
morte83. Na Alemanha, o Tribunal
Constitucional Federal deu a
última palavra sobre a validade
da criminalização da negação do
holocausto84. A Suprema Corte

de Israel reafirmou a absoluta
proibição da tortura, mesmo na
hipótese de interrogatório de
suspeitos de terrorismo, em um
ambiente social conflagrado,
que se tornara leniente com tal
prática85.

No Brasil, o Supremo Tribunal
Federal equiparou as uniões
homoafetivas às uniões estáveis
convencionais, abrindo caminho
para o casamento entre pessoas
do mesmo sexo86. Talvez esta não
fosse uma posição majoritária
na sociedade, mas a proteção
de um direito fundamental à
igualdade legitimava a atuação.
Semelhantemente se passou com
a permissão para a interrupção da
gestação de fetos anencefálicos87.
São exemplos emblemáticos do
papel iluminista da jurisdição
constitucional.
Nesses
dois
casos específicos, um fenômeno
chamou a atenção. Em razão da
natureza polêmica dos dois temas,
uma quantidade expressiva
de juristas se posicionou

contrariamente às decisões –
“não por serem contrários ao
mérito, absolutamente não...” –,
mas por entenderem se tratar
de matéria da competência do
legislador, e não do STF. Como
havia direitos fundamentais
em jogo, esta não parece ser a
melhor posição. Ela contrapõe o
princípio formal da democracia
– as maiorias políticas é que
têm legitimidade para decidir
– aos princípios materiais da
igualdade e da dignidade da
pessoa humana, favorecendo o
primeiro em ambos os casos88.
Coloca-se o procedimento acima
do resultado, o que não parece
um bom critério89.
Também se insere nessa linha
de atuação mais iluminista e
menos majoritária julgados
que reconheceram direitos aos
transexuais. A esse propósito,
decisões judiciais têm assegurado
a possibilidade de alteração do
nome após cirurgia de mudança
de sexo90, bem como a própria

80 Em versões anteriores deste texto, utilizei a expressão “vanguarda iluminista” para descrever este papel. Mas há uma forma mais autocontida de
expressar a mesma ideia, que é a de reconhecer que iluminista é a Constituição, cabendo ao intérprete potencializar esta sua faceta. Este insight surgiu do
debate com Oscar Vilhena Vieira, a quem sou grato também por isso.
81 347 U.S. 483 (1954).

82 (Obergefel v. Hodges, 576 U.S. __, julg. em 26 jun. 2015). A decisão determina que os Estados admitam a celebração de casamento entre pessoas do
mesmo sexo, bem como que reconheçamos casamentos de pessoas do mesmo sexo validamente celebrados em outros Estados.

83 S v. Makwanyane and Another (CCT3/94) [1995] ZACC 3. Disponível em http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2353.PDF.

84 90 BVerfGe 241 (1994). V. Winfried Brugger, Ban on Or Protection of Hate Speech? Some Observations Based on German and American Law, Tulane
European & Civil Law Forum, n. 17, 2002, p.1.

85 Public Committee Against Torture in Israel v. The State of Israel & The General Security Service. HCJ 5100/94 (1999). Disponível em http://elyon1.
court.gov.il/files_eng/94/000/051/a09/94051000.a09.pdf.

86 ADPF nº 132 e ADI nº 142, Rel. Min. Carlos Ayres Britto.
87 ADPF nº 54, Rel. Min. Marco Aurélio.

88 Sobre princípios formais e materiais, e critérios para a ponderação entre ambos, v. Robert Alexy, Princípios formais. In: Alexandre Travessoni Gomes

Trivisonno, Aziz TuffiSaliba e Mônica Sette Lopes (orgs.), Princípios formais e outros aspectos da teoria discursiva, 2014. Na p. 20, escreveu Alexy: “Admitir
uma competência do legislador democraticamente legitimado de interferir em um direito fundamental simplesmente porque ele é democraticamente
legitimado destruriria a prioridade da constituição sobre a legislação parlamentar ordinária”.

89 Inúmeros autores têm posição diversa. V. por todos, Jurgen Habermas, Between Facts and Norms, 1996, p. 463 e s.
90

O Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a modificação do nome que consta do registro civil, após a cirurgia de alteração do sexo. O primeiro

recurso sobre o tema foi julgado pela 3a Turma do STJ em 2007 (REsp678.933,Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 22.03.2007), que concordou
1161

DIREITO CONSTITUCIONAL

realização da cirurgia dessa
natureza no âmbito do sistema
público de saúde91. Na pauta do
próprio Supremo Tribunal Federal
encontram-se, com repercussão
geral já reconhecida, a discussão
sobre mudança de nome
independentemente de cirurgia
e a utilização, por transexuais, de
banheiro público correspondente
à sua autopercepção. Difícil
imaginar essas questões sendo
enfrentadas e superadas, no
quadro atual, pelo processo
legislativo ordinário. Deveria
o Judiciário, em razão disso,
silenciar ou se omitir? Também
integram as minorias invisíveis
os presos recolhidos ao sistema
penitenciário. Sem surpresa,
também aqui o caminho de

superação
das
dramáticas
violações à dignidade humana
tem sido o Judiciário e o Supremo
Tribunal Federal.

Às vezes, ocorre na sociedade
uma reação a certos avanços
propostos pela suprema corte. Nos
Estados Unidos, esse fenômeno
recebe o nome de backlash. Um
caso paradigmático de reação
do Legislativo se deu contra o
julgamento de Furman v. Georgia92,
em 1972, no qual a Suprema Corte
considerou inconstitucional a
pena de morte, tal como aplicada
em 39 Estados da Federação93.
O fundamento principal era o
descritério nas decisões dos júris
e o impacto desproporcional
sobre as minorias. Em 1976, no

entanto, a maioria dos Estados
havia aprovado novas leis sobre
pena de morte, contornando o
julgado da Suprema Corte. Em
Gregg v. Georgia94, a Suprema Corte
manteve a validade da nova versão
da legislação penal daquele Estado.
Também em Roe v. Wade95, a célebre
decisão que descriminalizou o
aborto, as reações foram imensas,
até hoje dividindo opiniões de
maneira radical96. No Brasil,
houve alguns poucos casos de
reação normativa a decisões do
Supremo Tribunal Federal, como,
por exemplo, em relação ao foro
por prerrogativa de função97, às
taxas municipais de iluminação
pública98, à progressividade das
alíquotas do IPTU99, à cobrança
de contribuição previdenciária de

com a mudança desde que o registro de alteração de sexo constasse da certidão civil. Posteriormente, em 2009, o STJ voltou a analisar o assunto e garantiu
ao transexual a troca do nome e do gênero em registro, sem que constasse a anotação no documento, mas apenas nos livros cartorários (REsp 1008398,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 15.10.2009).

91 A título exemplificativo, cf.: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AC 2001.71.00.026279-9, j. em 14.08.2007. A matéria encontra-se regulamentada
pela Portaria nº 457, de agosto de 2008, do Ministério da Saúde.
92 408 U.S. 238 (1972).

93 Para um estudo da questão, v. Corinna Barret Lain, Upside-down judicial review, (January 12, 2012). Disponível no sítio Social Science Research
Network - SSRN: http://ssrn.com/abstract=1984060orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1984060, p. 12 e s.
94 428 U.S. 153 (1976).
95 410 U.S. 113 (1973).

96 Sobre o tema, v. Robert Post e Reva Siegel, Roe Rage: democratic constitutionalism and backlash, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review,
2007; Yale Law School, Public Law Working Paper No. 131. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=990968.
97

No caso, a Lei n° 10.628/02 introduziu um §1° ao art. 84, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o foro por prerrogativa de função

seria mantido mesmo apos o fim da função pública, em relação aos atos praticados no exercício da função. Essa disposição significava, na prática, o

restabelecimento do entendimento constante da Súmula 394, do Supremo Tribunal Federal, que havia sido cancelada pela Corte em tempo recente (Inq
687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches). No entanto, em um caso singular de reação jurisdicional à reação legislativa, o STF declarou a inconstitucionalidade
da lei, afirmando que não caberia ao Congresso rever a interpretação do texto constitucional dada pela jurisdição. V. STF, ADI 2.797, DJ 19.12.2006, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence.
98

O julgamento do RE 233.332/RJ, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, em 1999, assentou o entendimento de que “o serviço de iluminação

pública não pode ser remunerado mediante taxa”, dada a sua indivisibilidade. O Congresso Nacional, porém, poucos anos depois, editou a EC n° 39/02,

acrescentando a contribuição de iluminação pública ao rol das espécies tributárias previstas na Constituição e, na prática, restabelecendo a cobrança
desejada pelos Municípios.
99

Em diversos precedentes, o STF declarou a natureza real do IPTU e, com base nisso, a invalidade de leis municipais que pretendiam fixar alíquotas

progressivas, estabelecidas segundo dados da capacidade contributiva dos contribuintes. O entendimento da Corte foi superado pela EC n° 29/2000, que
admitiu, expressamente, a progressividade.
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Direito à educação: direito à
educação infantil, aí incluídos
o atendimento em creche e o
Em favor da tese que se vem acesso à pré-escola. Dever do
sustentando ao longo do Poder Público de dar efetividade
presente trabalho, acerca do a esse direito.
importante papel democrático
da jurisdição constitucional, é Direitos políticos: proibição de
possível apresentar uma coleção livre mudança de partido após a
significativa de decisões do eleição para cargo proporcional,
Supremo Tribunal Federal que sob pena de perda do mandato,
contribuíram para o avanço por violação ao princípio
social no Brasil. Todas elas têm democrático.
natureza constitucional, mas
produzem impacto em um ramo Direitos
dos
trabalhadores
específico do Direito, como públicos: regulamentação, por
enunciado abaixo:
via de mandado de injunção, do
direito de greve dos servidores e
Direito civil: proibição da prisão trabalhadores do serviço público
por dívida no caso de depositário
infiel, reconhecendo a eficácia Direito dos deficientes físicos:
e prevalência do Pacto de San direito de passe livre no
Jose da Costa Rica em relação ao sistema de transporte coletivo
direito interno.
interestadual
a
pessoas
portadoras
de
deficiência,
Direito penal: declaração da comprovadamente carentes.
inconstitucionalidade
da
proibição de progressão de Proteção das minorias:
regime, em caso de crimes
hediondos e equiparáveis.
Judeus: a liberdade de expressão
não
inclui
manifestações
Direito administrativo: vedação de racismo, aí incluído o
do nepotismo nos três Poderes.
antissemitismo.
inativos100 e à definição do número
de vereadores101.

Homossexuais: equiparação das
relações homoafetivas às uniões
estáveis convencionais e direito
ao casamento civil.

Comunidades
indígenas:
demarcação da reserva indígena
Raposa Serra do Sol em área
contínua.
Liberdade de pesquisa científica:
declaraçãodaconstitucionalidade
das pesquisas com células-tronco
embrionárias.

Liberdade
de
expressão:
inconstitucionalidade
da
exigência de autorização prévia
da pessoa retratada ou de seus
familiares para a divulgação de
obras biográficas;
Direito das mulheres: direito à
antecipação terapêutica do parto
em caso de feto anencefálico;
constitucionalidade da Lei Maria
da Penha, que reprime a violência
doméstica contra a mulher.

Três últimos comentários antes
de encerrar. Primeiro: a jurisdição
constitucional, como se procurou
Direito à saúde: determinação Negros: validação de ações demonstrar acima, tem servido
de fornecimento de gratuito de afirmativas em favor de negros, bem ao país. A preocupação
medicamentos necessários ao pardos e índios.
com abusos por parte de juízes
tratamento da AIDS em pacientes
e tribunais não é infundada, e
sem recursos financeiros.
100

Ao julgar a ADI 2010/DF, relatada pelo Ministro Celso de Mello, o STF declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os

proventos dos servidores públicos inativos. Na sequência, Congresso promulgou a EC n° 41/03, que admitiu expressamente a possibilidade de incidência, a

ser imposta por lei do ente responsável por cada sistema próprio. O debate foi devolvido ao Tribunal, que resolveu manter a opção política do constituinte
derivado, notadamente a partir do argumento de que inexiste direito adquirido a não ser tributado (STF, DJ 18.02.2005, ADI 3.128, Rel. p/ o acórdão Min.
Cezar Peluso).

101 No RE 197.917/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa, o STF declarou a inconstitucionalidade de lei do Município de Mira Estrela/

SP, que aumentara o número de vereadores de nove para onze. Segundo o entendimento firmado, não seria suficiente que os Municípios respeitassem

as três amplas faixas então indicadas art. 29, IV, da Constituição – tendo em vista tais patamares, o número de vereadores deveria ser rigorosamente

proporcional à população de cada Município, a ponto de o STF haver elaborado uma tabela taxativa, a partir de uma operação de regra de três. Em reação
parcial à decisão do Tribunal, o Congresso promulgou a EC 58/09, que introduziu 25 novas faixas populacionais, com margens limitadas de decisão
autônoma. Assim, embora não se tenha restaurado a discricionariedade ampla antes existente, o constituinte derivado atenuou a proporcionalidade
rigorosa que o STF pretendera impor.
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é preciso estar preparado para
evitar que ocorram102. Porém, no
mundo real, são muito limitadas
as decisões do Supremo Tribunal
Federal às quais se possa imputar
a pecha de haverem ultrapassado
a fronteira aceitável. E, nos
poucos casos em que isso ocorreu,
o próprio Tribunal cuidou de
remediar103. Portanto, não se
deve desprezar, por um temor
imaginário, as potencialidades
democráticas e civilizatórias
de uma corte constitucional. A
crítica à atuação do STF, desejável
e legítima em uma sociedade
plural e aberta, provem mais
de atores insatisfeitos com
alguns resultados e de um nicho
acadêmico minoritário, que
opera sobre premissas teóricas
diversas das que vão aqui
enunciadas104. A propósito, cabe
formular uma pergunta crucial,
feita por Eduardo Mendonça em
sua tese de doutorado já citada105:
o argumento de que a jurisdição
constitucional tem atuado em
padrões antidemocráticos não
deveria vir acompanhado de uma

insatisfação popular com o papel
desempenhado pelo Supremo
Tribunal Federal? O que dizer,
então, se ocorre exatamente o
contrário: no Brasil e no mundo,
os índices de aprovação que
ostenta a corte constitucional
costumam estar bem acima
dos do Legislativo106. Por certo
não se devem extrair desse fato
conclusões precipitadas nem
excessivamente
abrangentes.
Porém, uma crítica formulada
com base em uma visão formal
da democracia, mas sem povo,
não deve impressionar.

para com as escolhas legislativas
ou administrativas feitas pelos
agentes públicos legitimados
pelo voto popular. A jurisdição
constitucional somente deve
se impor, nesses casos, se a
contrariedade à Constituição
for
evidente,
se
houver
afronta a direito fundamental
ou
comprometimento
dos
pressupostos
do
Estado
democrático. Porém, como o leitor
terá intuído até aqui, a jurisdição
constitucional desempenha um
papel de maior destaque quando
o Poder Legislativo não tenha
atuado. É nas lacunas normativas
O segundo comentário é intuitivo. ou nas omissões inconstitucionais
Como já se teve oportunidade de que o STF assume um papel de
afirmar diversas vezes, decisão eventual protagonismo. Como
política, como regra geral, deve consequência, no fundo no fundo,
ser tomada por quem tem voto. é o próprio Congresso que detém
Portanto, o Poder Legislativo e a decisão final, inclusive sobre o
o chefe do Poder Executivo têm nível de judicialização da vida.
uma preferência geral prima
facie para tratar de todas as Merece
registro
incidental,
matérias de interesse do Estado antes de encerrar o presente
e da sociedade. E, quando trabalho,
um
fenômeno
tenham atuado, os órgãos conhecido na doutrina como
judiciais devem ser deferentes diálogo constitucional ou diálogo

102 Em estudo denso e pioneiro, tendo como marco teórico a teoria dos sistemas, de Niklas Luhmann, Celso Fernandes Campilongo, Política, sistema
jurídico e decisão judicial, 2001, p. 63, advertiu: “O problema central do acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico reside no

alto risco de que cada um deles deixe de operar com base em seus próprios elementos (o Judiciário com a legalidade e a Política com a agregação de
interesses e tomada de decisões coletivas) e passe a atuar com uma lógica diversa da sua e, consequentemente, incompreensível para as auto-referências

do sistema. Essa corrupção de códigos resulta num Judiciário que decide com base em critérios exclusivamente políticos (politização da magistratura
como a somatória dos três erros aqui referidos: parcialidade, ilegalidade e protagonismo de substituição de papéis) e de uma política judicializada ou
que incorpora o ritmo, a lógica e a prática da decisão judiciária em detrimento da decisão política. A tecnocracia pode reduzir a política a um exercício de
formalismo judicial”.
103

No julgamento envolvendo a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em embargos de declaração, foi restringido o alcance das

denominadas “condicionantes” ali estabelecidas, para explicitar que não vinculavam, prospectivamente, novas demarcações. V. Pet. 3388 – ED, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso.

104 Nos Estados Unidos, uma das críticas mais contundentes ao julgamento sobre casamento de pessoas do mesmo sexo (Obergefel v. Hodges, 576
U.S. __, julg. em 26 jun. 2015) veio do Justice Antonin Scalia, liderança proeminente do pensamento jurídico conservador, que afirmou em seu voto
dissidente: “Permitir que a questão política do casamento entre pessoas do mesmo sexo seja considerada e resolvida por um seleto e aristocrático painel
de nove pessoas sem representatividade é violar um princípio ainda mais fundamental que o de não se admitir a tributação sem lei (“no taxation without
representation”): o de não se admitir transformação social sem representação”.

105 Eduardo Mendonça, A democracia das massas e a democracia das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade contramajoritária, mimeografado,
2014, p. 19-20

106 Segundo pesquisa do IBOPE, realizada em 2012, o índice de confiança dos brasileiros no STF é de 54 pontos (em uma escala de 0 a 100). O do
Congresso é 39 pontos. V. http://www.conjur.com.br/2012-dez-24/populacao-confia-stf-congresso-nacional-ibope.
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Embora
a
institucional107.
corte constitucional ou corte
suprema seja o intérprete final
da Constituição em cada caso,
três situações dignas de nota
podem subverter ou atenuar
esta circunstância, a saber: a) a
interpretação da Corte pode ser
superada por ato do Parlamento
ou do Congresso, normalmente
mediante emenda constitucional;
b) a Corte pode devolver a matéria
ao Legislativo, fixando um prazo
para a deliberação ou c) a Corte
pode conclamar o Legislativo
a atuar, o chamado “apelo ao
legislador”.
Na
experiência
brasileira existem diversos
precedentes relativos à primeira
hipótese, como no caso do teto
remuneratório dos servidores
públicos108 e da base de cálculo
para incidência de contribuição
previdenciária109, além dos já
referidos anteriormente nesse
mesmo tópico.

Em relação à segunda hipótese,
referente à fixação de prazo
para o Congresso legislar, há
precedentes em relação à criação
de Municípios110 ou à reformulação
dos critérios adotados no Fundo
de Participações dos Estados111,
embora nem sempre se dê o
adequado cumprimento dentro
do período demarcado pela
decisão. Por fim, relativamente
à terceira hipótese, por muitos
anos foi esse o sentido dado
pela jurisprudência do STF ao
mandado de injunção. Um caso
muito significativo de diálogo
institucional informal se deu em
relação ao art. 7º, I da Constituição,
que prevê a edição de lei
complementar
disciplinando
a indenização compensatória
contra a despedida arbitrária ou
sem justa causa. No julgamento
de mandado de injunção, o
plenário do STF deliberou que
iria fixar, ele próprio, o critério
indenizatório, tendo em vista

a omissão de mais de duas
décadas do Congresso em fazêlo112. Diante de tal perspectiva,
o Congresso aprovou em tempo
recorde a Lei nº 12.506/2011,
provendo a respeito.

Mais recentemente, dois casos
de diálogo institucional tiveram
lugar. Ao decidir ação penal
contra um Senador da República,
o STF, por maioria apertada de
votos, interpretou o art. 55, VI
e seu § 2º no sentido de caber à
Casa legislativa decretar a perda
do mandato de parlamentar que
sofresse condenação criminal
transitada
em
julgado113.
Ministros que afirmaram a
posição vencedora registraram
sua crítica severa à fórmula
imposta
pela
Constituição,
instando o Congresso a revisitar
o tema114. Pouco tempo após o
julgamento, o Senado Federal
aprovou Proposta de Emenda
Constitucional superadora desse

107 A expressão tem origem na doutrina canadense, ao comentar disposições da Carta Canadense de Direitos que instituem um diálogo entre a Suprema

Corte e o Parlamento a propósito de eventuais restrições impostas a direitos fundamentais. Na sua expressão mais radical – e incomum –, a Carta permite
até mesmo que o Parlamento, presentes determinadas circunstâncias, reveja certas decisões juidiciais. Sobre o tema, v. Peter Hogg e Allison A. Bushell,
The Charter dialogue between courts and legislatures (or perhaps the chart isn’t such a bad thing after all), Osgoode Hall Law Journal 35:75, 1997. Na

literature americana, v. Mark Tushnet, Weak courts, strong rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law, 2008, p. 2433; e Mark C. Miller, The view of the courts from the hill: interactions between Congress and the Federal Judiciary, 2009. Na literatura brasileira, v. Rodrigo
Brandão, Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição?, 2011, especialmente p. 273
e s.

108

ADI 14, Rel. Min. Celio Borja, j. 13.09.89. No início da vigência da Constituição de 1988, o STF entendeu que o teto remuneratório do art. 37, XI não

se aplicava às “vantagens pessoais”, frustrando, na prática, a contenção dos abusos nessa matéria. Foram necessárias duas emendas constitucionais para
superar tal entendimento: a de nº 19, de 1998, e a de nº 41, de 2003.
109
110

111

RE 166.772, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 16 dez. 1994.

ADI 2240, Rel. Min. Eros Grau.

ADI 3682, Rel. Min. Gilmar Mendes. Neste caso, o STF fixou o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão relativamente à edição

da lei complementar exigida pelo art. 18, § 4º da CF, tida como indispensável para a criação de Municípios por lei estadual. V. tb. ADI
112 MI 943/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.

113 AP 565, Rel. Minª Carmen Lúcia (caso Ivo Cassol).
114

Foi o meu caso. Em outra decisão, ao apreciar pedido cautelar no MS 32.326, do qual era relator, expus de forma analítica minha posição: “Este

imbróglio relativamente à perda de mandato parlamentar, em caso de condenação criminal, deve funcionar como um chamamento ao Legislativo. O
sistema constitucional na matéria é muito ruim. Aliás, o Congresso Nacional, atuando como poder constituinte reformador, já discute a aprovação de

Proposta de Emenda Constitucional que torna a perda do mandato automática nas hipóteses de crimes contra a Administração e de crimes graves. Até
que isso seja feito, é preciso resistir à tentação de produzir este resultado violando a Constituição. O precedente abriria a porta para um tipo de hegemonia
judicial que, em breve espaço de tempo, poderia produzir um curto circuito nas instituições”.
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tratamento deficiente da matéria.
Em final de 2014, a Proposta ainda
se encontrava em tramitação
na Câmara. Em outro caso, um
Deputado Federal foi condenado
a mais de 13 anos de prisão,
em regime inicial fechado115.
Submetida a questão da perda
do seu mandato à Câmara dos
Deputados, a maioria deliberou
não cassá-lo. Em mandado de
segurança impetrado contra esta
decisão, foi concedida liminar
pelo relator, sob o fundamento de
que em caso de prisão em regime
fechado, a perda do mandato
deveria se dar por declaração
da Mesa e não por deliberação
política do Plenário116. Antes
do julgamento do mérito do
mandado de segurança, a
Câmara dos Deputados suprimiu
a previsão de voto secreto na
matéria e deliberou pela cassação.

seu desenho institucional ou à
superação de seus precedentes
por alteração no direito,
competências que pertencem ao
Congresso Nacional. Portanto,
o poder do Supremo Tribunal
Federal tem limites claros. Na
vida institucional, como na vida
em geral, ninguém é bom demais
e, sobretudo, ninguém é bom
sozinho.
Conclusão
Circunstâncias diversas, como o
final da guerra, a consolidação do
ideal democrático e a centralidade
dos
direitos
fundamentais,
impulsionaram uma vertiginosa
ascensão
institucional
do
Poder Judiciário e da jurisdição
constitucional em todo o mundo.
Como consequência, juízes e
tribunais passaram a integrar
a paisagem política, ao lado do
Legislativo e do Executivo. A
teoria constitucional dominante,
nas últimas décadas, tem
desenvolvido
um
discurso
de justificação e legitimação
democrática desse processo
histórico.
Paralelamente
a
esse rearranjo institucional, a
complexidade da vida moderna,
potencializada pela diversidade
e pelo pluralismo, levou a uma
crise da lei e ao aumento da
indeterminação
do
direito,
com a transferência de maior
competência decisória a juízes e
tribunais, que passaram a fazer
valorações próprias diante de
situações concretas da vida.

O que se deduz desse registro
final é que o modelo vigente
não pode ser caracterizado
como de supremacia judicial. O
Supremo Tribunal Federal tem a
prerrogativa de ser o intérprete
final do direito, nos casos que
são a ele submetidos, mas
não é o dono da Constituição.
Justamente ao contrário, o
sentido e o alcance das normas
constitucionais são fixados
em interação com a sociedade,
com os outros Poderes e com as
instituições em geral. A perda
de interlocução com a sociedade,
a eventual incapacidade de
justificar suas decisões ou de
ser compreendido, retiraria o
acatamento e a legitimidade do
Tribunal. Por outro lado, qualquer
pretensão de hegemonia sobre Nesse novo universo, cortes como
os outros Poderes sujeitaria o o Supremo Tribunal Federal
Supremo a uma mudança do passaram
a
desempenhar,

115 AP 396, Rel. Minª Carmen Lúcia (caso Natan Donadon).
116

MS 32326, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
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simultaneamente
ao
papel
contramajoritário
tradicional,
uma função representativa,
pela qual atendem a demandas
sociais relevantes que não
foram satisfeitas pelo processo
político
majoritário.
No
desempenho de tal atribuição,
o juiz constitucional não está
autorizado a impor as suas
próprias convicções. Pautado
pelo material jurídico relevante
(normas, conceitos, precedentes),
pelos princípios constitucionais e
pelos valores civilizatórios, cabelhe interpretar o sentimento
social, o espírito de seu tempo e
o sentido da história. Com a dose
certa de prudência e de ousadia. O
conjunto expressivo de decisões
referidas no presente trabalho,
proferidas sob a Constituição
de 1988, exibem um Supremo
Tribunal Federal comprometido
com a promoção dos valores
republicanos, o aprofundamento
democrático e o avanço social.
No desempenho de tal papel, a
Corte tem percorrido o caminho
do meio, sem timidez nem
arrogância.
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I.
Colocação
do
tema:
distribuição da autoridade
interpretativa em matéria
constitucional
A afirmação do significado
da Constituição como tarefa
primordialmente exercida pelo
Poder Judiciário e a consagração
de mecanismos de controle de
constitucionalidade por órgãos
jurisdicionais no Brasil são
fórmulas consensualmente aceitas
1

sem maiores questionamentos,
inclusive
porque
previstas
normativamente. A dificuldade
democrática que tais institutos
apresentam não chega a ser
fortemente
problematizada
ou desafiada pela comunidade
acadêmica brasileira em razão da
própria previsão constitucional
de sofisticado mecanismo de
revisão judicial das leis e atos do
poder público1, o que, em última
instância, representaria uma

adesão à teoria da supremacia
judicial.

Nesse sentido, pode ser bastante
plausível e atraente a tese
segundo a qual a Constituição
efetivamente evoca a necessidade
de uma autoridade interpretativa
final, que possa fixar o seu sentido
e alcance sem sofrer qualquer
pressão popular ou submeter-se
à instabilidade eleitoral. E essa
autoridade interpretativa final

Como se sabe, os modelos de controle de constitucionalidade adotados no Brasil seguem, de um lado, a inspiração norte-americana de garantia

da supremacia da Constituição por todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, caracterizando o denominado controle difuso de constitucionalidade,
presente na tradição constitucional brasileira desde a Constituição de 1891; e, de outro lado, a orientação austríaca no sentido da existência de uma Corte

Constitucional responsável pela defesa da Constituição, caracterizando o denominado controle concentrado de constitucionalidade, instrumentalizado
por meio de um processo objetivo, em que não se tutelam situações jurídicas individuais, mas sim, a própria higidez do ordenamento jurídico, mediante

a aferição da constitucionalidade da norma em tese ou em abstrato. É interessante notar que, na doutrina norte-americana, o professor Larry Kramer,

defensor do denominado constitucionalismo popular, advoga claramente a instituição de Cortes Constitucionais no estilo europeu como a alternativa

mais sensata para se solucionar o problema do controle de constitucionalidade. Em suas palavras: “Las naciones de la Europa moderna encontraron

formas más sensatas para manejar este problema del control. A partir del reconocimiento de que hacer cumplir las normas constitucionales no es, ni
será jamás, como la interpretatión jurídica ordinaria, las constituciones de la Europa de posguerra establecieron tribunales especiales, que no integran

el sistema jurídico ordinario, cuya única función es revisar las cuestiones de constitucionalidad. Dada da elevada posición política de estos tribunales,
se incorporaron garantías adicionales para asegurar un nivel adecuado de responsabilidad política sin condicionar innecesariamente la independencia

judicial. (...). El efecto combinado de estas innovaciones libera la presión que genera la doctrina de la supremacía mediante da reducción de las posibilidades

de desacuerdos serios entre el tribunal constitucional y los otros poderes del gobierno y facilita la implementación de correctivos políticos cuando se

dan estos desacuerdos. En parte como resultado de ello, los tribunales constitucionales de Europa se las han areglado con éxito para imitar el activismo
estadounidense sin generar controversias similares (...).” (KRAMER, Larry D. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad. Traducción de
Paola Bergallo. Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 304).
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residiria, então, nas instâncias legislative act or the action of
judiciais e seria exercida por an elected executive, it thwarts
the will of representatives of the
meio da supremacia judicial2.
actual people of here and now;
Há, porém, um paradoxo ou it exercises control, not in behalf
uma tensão bastante latente nas of the prevailing majority, but
democracias
constitucionais against it. That, mystic overtones,
que simplesmente não se pode is what actually happens. (…) and
negligenciar e que suscita debates it is the reason the charge can
bem mais complexos no que tange be made that judicial review is
à interpretação constitucional. undemocratic4.
Trata-se
da
conhecida
“dificuldade contramajoritária”, Com efeito, sob os mais
assim nomeada por ALEXANDER variados pontos de vista, o
BICKEL3 na década de 60 e constitucionalismo pode ser
que, desde então, tem sido uma compreendido
basicamente
verdadeira obsessão da doutrina como uma limitação à regra
constitucional norte-americana. majoritária, visto que através
Eis a descrição do problema, de determinados instrumentos
recorrendo às palavras do inibidores
de
mudanças
próprio autor:
constitucionais acaba por retirar
certas decisões do processo
(...) when the Supreme Court democrático, “atando as mãos
declares
unconstitutional
a da comunidade” em uma espécie
2

de “ditadura do passado sobre
o futuro”5. Coloca-se, portanto,
o problema do paradoxo
constitucional da democracia.
Afinal, é inegável que a
concepção do constitucionalismo
como forma de autolimitação e
restrição da vontade majoritária
das gerações futuras não se
harmoniza facilmente com as
teorias da democracia. Como bem
sintetiza NIMER SULTANY, “while
democracy, understood as the
rule of the many, seems to suggest
unconstrained freedom for the will
of the majority, constitutionalism
seems to work in the opposite
direction by imposing constraints
on this freedom”6.

Existem várias concepções que
buscam contornar essa tensão7
e, colocando em extremos,
há autores que justificam e

O leading case Marbury versus Madison é reconhecido pelo Direito Constitucional como o embrião do controle difuso da constitucionalidade das leis.

Foi em tal caso que a Suprema Corte americana, presidida pelo Chief Justice John Marshall, reconheceu que os tribunais em geral, e a Suprema Corte em
última instância, tinham o poder de decidir o que a Constituição pretende dizer e de invalidar atos de outros órgãos públicos incompatíveis verticalmente

com a Carta Magna. Cumpre elucidar, contudo, que debates acerca de tal competência do judiciário já haviam sido travados anteriormente. Durante as
discussões do ano III, na França, Thibadeau conseguiu que a unanimidade da Convenção refutasse a instituição de um “jury constitutionnel”, proposto por

E.J. Sieyès em seus dois discursos de Thermidor. Os chamados “imortais da Convenção” não concordaram em estabelecer um poder de controle superior
àquele das Assembléias legislativas. (HOWARD, E. Dick. La Concéption Mécaniste de la Constitution. In: TROPER, M; JAUME, L. (Orgs.). 1789 et l’invention
de la constitution. Paris: Éditions Bruylant, 1994, pp. 153-173).
3
4

BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch: the Supreme Court at the bar of Politics. Binghampton: Vail-Ballou Press, 1986

BICKEL, Alexander. Obra citada, p. 16/17. Versão livre da autora: “(...) quando a Suprema Corte declara a inconstitucionalidade de um ato legislativo ou

de um ato do executivo eleito, ela contraria a vontade dos representantes do povo do aqui e agora; ela exerce controle, não em nome da maioria prevalente,
mas contra ela. Isso, sem qualquer tom místico, é o que em verdade acontece. (...) E é por isso que se pode acusar a revisão judicial de não-democrática”.
5

Tais são expressões, respectivamente, de Jon Elster e Stephen Holmes, citadas por MELO, Marcus. Constitucionalismo e ação racional. Lua Nova

6

SULTANY, Nimer. The State of Progressive Constitutional Theory: The Paradox of Constitutional Democracy and the Project of Political Justification.

Revista de Cultura e Política. São Paulo: CEDEC, n.º 44, 1998, pp. 55-79.

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol. 47, p. 382. Disponível em: http://ssrn.com/abstract =2132397. Acesso em 04 de setembro de
2012. Versão livre da autora: “enquanto a democracia, compreendida como a regra de muitos, sugere ilimitada liberdade para a vontade da maioria, o
constitucionalismo parece seguir a direção oposta, mediante a imposição de restrições a essa liberdade”.
7

Para uma visão bastante detalhada do debate constitucional contemporâneo a respeito da tensão entre constitucionalismo e democracia, propondo a

formulação de quatro categorias doutrinárias extremamente didáticas, confira-se: SULTANY, Nimer. Artigo citado, pp. 371-455. Em resumo, o autor visualiza

a existência de dois meta-grupos, classificando-os em discursos da unidade (que considera que a democracia constitucional comporta defesa, a partir de
bases racionais, como uma concepção harmoniosa) e discursos da desunião (que considera que existe uma tensão irreconciliável entre a democracia e o

constitucionalismo). Entre os teóricos que integram a categoria do “discurso da unidade”, destacam-se aqueles autores que negam (deniers) a existência

de qualquer conflito entre democracia e constitucionalismo e que, portanto, justificam o judicial review, como, por exemplo, Ronald Dworkin, Bruce

Ackerman e John Rawls. Ainda no contexto do “discurso da unidade”, também estão os autores que, como John Hart Ely, Cass Sunstein e Alexander Bickel,
reconhecem a existência de uma tensão entre a democracia e o constitucionalismo, mas entendem que tal tensão é passível de reconciliação e, portanto,
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sustentam a primazia do Poder
Judiciário enquanto autoridade
interpretativa e outros que a
desafiam e propõem alternativas
como
o
constitucionalismo
8
popular ou a própria supremacia
parlamentar9.
O objetivo do presente ensaio não
é, absolutamente, revisitar tais
teorias, nem tampouco defender
soluções para o impasse mediante
a adesão a uma das formulações
já elaboradas sobre o tema. Muito
ao contrário, o que se buscará por
meio deste estudo é repensar a
supremacia judicial amplamente
acolhida na teoria constitucional
brasileira
especialmente
a
partir da percepção do poder
legislativo também como um
dos intérpretes da Constituição
– sem que, com isso, sejam
questionados os mecanismos de
revisão judicial contemplados no
texto Constitucional.

Em outras palavras, o que se
buscará confrontar é a premissa
da autoridade exclusiva e
monopolizada pelas cortes de
justiça na definição do sentido
da
Constituição,
lançando
luzes para as potencialidades
do compartilhamento dessa
tarefa com outras instâncias de
poder, que também podem ser
consideradas como legítimas
autoridades
interpretativas.
Atentar-se-á, portanto, para a
questão central da debilidade que
o judicial review acaba impondo às
demais esferas de poder político,
na linha do que já alertava, em
1893, JAMES BRADLEY THAYER
e que veio a ser propagado como a
doutrina do departamentalismo,
segundo a qual cada uma das
três instâncias de poder possui
autoridade
independente
e
coordenada para interpretar a
Constituição10.

A abordagem aqui proposta
não é meramente acadêmica e,
muito pelo contrário, tem forte
carga pragmática. Isso porque,
embora tradicionalmente a
doutrina brasileira não se
debruce fortemente sobre o
caráter contramajoritário do
judicial review, é induvidoso
que, em tempos recentes, uma
postura mais criativa11 do
Supremo Tribunal Federal tem
gerado alguns desconfortos e
perplexidades, a ponto de se
instaurar, em determinados
segmentos
da
sociedade,
receio de que se venha a
cogitar,
eventualmente,
do
estabelecimento
de
um mecanismo de revisão
parlamentar do controle de
constitucionalidade12.

Assim, embora até o momento
haja razoável consenso quanto
à centralidade e a primazia do

justificam o judicial review (reconciliation). De outro lado, o “discurso da desunião” é integrado por teorias que reconhecem a existência de uma tensão

irreconciliável entre a democracia e o constitucionalismo, sendo que, algumas delas (endorsement) entendem que essa situação não conduz à rejeição do

judicial review e buscam formulações para justificá-lo de maneira prudencial (adotada por Lawrence Tribe e Frank Michelman, por exemplo), ao passo
que outras efetivamente reputam o judicial review como ilegítimo em determinadas condições (dissolvers, posição adotada por Jeremy Waldron, por
exemplo).
8

KRAMER, Larry D. Obra citada, pp. 277- 308; e TUSHNET, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts. New Jersey: Princeton University

9

Em defesa da supremacia parlamentar, confira-se a obra de Jeremy Waldron e sua tese central no sentido de que o judicial review é inapropriado em

Press, 1999.

uma sociedade livre e democrática. (WALDRON, Jeremy. A Essência da Oposição ao Judicial Review. In: BIGONHA, Antonio Carlos Alpino; MOREIRA, Luiz
(Orgs.). Legitimidade da Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp.93-157).
10

The Origin and the Scope of the American Doctrine of Constitutional Law. Harvard Law Review, vol. 07, n. 03, 1893, pp. 129-156. Disponível em:

http://www.jstor.org/stable/1322284. Acesso em 17 de setembro de 2012. Nesse texto histórico, o autor deixa bem claro o receio de que o judicial review

encoraje o legislativo a prestar deferência às decisões judiciais em matéria de direitos constitucionais ao invés de se engajar na sua própria tarefa de
interpretá-los. Em última análise, essa postura sinaliza o enfraquecimento do processo democrático.
11

Para alguns, essa postura mais criativa corresponderia ao denominado “ativismo judicial”. Prefere-se, aqui, não adotar tal terminologia, uma vez que

essa locução guarda inconsistências que devem ser evitadas. Como bem registra Cass Sunstein, a expressão ativismo judicial é, por vezes, empregada de

forma pejorativa, para caracterizar decisões consideradas equivocadas por terem se distanciado do texto constitucional. Em outras situações, a mesma
locução pode ser utilizada com sentido meramente descritivo, de forma que uma decisão judicial ativista não é, necessariamente, uma decisão equivocada.
Assim, por exemplo, quando o judiciário afasta-se de seus precedentes, pode estar incorrendo em ativismo. Exatamente para que sejam evitados esses

riscos quanto à compreensão do termo “ativismo”, opta-se aqui por simplesmente fazer referência a decisões recentemente adotadas pelo STF a partir de

bases interpretativas que Sunstein consideraria maximalistas, a indicar a tomada de decisões de maneira extensiva, com a fixação de amplas regras para
o futuro. (SUNSTEIN, Cass. One case at a time: judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge: Harvard University Press, 1999, p. 09).
12

Esse receio será explicitado no item III do presente trabalho, oportunidade em que será examinada a Proposta de Emenda Constitucional n. 03/2011,

atualmente em tramitação perante o Congresso Nacional.
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poder judiciário na interpretação
constitucional no Brasil, existem
alguns excessos nessa confiança
irrestrita que se deposita na
interpretação juriscêntrica e,
por outro lado, na desconfiança
desmedida dirigida às instâncias
de representação popular. Nesse
sentido, a colocação de KEITH
WHITTINGTON
é
bastante
pertinente
quando
adverte
que, em uma democracia, a
Constituição
é
importante
demais para ser deixada nas
mãos apenas do judiciário e,
exatamente por isso, parte em
defesa de uma opção que promova
a distribuição da autoridade
interpretativa por entre várias
instituições (referindo-se aos
poderes judiciário, executivo e
legislativo), cada uma “suprema”
na sua própria esfera e nenhuma
“suprema” em sua integralidade13.

À luz dessa premissa teórica
de
compartilhamento
da
autoridade
interpretativa
em matéria constitucional, a
abordagem preconizada neste
trabalho enfrentará o tema sob a
perspectiva específica do poder
legislativo e do papel que se lhe
pode reconhecer nessa tarefa.
Para tanto, afigura-se importante
abordar uma corrente de
pensamento convencionalmente
designada por constitucionalismo
13

democrático,
que
rejeita
a exclusividade judicial e
considera que as divergências
interpretativas são condições
normais para o desenvolvimento
do direito constitucional14.

O reconhecimento do potencial
construtivo das divergências
interpretativas será examinado
a seguir a partir da perspectiva
do backlash, assim considerado,
no
contexto
do
direito
constitucional, o movimento
de intensa reprovação ou
rejeição de uma decisão judicial,
acompanhado da adoção de
medidas de resistência tendentes
a minimizar ou a retirar sua carga
de efetividade. Uma vez fixada a
compreensão de tal fenômeno,
passa-se a investigar a reação
a decisões judiciais em matéria
constitucional já ocorrida no
contexto brasileiro, abordando a
denominada correção legislativa
da jurisprudência constitucional
a partir de dois casos-referência
julgados pelo Supremo Tribunal
Federal. A análise de tais casos
emblemáticos tentará evidenciar
o equívoco de qualquer concepção
que, de maneira apriorística
e inflexível, rejeite a correção
legislativa ordinária em matéria
constitucional.

e
II.
Backlash
constitucionalismo
democrático
A tradição constitucional que
reconhece a supremacia judicial
em matéria de interpretação
constitucional
confere
grande relevo às reações e às
consequências que podem advir
de uma decisão judicial a respeito
do significado da Constituição.
Esse é um fator de extrema
importância nas equações a
serem solucionadas perante as
cortes de justiça, especialmente
porque, a depender do grau
de reação à decisão judicial, o
próprio poder judiciário pode ser
chamado a ter que reafirmar sua
autoridade interpretativa.
A doutrina norte-americana
estuda esse fenômeno conferindolhe a etiqueta de backlash,
usualmente associado, para os
fins ora em apreciação, aos efeitos
indesejados, contraprodutivos ou
adversos que podem ser gerados
por uma decisão judicial em
matéria constitucional15. Como
elucida CASS R. SUNSTEIN:

Let us define “public backlash”,
in the context of constitutional
law, in the following way: Intense
and sustained public disapproval
of a judicial ruling, accompanied

Obra citada, p. 27. Ainda segundo o autor, “If the voice of the judiciary is often primary in our dialogue over constitutional meaning, it is not the only

voice that speaks in the name of the Constitution and sometimes not the best.” Tradução livre da autora: “Se a voz do judiciário é usualmente a primária
em nosso debate a respeito do significado constitucional, ela não é a única voz que fala em nome da Constituição e por vezes não é a melhor”.
14

O constitucionalismo democrático acompanha as denominadas teorias do diálogo, segundo as quais “o judiciário não tem (empiricamente) ou não

deve ter (normativamente) o monopólio da interpretação constitucional. Ao contrário, ao exercer o poder de revisão judicial, os juízes engajam-se em uma
conversação interativa, interconectada e dialética a respeito do significado constitucional”. Versão livre da autora para: “Dialogue theories emphasize
that the judiciary does not (as an empirical matter) or should not (as a normative matter) have a monopoly on constitutional interpretation. Rather,
when exercising the power of judicial review, judges engage in an interactive, interconnected and dialectical conversation about constitutional meaning”.
(BATEUP, Christine. The Dialogical Promise: assessing the normative potential of theories of constitutional dialogue. New York University School of Law:

Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper n. 05-24, November 2005. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=852884. Acesso
em 13 de setembro de 2012).
15

Confira-se, nesse sentido: POST, Robert C.; SIEGEL, Reva B. Roe Rage: democratic constitutionalism and backlash. Faculty Scholarship Series. Paper

169 ( 2007). Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/169. Acesso em 15 de agosto de 2012.
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by aggressive steps to resist that
ruling and remove its legal force.
In cases of backlash, many minds
have rejected the Court’s decision,
and they have done so with
conviction16.

Percebe-se que o backlash
desconstrói
a
presunção
usualmente aceita de que as
decisões judiciais adotadas em
matéria constitucional devem
ser objeto de deferência sem
protesto e, portanto, desafia a
própria titularidade, por parte
das instâncias judiciais, da última
palavra quanto ao significado da
Constituição.

Atualmente,
a
abordagem
acadêmica que tem marcado
a apreciação desse fenômeno
busca investigar como deve
ser a atuação das cortes de
justiça diante dos riscos que
um backlash pode trazer. Em
outras palavras: devem os juízes
simplesmente ignorar os efeitos
políticos e sociais indesejados que
uma decisão judicial pode vir a
provocar e decidir sem levar essa
circunstância em consideração
ou, inversamente, os riscos de
backlash devem ser sopesados
antes da adoção de uma decisão
judicial, justificando e conduzindo
a uma postura minimalista por
parte do judiciário?
16

Vários autores perfilham linhas
argumentativas que sugerem que
ascortesdevemsistematicamente
decidir os casos submetidos a seu
julgamento de forma a que sejam
evitados os riscos de backlash.
São teorias constitucionais17
que buscam evitar conflitos
e que sugerem a adoção de
posturas de autocontenção ou
minimalistas diante de casos
altamente controvertidos, em
que a diversidade de concepções
se faz muito sensível, tais como
os debates envolvendo ações
afirmativas, interrupção de
gestação, relações homoafetivas,
questões
religiosas,
dentre
outras.
A análise do backlash a partir
de tal perspectiva enfatiza
o seu caráter ameaçador em
relação à autoridade judicial e
parece negligenciar o fato de
que algum grau de conflito pode
ser, ao mesmo tempo, causa e
consequência em um processo
de desenvolvimento do direito
constitucional.
Essa percepção mais construtiva
e otimista do backlash é
enfatizada por autores que
se filiam ao denominado
constitucionalismo democrático,
vislumbrando excessos tanto na
confiança irrestrita quanto na

desconfiança total em relação
à jurisdição constitucional. O
constitucionalismo democrático
não rejeita, absolutamente, o
judicial review, mas considera
inaceitável que uma esfera
de poder se autocoloque em
posição de superioridade sobre
outras esferas em matéria de
interpretação
constitucional.
Nesse sentido, as divergências e
os desacordos interpretativos são
vistos de maneira produtiva para
o amadurecimento do direito.

A premissa sobre a qual se baseia o
constitucionalismo democrático
considera que a autoridade da
Constituição depende de sua
legitimidade democrática, ou
seja, de sua capacidade para
fazer com que seus destinatários
a reconheçam como a sua
constituição. Nessa linha de
raciocínio, eventuais resistências
a interpretações judiciais podem
atuar em fortalecimento da
legitimidade democrática da
Constituição e, portanto, a partir
de tal perspectiva, o fenômeno
do backlash ostenta um potencial
construtivo que não deve ser
ignorado.
Como
destacam
ROBERT POST e REVA SIEGEL18:

Democratic constitutionalism thus
offers a fresh perspective on the
potentially constructive effects of

A Constituition of Many Minds: why the founding document doesn’t mean what it meant before? Princeton: Princeton University Press, 2009, p. 123.

Versão livre da autora: “Deixe-nos definir backlash público, no contexto do direito constitucional, da seguinte forma: reprovação intensa e sustentada
de uma decisão judicial, acompanhada de medidas agressivas para se resistir a essa decisão e se retirar sua força legal. Em casos de backlash, um grande
número de pessoas rejeita a decisão da Corte e o faz com convicção”.
17

Para uma aproximação sistematizada e crítica de tais teorias, recomenda-se a leitura do artigo de Robert Post e Reva Siegel acerca do

constitucionalismo democrático e de sua relação salutar com o fenômeno do backlash. Nesse trabalho, os autores dialogam com as teorias formuladas

por três outros autores que recusam potencial construtivo ao backlash. São eles: Michael Klarman, Willian Eskridge e Cass Sunstein. (POST, Robert C.;
SIEGEL, Reva B. Artigo citado, p. 42).
18

Artigo citado, p. 37. Versão livre da autora: “O constitucionalismo democrático oferece, então, uma perspectiva renovada acerca dos efeitos

potencialmente construtivos do backlash. Essa não é a visão usualmente presente na academia, em que o direito duradouro e a deferência aos profissionais

são geralmente premiados. Backlash desafia a presunção de que os cidadãos devem aquiescer com as decisões judiciais que falam a voz desinteressada da

lei. Backlash desafia a autoridade dessa voz. Em nome de uma responsividade democrática da Constituição, backlash questiona a autoridade autônoma do

direito constitucional. E em nome de uma autodeterminação política, backlash desafia a presunção de que os cidadãos devem deferência sem protesto aos
1172

DIREITO CONSTITUCIONAL

backlash. This is not the common
view in the legal academy, where
law-abidingness and deference
to professionals are generally
prized. Backlash challenges the
presumption that citizens should
acquiesce in judicial decisions that
speak in the disinterested voice of
law. Backlash twice challenges the
authority of this voice. In the name
of a democratically responsive
Constitution, backlash questions
the autonomous authority of
constitutional law. And in the
name of political selfownership,
backlash defies the presumption
that lay citizens should without
protest defer to the constitutional
judgments of legal professionals.
Há sólida produção acadêmica
nos Estados Unidos a respeito
de
inúmeros
julgamentos
históricos que acarretaram, em
alguma medida, backlash, seja
em decorrência das resistências
sociais que produziram, sejam
em razão das respostas políticas
ou legislativas que acabaram
por produzir. Dentre os casos
usualmente mais estudados,
destacam-se: (i) Brown v. Board
of Education19, que determinou
o fim da segregação racial nas
escolas públicas no sul dos

Estados Unidos na década de 50,
e que é estudado à luz de uma
teoria de backlash especialmente
por MICHAEL KLARMAN20; (ii)
Roe v. Wade21, em que a Suprema
Corte interpretou o direito à
privacidade de forma a acolher
o direito da mulher de decidir
a respeito da interrupção de
uma gestação, ocasionando
reações as mais diversas acerca
da temática do aborto; (iii)
Goodridge v. Department of Public
Health22, em que a Suprema
Corte de Massachusetts decidiu
que o Estado não poderia negar
a proteção, os benefícios e as
obrigações
decorrentes
do
matrimônio a duas pessoas do
mesmo sexo que queiram se
casar; e, finalmente, (iv) Kelo v.
City of New London23, versando
sobre o domínio eminente estatal
e o reconhecimento, pela Suprema
Corte, do direito de o Estado
“desapropriar” um bem privado
para posteriormente transferi-lo
a outra pessoa privada por razões
de desenvolvimento econômico
(segundo
o
entendimento
firmado
pela
Suprema
Corte,
o
desenvolvimento
econômico, nesse caso, reflete
a utilidade pública para fins de
desapropriação).

Todos
os
casos
acima
mencionados
produziram
desdobramentos e reações que
podem ser caracterizadas como
backlash – social ou político/
legislativo – e que comportam
apreciações
positivas
ou
negativas conforme os mais
variados pontos de vista24. Mas
há um elemento fundamental
em todos eles que simplesmente
não pode ser menosprezado:
os conflitos e as divergências
interpretativas
suscitaram
respostas que partiram dos mais
diversos atores sociais e políticos
e, nesse sentido, o backlash
atuou como um fator propulsor
do
debate
constitucional
pulverizado
entre
diversas
instâncias,
democratizando
a busca pelo significado da
Constituição.

A explicitação de um caso
específico
pode
ilustrar
adequadamente esse potencial
construtivo
das
reações
inesperadas geradas por uma
decisão judicial em matéria
constitucional.
Trata-se
de
Stenberg v. Carhart25, em que a
Corte Suprema norte-americana
invalidou uma lei do Estado
de Nebraska que vedava o

julgamentos constitucionais realizados pelos profissionais do direito”.
19

347 U.S. 483 (1954).

21

410 U.S. 113 (1973)

23

545 U.S. 469 (2005).

20
22
24

How Brown Changed Race Relations: The Backlash Thesis. The Journal of American History, Vol. 81, No. 1, Jun., 1994, pp. 81-118.
798 N.E.2d 941 (Mass. 2003).

Para uma análise aprofundada de tais casos e de como produziram backlash, confiram-se: SANDEFUR, Timothy. The Backlash so far: will Americans

get meaningful eminent domain reform? Michigan State Law Review, 2006. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=868539. Acesso em 27 de setembro
de 2012; SOMIN, Ilya. The Limits of Backlash: Assessing the Political Response to Kelo. Minnesota Law Review, vol. 93, n. 06, pp. 2100-2178, 2009. Disponível
em: http://ssrn.com/abstract=976298. Acesso em 26 de setembro de 2012; BALL, Carlos A. The Backlash Thesis and the Same-Sex Marriage: Learning

from Brown v. Board of Education and its Aftermath. Willian & Mary Bill of Rights Journal, vol. 14, 2006. Disponível em http://ssrn.com/abstract=901238.
Acesso em 26 de setembro de 2012.
25

530 U.S. 914 (2000). A esse propósito, confira-se: POST, Robert C.; SIEGEL, Reva B. Artigo citado, pp. 385/387.
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sob
partial-birth
abortion26
sob o fundamento de que a
lei não continha previsão de
possibilidade de realização do
procedimento nas hipóteses
em que a gestação colocava em
risco a saúde da mulher (health
exception). Grupos antiabortistas
manifestaram forte divergência
diante da decisão da Corte e
pressionaram o Congresso a
editar nova legislação sobre o
assunto, nos mesmos termos
daquela que havia sido invalidada.
Em defesa da lei, submeteram aos
congressistas evidências médicas
no sentido que um partial-birth
abortion nunca é necessário para
preservar a saúde da mulher
e que, muito pelo contrário, o
procedimento traz sérios riscos à
saúde da gestante.

Após
audiências
públicas
realizadas para debate a respeito
das evidências médicas, o
Congresso editou nova legislação
interditando a realização do
partial-birth abortion, também
sem previsão de cláusula de
exceção em favor da saúde da
mulher. A questão foi novamente
apreciada pela Corte Suprema
em Gonzales v. Carhart27 e, desta
vez, a Corte prestou deferência
à opção legislativa, embora
tenha ficado bastante claro que
a pretensão do Congresso foi
inequivocamente contornar o
precedente criado em Stenberg
v. Carhart. O interessante é que,
nessa nova apreciação, a Corte
trouxe distinta fundamentação
para as restrições legais impostas
ao partial-birth abortion, qual
seja, a proteção da mulher.

Sem ingressar em qualquer
debate a respeito da questão
moral discutida nos casos
citados – especialmente sem
emitir qualquer juízo de valor
sobre o desfecho, ao menos
temporário, do assunto –, o
que parece relevante notar na
evolução da temática é que o
backlash gerado por Stenberg
v. Carhart suscitou amplo
debate na sociedade e no poder
legislativo a respeito de assunto
extremamente
controvertido
e
sensível,
demonstrando
que as instâncias judiciais e
legislativas podem, sim, trocar
experiências valiosas e, nesse
sentido, contribuir para uma
compreensão constitucional mais
democrática. Especificamente no
caso analisado, a Corte Suprema
acabou por reconhecer, em
Gonzales v. Carhart, que o desenho
institucional do parlamento
revelou-se como mais apropriado
para a consideração de questões
factuais
importantes
para
o estabelecimento de uma
determinada política pública que
envolve questão a respeito da
qual existe significativo dissenso
moral.
Feitas tais considerações à luz
do pensamento e da experiência
constitucional norte-americana,
cumpre, agora, investigar em que
medida os fenômenos analisados
podem ser transpostos para a
realidade político-institucional
brasileira. Nesse contexto, como
já se antecipou, existem duas
perspectivas importantes a
serem destacadas. Em primeiro
lugar, pretende-se verificar, a

partir do pano de fundo de sua
tramitação, se a Proposta de
Emenda à Constituição n. 03/2011
(PEC n. 03/2011), atualmente em
apreciação perante a Câmara de
Deputados, pode caracterizar
uma espécie de backlash
legislativo à postura mais criativa
que vem sendo adotada pelo
STF nos últimos tempos. E, em
segundo lugar, serão examinados
dois casos-referência já julgados
pelo STF envolvendo hipótese de
resposta legislativa ordinária à
jurisprudência constitucional.
III. A Proposta de Emenda
Constitucional
n.
03/11:
backlash político?
Tramita atualmente perante
a Câmara dos Deputados
uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC n. 03/2011)
que tem por objetivo substituir
a locução “Poder Executivo”,
constante do artigo 49, inciso V,
da CRFB, pela expressão “outros
Poderes”, criando a possibilidade
de o Congresso Nacional sustar
atos normativos emanados
também do Poder Judiciário.
Segundo os defensores da
alteração constitucional, a medida
é necessária para viabilizar o
controle do exercício do poder
normativo especialmente no
âmbito da Justiça Eleitoral e dos
órgãos de Controle Externo28.

O exame dos termos da
pretendida
alteração
constitucional revela que a sua
harmonização com a Carta de

26

A locução é utilizada para identificar o procedimento abortivo realizado durante o segundo trimestre gestacional, geralmente no período

27

550 U.S. 124 (2007).

compreendido entre 15 e 26 semanas de gestação.
28

Esse o entendimento perfilhado no parecer do Deputado Nelson Marchezan Junior, Relator da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara dos Deputados.
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1988 pressupõe, realmente, uma
interpretação que restrinja as
hipóteses de sustação apenas e
tão-somente aos casos em que o
poder regulamentar exorbitante
tenha derivado de deslegalização
ou de delegação legislativa29,
traduzindo, efetivamente, o
exercício de um poder normativo
de índole secundária fundado em
lei.
Contudo, essa PEC – que já teve
a admissibilidade aceita pela
Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados – tem
provocado enorme polêmica na
comunidade jurídica e grande
reação de parcela do poder
judiciário nacional, que vislumbra
na proposta a pretensão de se
instaurar no Brasil mecanismo
de revisão legislativa de decisões
adotadas em sede de controle de
constitucionalidade.
Justifica-seoreceioespecialmente
em razão das repercussões
bastante heterogêneas geradas a
partir da postura mais criativa e
maximalista do Supremo Tribunal

‘sustar’ (sic) atos normativos dos
outros poderes’, inclusive do Poder
Judiciário, politicamente tem a real
e verdadeira intenção de cassar
decisões judiciais que desagradem
segmentos político-hegemônicos
contrariados em seus interesses
econômicos, filosóficos, religiosos
ou tendências morais apoiadas no
Poder Legislativo (como noticiado
pela imprensa), e representaria, ao
fim e ao cabo, dura e inadmissível
quebra dos valores democráticos
tão caros à sociedade, bem como
do próprio sistema de tripartição
Nesse sentido, digno de registro de poder e autonomia do Judiciário,
o comentário feito por LENIO com ferimento ao próprio regime
LUIZ STRECK, que caracteriza a de liberdades31.
PEC n. 03/2001 como um “troco
do Legislativo ao Judiciário”30. As incertezas geradas com a
Cite-se, ainda, a nota pública apresentação da PEC n. 03/2011
divulgada em 04 de maio de decorrem não tanto do seu efetivo
2012 pela Associação Nacional teor – que, a bem da verdade, não
dos Magistrados da Justiça do faz menção à sustação de decisão
Trabalho – ANAMATRA, por judicial –, mas principalmente do
meio da qual repudia a intenção contexto político e dos debates
de interferência do legislativo no que permearam sua formulação
judiciário. De acordo com a nota: perante a Câmara dos Deputados,
evidenciando certo desconforto
(...) a PEC 03/2011, que tem o de parte do poder legislativo com
objetivo aparente de apenas decisões adotadas pelo Supremo
Federal, que absolutamente
não tem se eximido de
adotar decisões em matérias
moralmente sensíveis, não raro
preenchendo vácuo deixado pelo
próprio parlamento. Em outras
palavras, nada obstante não
pareça possível extrair-se tal
pretensão claramente dos termos
da PEC, há fundada suspeita de
que se trate de uma espécie de
backlash político decorrente de
determinadas decisões polêmicas
recentemente adotadas pelo STF.

29

De acordo com a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, deslegalização é a “retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias do domínio da

30

Confiram-se os trechos mais significativos do comentário tecido pelo jurista a respeito da PEC n. 03/2001, logo após sua admissibilidade pela CCJ da

lei (domaine de la loi), passando-as ao domínio do regulamento (domaine de l’ordonnance)”. (Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 122).

Câmara dos Deputados: “Convém destacar, ainda a título introdutório, que a comunidade jurídica não tem dado a devida atenção à matéria, mantendo um

distanciamento preocupante com relação à necessária crítica que deve ser desferida, já no seu nascedouro, à questão (por isso, repito a frase de uma das

colunas anteriores, em uma imitatio de Martin Luther King: não me preocupa o pensamento geral da comunidade jurídica; o que me preocupa é o silêncio
dos bons!). Refiro-me à PEC nº 3/2011, aprovada no dia

04.2012 pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nos termos da proposta, quer-se dar nova redação ao inciso V do art. 49

da CF que define as competências do Congresso Nacional. A alteração modificaria a competência atribuída ao Congresso de sustar atos normativos do
Poder Executivo que extrapolem sua competência regulamentar ou os limites da delegação legislativa. O novo texto substituiria a expressão “Poder
Executivo” por “Outros Poderes”, deferindo ao Legislativo a possibilidade de sustar atos decisórios do Poder Judiciário que adentrem na seara da inovação

legislativa “criando” (sic) uma regra jurídica nova. Efetivamente, nada é gratuito. Não é difícil perceber que esse sucesso inicial da referida PEC na CCJ da

Câmara representa um sintoma da patologia que vem se alastrando no Judiciário brasileiro. Trata-se de um “troco” do Legislativo ao Judiciário… Sintomas,
à evidência, do “estado de natureza interpretativo” que se estabeleceu no Judiciário de terrae brasilis, onde cada um decide como quer, inventam-se
princípios, aplicam-se teses sem contexto, além da “escolha” que Tribunais fazem acerca de “cumprir a lei ou não cumprir a lei”… Isso para dizer o mínimo.”

Disponível em: http://www.osconstitucionalistas.com.br/a-pec-no-32011-e-o-ex-desconhecido-supremo-tribunal-federal. Acesso em 29 de outubro de
2012.
31

2012.

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-mai-04/nota-juizes-trabalho-repudiam-pec-limita-poder-judiciario. Acesso em 19 de julho de
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Não deve o Poder Legislativo
consentir com a tese de que a
O incômodo, aliás, encontra-se Suprema Corte representa um
explicitado no próprio parecer32 ‘arquiteto constitucional’ com
aprovado pela CCJ em 25 de abril poderes de, por meio de suas
de 2012. Segundo o entendimento decisões ativistas, ‘redesenhar’
que prevaleceu no âmbito da outras instituições e a própria
Comissão, a PEC n. 03/11 não se Constituição.
relaciona com a atividade típica
do poder judiciário, “versando Não obstante tais constatações
exclusivamente
sobre
atos fáticas, a presente PEC, como já
normativos (atividade atípica frisado, tem como alvo direto
e, portanto, de natureza não o eventual abuso do poder
jurisdicional) dos outros poderes, normativo delegado a outros
especialmente aqueles emanados poderes. Por essa razão, não cabe,
pelos órgãos do poder judiciário, nesta análise, tecer considerações
que possam ter extrapolado os adicionais a respeito de soluções
limites da legalidade”. Mas, ao para outras facetas do ativismo
final do parecer, embora negando judicial.
que tal seja o norte da proposta, é
feito o seguinte registro:
Ora, é fora de dúvida que uma
interpretação da PEC n. 03/11
Ainda que se aponte a crise da que venha a minimamente
representatividade política dos legitimar a instauração de uma
Parlamentos como uma das revisão política de decisões
causas do ativismo judicial, judiciais esbarraria, frontal e
não pode o próprio Congresso inequivocamente, na cláusula
nacional abdicar do zelo por sua pétrea da separação funcional
competência legislativa.
de poderes. Embora até existam
experiências nesse sentido em
Embora não seja o escopo da PEC outras comunidades jurídicas33, o
em exame, não podemos nos furtar fato é que o modelo constitucional
a observar que o Poder Judiciário de 1988 não alberga tal
– mormente no exercício do possibilidade.
controle de constitucionalidade –,
tem deixado de lado o tradicional Porém, o desconforto do
papel de legislador negativo para poder legislativo diante de
atuar como vigoroso legislador decisões adotadas em sede
positivo. Tal fato atenta contra a de judicial review lança luzes
democracia e as legítimas escolhas sobre o histórico conflito
entre a supremacia legislativa
feitas pelo legislador.
Tribunal Federal.

32

33

O parecer aprovado pela CCJ é de autoria do Deputado Nelson Marchezan Junior.

e a supremacia judicial e os
possíveis arranjos institucionais
que contemplam uma maior
interlocução entre tais poderes
constituídos. Registre-se, por
exemplo, a posição defendida
por MARK TUSHNET no sentido
da adoção de um judicial review
do estilo “fraco” (weak-form
judicial review), de acordo com
o qual o poder judiciário pode
examinar a constitucionalidade
de leis e atos do poder público,
mas não tem competência
para emitir declarações de
inconstitucionalidade
e
ou
para ditar a última palavra em
interpretação constitucional. A
última palavra, de acordo com
o autor, deve permanecer com a
legislatura34.

Nesse contexto, o modelo
adotado em 1982 pela Carta de
Direitos e Liberdades do Canadá
é usualmente apontado como
construção que claramente
vislumbra a possibilidade de o
parlamento impor-se perante
o judiciário em matéria de
interpretação
de
direitos
fundamentais com status de
lei suprema. Com efeito, é a
disposição contida na Seção 33
da Carta Canadense – conhecida
como notwithstanding clause
ou “cláusula não obstante”
– que expressamente rejeita
a
característica
peculiar
dos modelos inspirados no
constitucionalismo
norte-

A propósito, noticia Stephen Gardbaum: “Entre 1982 e 1998, três países da Comunidade Britânica, o Canadá, a Nova Zelândia e o Reino Unido –

países que estiveram anteriormente entre os últimos bastiões democráticos da supremacia legislativa tradicional – adotaram declarações de direitos e

garantias que se afastavam de maneira autoconsciente do modelo norte-americano e buscavam reconciliar e equilibrar as reivindicações opostas para
criar um meio termo entre elas, em vez de adotar uma transferência indiscriminada de um pólo para o outro. De modo mais notável, embora concedam
aos tribunais o poder de proteger direitos, eles desvinculam o controle de constitucionalidade da supremacia judicial ao dar poderes aos parlamentos de

terem a última palavra”. (O Novo Modelo de Constitucionalismo da Comunidade Britânica. In: BIGONHA, Antonio Carlos Alpino; MOREIRA, Luiz (Orgs.).
Legitimidade da Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp.159-221).
34

TUSHNET, Mark. Weak Courts, Strong Rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law. Princeton: Princeton

University Press, 2008.
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americano é, inequivocamente,
um modelo forte (strong-form
judicial review), caracterizado
especialmente pela existência de
poucos recursos aptos contornar
uma decisão adotada pela Corte
em
matéria
constitucional
que divirja do entendimento
perfilhado pela maioria dos seus
destinatários39. De outro lado,
o modelo canadense associase claramente à forma fraca
de revisão judicial (weak-form
judicial review), que parte da ideia
básica de fornecer mecanismos
mais ágeis e eficazes para que os
diversos atores sociais e políticos
possam responder a decisões
judiciais
que
considerem
equivocadas.

government is obvious. The people
have little recourse when the
courts interpret the Constitution
reasonably but, in the reasonable
alternative view of a majority,
mistakenly. We can amend the
Constitution, or wait for judges to
retire or die and replace them with
judges who hold the better view of
what the Constitution mean.

Under a strong-form system
like that emerging from the U.
Recorrendo
novamente
à S. Supreme Court’s decisions,
classificação proposta por MARK the tension between judicial
TUSHNET, o modelo de controle enforcement of constitutional
de constitucionalidade norte- limitations and democratic self-

(…) in weak-forms systems, judicial
interpretations of constitutional
provisions can be revised in
the relatively short-term by a
legislature using a decision rule
not much different from the one

americano de que a decisão
do poder judiciário é final e
não tem como ser revertida
ordinariamente pelo legislativo35.

De acordo com a mencionada
cláusula “não obstante”, o
parlamento ou o legislativo
de
uma
província
pode
simplesmente
recusar
que
uma lei aprovada seja objeto de
revisão judicial, imunizando-a
pelo prazo inicial de cinco anos,
passível de renovação pelas
legislaturas
subsequentes36.
Além disso, em conjugação com
a Seção 1 da Carta37, cria-se uma
espécie de “válvula de escape
constitucional”
considerada
importante para se superar o
déficit democrático da revisão
judicial, permitindo que o poder
legislativo
corrija
decisões
emanadas das cortes judiciais
com as quais não esteja de
acordo38.

35

36

Weak-systems of judicial review
hold out the promise of reducing
the tension between judicial
review and democratic selfgovernance. The basic idea behind
weak-form review is simple: weakform judicial review provides
mechanisms for the people to
respond to decisions that they
reasonably believe mistaken that
Eis a diferença principal can be deployed more rapidly
identificada pelo próprio MARK than constitutional amendment or
TUSHNET:
judicial appointment processes.

GARDBAUM, Stephen. Artigo citado, p. 178.

A Seção 33 da Carta Canadense estabelece que o Parlamento ou a legislatura de uma província pode expressamente declarar que uma lei deve ser

aplicada, por um período renovável de cinco anos, nada obstante a sua inconsistência com um grande número de previsões estabelecidas em outras seções

da própria Carta. Veja-se: “33. (1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature, as the case
may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or sections 7 to 15 of this Charter. (2) An Act or

a provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall have such operation as it would have but for the provision
of this Charter referred to in the declaration. (3) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after it comes into force or on
such earlier date as may be specified in the declaration. (4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection
(1). (5) Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4)”.
37

A Seção 1 da Carta Canadense estabelece que os direitos e liberdades nela previstos encontram-se assegurados, sujeitando-se apenas às limitações

razoáveis prescritas por lei e que possam ser justificadamente demonstradas em uma sociedade livre e democrática. Confira-se: “1. The Canadian Charter
of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably
justified in a free and democratic society.
38
39

BATEUP, Christine. Artigo citado, p. 13.

Nesse mesmo sentido, destaca David A. Strauss: “A decision about the meaning of the Constitution, by contrast, cannot be reversed by Congress or

a state legislature; it can only be undone if the courts change course, or if the Constitution is formally amended, an exceptionally difficult process”. Em

tradução livre da autora para o português, tem-se: “Uma decisão sobre o significado da Constituição, ao contrário, não pode ser revertida pelo Congresso
ou pela legislatura estadual; ela somente pode ser desfeita se as cortes modificarem seu curso ou se a Constituição for formalmente emendada, em um
processo extremamente difícil”. (STRAUSS, David. A. The Living Constitution. New York: Oxford University Press, 2010, kindle edition, posição 726).
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contemplado
no
used in the everyday legislative similar
40
constitucionalismo nacional, com
process .
o objetivo cristalino de limitar
Como se percebe a partir da o poder da Corte Suprema e
exposição do debate no direito viabilizar que as esferas políticas
comparado, a questão de fundo de poder desafiassem decisões
sobre
significado
que se encontra subjacente aos judiciais
debates travados em torno da PEC constitucional. Tratava-se do
n. 03/11 é extremamente atual e instituto previsto no artigo 96
polariza legislativo e judiciário. da Carta de 1937, o qual, logo
Na experiência constitucional após estabelecer a cláusula de
brasileira, até algum tempo reserva de plenário, admitia
atrás, não era comum que os que ato legislativo suspendesse
parlamentares
desafiassem decisão judicial declaratória de
decisões adotadas em sede de inconstitucionalidade de lei ou
controle de constitucionalidade ato normativo. Confira-se:
pelo STF. Normalmente, ao
invés de se insurgir contra Art. 96. Só por maioria absoluta de
as
decisões
declaratórias votos da totalidade dos seus Juízes
de
inconstitucionalidade,
o poderão os Tribunais declarar a
legislativo buscava editar uma inconstitucionalidade de lei ou de
nova legislação que contemplasse ato do Presidente da República.
a visão da Corte a respeito do
tema, caminhando, pois, no Parágrafo único. No caso de ser
sentido da deferência ao judicial declarada a inconstitucionalidade
review41.
de uma lei que, a juízo do Presidente
da República, seja necessária ao
Embora o arranjo institucional bem-estar do povo, à promoção
formulado pelas Seções 1 e 33 da ou defesa de interesse nacional de
Carta de Direitos e Liberdades alta monta, poderá o Presidente da
Canadense ou o weak-form República submetê-la novamente
judicial review possam parecer ao exame do Parlamento: se este a
muito distantes da realidade confirmar por dois terços de votos
constitucional
brasileira,
é em cada uma das Câmaras, ficará
interessante constatar que já sem efeito a decisão do Tribunal.
houve expediente bastante
40

Como
registra
GILMAR
42
FERREIRA MENDES , a origem
desse instituto foi justificada
precisamentepelasdesconfianças
dirigidas
ao
pretenso
caráter contramajoritário da
jurisdição
constitucional
e
teve por inspiração a prática
constitucional norte-americana
de edição de leis de cunho
corretivo, ou seja, a prática
relativamente
presente
na
experiência americana que busca
contornar decisões da Corte
Constitucional mediante edição
de ato legislativo ou aprovação
de emenda à Constituição.
A fórmula consagrada na Carta
de 1937 não encontra acolhida
minimamente
remota
no
constitucionalismo
brasileiro
contemporâneo. Mas, como se
passa a analisar, o expediente
que lhe serviu de inspiração
tem tido aplicação prática
relativamente crescente e, ainda
que por via transversa, vem
instaurando relevante diálogo
entre legislativo e judiciário na
interpretação constitucional.

Com efeito, a resposta legislativa
à jurisprudência constitucional
tem sido mais recorrente
no Brasil e há importantes

Weak Courts, Strong Rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law. Obra citada, pp. 22-24. Traduzindo livremente

para o português, tem-se: “No sistema strong-form como aquele adotado pelos Estados Unidos, a distinção entre a execução judicial das limitações
constitucionais e o autogoverno democrático é óbvia. O povo tem poucos recursos quando as cortes interpretam a Constituição de forma razoável, mas

que, na visão alternativa também razoável da maioria, é equivocada. Nós podemos emendar a Constituição ou esperar que juízes se aposentem ou que
venham a falecer e substituí-los por juízes que tenham uma visão melhor daquilo que a Constituição significa. Sistemas weak-form prometem reduzir a

tensão entre o controle de constitucionalidade e o autogoverno democrático. A ideia básica é simples: providenciar mecanismos para que o povo possa
responder a decisões que ele razoavelmente considera equivocadas de forma mais ágil do que o processo de emenda ou se substituição de magistrados.

(...) Nos sistemas weak-form, a interpretação judicial das previsões constitucionais pode ser revisada em relativo curto-prazo pela legislatura por meio de
processo decisório que não se diferencia muito daquele utilizado no processo legislativo rotineiro.”
41

Como exemplo de postura legislativa de deferência ao judicial review, pode-se citar a edição da Lei n.464/2007, que estabeleceu parâmetros para

a progressão do regime de cumprimento da pena nos crimes hediondos. A alteração legislativa foi decorrência direta da evolução jurisprudencial na
matéria que, revisitando o princípio da individualização da pena, considerou inconstitucional a norma que vedava a progressão de regime (redação
original do artigo 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90).
42

O Poder Executivo e o Poder Legislativo no controle de constitucionalidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n. 134, abr./

jun.1997, p 16.
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precedentes abordando o tema,
os quais serão objeto de exame
detalhado no próximo tópico
deste trabalho. Em antecipação,
porém, os questionamentos
que permeiam o fenômeno da
reação legislativa em matéria
de interpretação constitucional
podem ser listados conforme a
proposta de MARK TUSHNET, em
sua obra Taking the Constitution
Away from the Courts. Em síntese,
suas provocações são:
Can Congress overrule a Supreme
Court decision by an ordinary
statute? Should the Court’s
constitutional
interpretations
prevail
over
alternative
interpretations
offered
by
Congress? (…). What may Congress
do when the Court decides a case
in a way that large majorities
think profoundly wrong-headed?43

A resposta a tais indagações,
conforme o caso, pode sinalizar
o predomínio de uma espécie de
atitude autoconfiante e autoritária
da corte em relação ao seu próprio
papel44 ou, inversamente, pode
revelar postura de humildade
judicial que não se nega a ouvir,
a aprender e a, talvez, rever suas
concepções a partir de novos
argumentos e posições adotados
por outras esferas decisórias45.
43

IV. A reação legislativa em
matéria constitucional no
Brasil: análise de dois casosreferência apreciados pelo STF

Congresso Nacional manifesta
sua divergência para com a
interpretação conferida pelo
STF a uma norma mediante a
reforma do próprio parâmetro de
Como já se evidenciou, a premissa controle, com a ressalva de que
teórica que norteia o presente tal expediente apenas se revela
trabalho parte da afirmação possível nos casos em que não
de que instâncias não-judiciais haja qualquer cláusula pétrea
exercem papel fundamental envolvida.
e destacado em matéria de
interpretação
constitucional. A esse respeito, menciona-se
E mais do que isso: no que a doutrina de LUIS ROBERTO
concerne especificamente ao BARROSO:
impasse democrático derivado
do exercício do controle de Salvo em relação às matérias
constitucionalidade,
parece protegidas por cláusulas pétreas, a
claro que o reconhecimento última palavra acerca de qual deve
da capacidade das instâncias ser o direito constitucional positivo
políticas de responderem a em dado momento é do Congresso
decisões judiciais com as quais nacional, no exercício do seu poder
não estejam de acordo é um constituinte derivado. De fato,
avanço importante para atenuar discordando o Poder Legislativo
críticas
contramajoritárias da inteligência dada pelo Supremo
dirigidas ao judicial review.
Tribunal Federal a uma norma
constitucional, poderá sempre
luz do modelo constitucional emendá-la, desde que seja capaz
brasileiro de 1988, fortemente de preencher o quorum de três
baseado na supremacia judicial quintos dos membros de cada casa,
da interpretação constitucional, observando os demais requisitos
a resposta do legislativo a uma do processo legislativo próprio
decisão do STF em matéria (CF, art. 60 e parágrafos)46.
constitucional demanda, via
de regra, a atuação do poder A circunstância de, no Brasil,
constituinte
derivado,
por tradicionalmente ser exigida
meio da aprovação de emenda a
aprovação
de
emenda
à
Constituição.
Assim,
o constitucional para contornar-se

TUSHNET, Mark. Obra citada, página 89. Tradução livre da autora: “Pode o Congresso superar uma decisão da Suprema Corte por meio de legislação

ordinária? Devem as interpretações constitucionais da Corte prevalecer sobre interpretações alternativas oferecidas pelo Congresso? (...). O que pode o
Congresso fazer quando a Corte decide um caso em sentido que a maioria considera profundamente equivocada?”
44

Ao fundamentar seu ceticismo em relação ao judicial review nos Estados Unidos, Mark Tushnet aduz que “a Suprema Corte tem uma atitude

autoritária em relação a seu próprio papel. Ao menos desde 1958, e talvez desde o princípio, a Suprema Corte tem afirmado que o povo dos Estados
Unidos deve aceitar as decisões da própria Corte como a palavra final sobre o que a Constituição significa para todo o povo, não somente com respeito a
casos específicos nos quais os direitos de uma pessoa estão sendo discutidos”. (Ceticismo sobre o judicial review:uma perspectiva dos Estados Unidos.

In: BIGONHA, Antonio Carlos Alpino; MOREIRA, Luiz (Orgs.). Limites do Controle de Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp.238-239).
45

Essa humildade judicial encontra-se bem capturada na ideia formulada pelo Justice Learned Hand, citado por Cass Sunstein, ao comentar que o

espírito de liberdade é aquele espírito que não tem muita certeza de que está certo e que, portanto, questiona-se constantemente. É o espírito que deve
conduzir os juízes em caso de desacordos sobre questões fundamentais, levando-os a admitir a existência, em suas mentes, de uma voz que adverte “posso
estar equivocado”. (SUNSTEIN, Cass. Radicals in robes: why extreme right–wing courts are wrong for America. New York: Basic Books, 2005).
46

Controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 96.
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legislador constituinte derivado
claramente pretendeu revisitar a
interpretação conferida pelo STF
à abrangência do denominado teto
remuneratório do funcionalismo
público. Isso porque, de acordo
com a jurisprudência firmada
pelo Supremo Tribunal no
julgamento da ADI n. 1448, não
deveriam ser computadas, para
fim de aferição do teto previsto
no artigo 37, inciso XI, da
CRFB, as vantagens de caráter
pessoal. Em resposta, a Emenda
Constitucional n. 19/98, dentre
outras providências, alterou a
norma para deixar expresso que
De outro lado, no que toca as referidas vantagens de índole
ao exercício da jurisdição pessoal incluem-se no limite
constitucional, a situação é máximo remuneratório.
bem diversa. O judicial review
pressupõe o poder de aplicar e Da mesma forma, a Emenda
construir a Constituição contra a n.
29/2000
traduziu
vontade de maiorias legislativas inequívoca reação legislativa à
e, como resultado, tais maiorias jurisprudência firme do STF no
ostentam menor poder para sentido da inconstitucionalidade
afetar
a
decisão
judicial de alíquotas progressivas de IPTU
interpretativa da Constituição.
que levassem em consideração
a capacidade econômica do
Nessa linha de raciocínio, contribuinte. De acordo com o
algumas emendas à CRFB foram pacífico entendimento da Corte,
aprovadas precisamente com o sendo o IPTU um imposto de
objetivo de contornar a posição natureza real, a progressividade
firmada pelo STF em determinada de suas alíquotas não poderia
matéria constitucional. A título decorrer de critérios atinentes
exemplificativo,
podem
ser à capacidade econômica do
lembradas as Emendas n. 19/98, contribuinte, admitindo-se a
29/2000 e 39/2002, todas elas progressividade apenas para o
provocando alteração do texto fim extrafiscal de assegurar o
constitucional em resposta a cumprimento da função social da
posicionamentos firmados pelo propriedade (à luz do artigo 182,
§4º, inciso II, da CRFB).
Supremo Tribunal Federal.
uma decisão do STF a respeito
do significado da Constituição
evidencia a adesão ao strong-form
judicial review, precisamente
no estilo da concepção norteamericana
que
claramente
distingue a atuação do juiz que
exerce jurisdição constitucional
e a do magistrado que aplica a
lei ordinária. Como bem registra
ALEXANDER BICKEL47, no último
aspecto, os juízes aproximamse, de certa forma, de servidores
públicos cujas decisões podem
ser facilmente revertidas por
qualquer maioria legislativa.

Por
meio
da
Emenda
Constitucionaln.19/98,conhecida
como “reforma administrativa”, o

Em
resposta
a
essa
jurisprudência
constitucional,
o Congresso Nacional aprovou

47

Obra citada, p. 20.

49

Enunciado 670 do STF: “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.

48
50

STF, ADI n. 14, Relator Ministro Célio Borja, julgada em 13.09.1989.

Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 25.03.2009.
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a Emenda n. 29/2000, que
expressamente passou a admitir
a progressividade do IPTU
em razão do valor do imóvel,
bem como o estabelecimento
de alíquotas diferenciadas de
acordo com a localização e o uso
do imóvel. Aqui, mais uma vez,
o legislador fez prevalecer sua
interpretação promovendo a
alteração da Constituição.

Por fim, também a Emenda
Constitucional
n.
39/2002
pretendeu
reverter
um
posicionamento
do
STF,
novamente
em
matéria
tributária. Tratava-se, dessa
vez, de descontentamento com
os precedentes – sumulados no
Enunciado n. 67049 – do Tribunal
que rejeitavam a possibilidade
de o serviço de iluminação
pública ser custeado por meio de
taxa. Como forma de contornar
o entendimento consolidado,
aprovou-se a referida emenda
que expressamente passou a
contemplar a possibilidade de
instituição de contribuição para o
custeio do serviço de iluminação
pública – em franca reação à
jurisprudência
constitucional
que considerava que o serviço
deveria ser suportado por meio
da receita de impostos.

Essa última emenda “corretiva”
chegou a ser considerada
inconstitucional pelo Ministro
Marco Aurélio, em voto vencido,
no julgamento do Recurso
Extraordinário com repercussão
geral n. 673.675/SC50. Após
evidenciar que a “causa da
emenda não foi outra senão o
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verbete n. 670 da Súmula do
Supremo”, o Ministro afirmou
a sua inconstitucionalidade por
afastar cláusula pétrea relativa à
garantia dos contribuintes.

tivessem início após a cessação
do exercício da função pública.
Pretendia o legislador, de maneira
inequívoca, insurgir-se contra
o cancelamento do Enunciado
n. 394 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, ocorrido em 25
de agosto de 199952, e restaurar
a interpretação da matéria
até então vigente na Corte
Constitucional.

A lei impugnada na referida
ação direta teve por objetivo
estabelecer que a competência
por prerrogativa de foro,
relativa a atos administrativos
do agente, prevaleceria ainda
que o inquérito ou a ação penal

Foro especial por prerrogativa
de função: extensão, no tempo,
ao momento posterior à cessação
da investidura na função
dele
determinante.
Súmula
394/STF (cancelamento pelo
Supremo Tribunal Federal). Lei

Ora, nos três casos citados, o
legislador constituinte derivado
buscou contornar a interpretação
judicialmente conferida a uma
norma constitucional e, desde
que não se atinjam cláusulas
pétreas, o expediente é aceito O Supremo Tribunal Federal,
em
decisão
adotada
por
sem maiores resistências51.
maioria53, considerou a lei
destacando
Porém, a reação legislativa inconstitucional,
que
veiculava
“pretensão
encontra maiores obstáculos
quando resulta da vontade do inadmissível de interpretação
da
Constituição
legislador ordinário. E, sob essa autêntica
perspectiva, existem dois casos por lei ordinária e usurpação
emblemáticos apreciados pelo da competência do Supremo
STF, com desfechos totalmente Tribunal para interpretar a
Constituição”. E mais: registroudistintos.
se expressamente que “admitir
O primeiro deles encontra-se pudesse a lei ordinária inverter
materializado no julgamento a leitura pelo Supremo Tribunal
da ADI n. 2.797/DF, ocorrido em da Constituição seria dizer que a
setembro de 2005, em que se interpretação constitucional da
questionavaaconstitucionalidade Corte estaria sujeita ao referendo
da Lei Federal n. 10.628/2002, ao do legislador”. Confiram-se os
acrescentar os §§ 1º e 2º ao artigo trechos mais significativos da
84 do Código de Processo Penal. ementa:

51

10.628/2002, que acrescentou
os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do
C. Processo Penal: pretensão
inadmissível de interpretação
autêntica da Constituição por
lei ordinária e usurpação da
competência do Supremo Tribunal
para interpretar a Constituição:
inconstitucionalidade declarada.
1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen
constitui
evidente
reação
legislativa ao cancelamento da
Súmula 394 por decisão tomada
pelo Supremo Tribunal no Inq 687QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro
Sydney Sanches (RTJ 179/912),
cujos fundamentos a lei nova
contraria inequivocamente. 2.
Tanto a Súmula 394, como a
decisão do Supremo Tribunal,
que a cancelou, derivaram de
interpretação direta e exclusiva da
Constituição Federal. 3. Não pode
a lei ordinária pretender impor,
como seu objeto imediato, uma
interpretação da Constituição: a
questão é de inconstitucionalidade
formal, ínsita a toda norma de
gradação inferior que se proponha
a ditar interpretação da norma
de hierarquia superior. 4. Quando,
ao vício de inconstitucionalidade
formal, a lei interpretativa da
Constituição acresça o de opor-se
ao entendimento da jurisprudência
constitucional
do
Supremo
Tribunal - guarda da Constituição -,
às razões dogmáticas acentuadas
se impõem ao Tribunal razões de
alta política institucional para

Exatamente o mesmo fenômeno está em vias de se reproduzir no que diz respeito à exigência de diploma de curso superior de jornalismo para

o exercício da profissão. Com efeito, a PEC n. 03/2009, já aprovada em primeiro turno no Senado Federal, pretende incluir o artigo 220-A ao texto

Constitucional para considerar que o exercício da profissão de jornalista é privativo do portador de diploma de curso superior de comunicação social,

com habilitação em jornalismo. A PEC traduz clara tentativa de neutralizar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, que considerou
não-recepcionada pela Constituição de 1988 a norma que veiculava idêntica exigência constante do artigo 4º, inciso V, do Decreto-Lei n. 972/69 (STF, RE
511.961/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Julgado em 17.06.2009).
52

STF, Inq. 687-QO, Relator Ministro Sydney Sanches, julgado em 25.08.1999. O enunciado cancelado em tal oportunidade tinha o seguinte teor:

“Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal
sejam iniciados após a cessação daquele exercício”.
53

STF, ADI 2.797/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 15.09.2005. Ficaram vencidos os Ministros Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen

Gracie.
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repelir a usurpação pelo legislador
de sua missão de intérprete final
da Lei Fundamental: admitir
pudesse a lei ordinária inverter
a leitura pelo Supremo Tribunal
da Constituição seria dizer que a
interpretação constitucional da
Corte estaria sujeita ao referendo
do legislador, ou seja, que a
Constituição - como entendida
pelo órgão que ela própria erigiu
em guarda da sua supremacia
-, só constituiria o correto
entendimento da Lei Suprema na
medida da inteligência que lhe
desse outro órgão constituído, o
legislador ordinário, ao contrário,
submetido aos seus ditames.
Não se tem a pretensão, nesta
oportunidade, de perquirir se a
decisão final do STF revelou-se, no
caso, a mais acertada ou não. Esse
não é, absolutamente, o escopo
deste trabalho e é importante
sublinhar que a referência feita
ao julgado acima tem como
preocupação, apenas e tão
somente, a discussão suscitada
em torno do reconhecimento da
inconstitucionalidade formal da
lei que pretendia neutralizar a
anterior decisão que cancelara o
Enunciado n. 394.

Feita a ressalva, percebe-se
claramente que a Suprema Corte,
ao considerar que a resposta
legislativa ao cancelamento
do Enunciado n.º 394 seria
formalmente inconstitucional por
usurpar sua própria competência
para interpretar, em caráter
final, a Constituição, acabou por
impedir que o Congresso Nacional
também participasse da busca
pelo significado constitucional e
rechaçou a tentativa de diálogo

54
55

TUSHNET, Mark. Artigo citado, p. 240.

então instaurada, repelindo-a
ab initio com a reafirmação da
supremacia judicial.

A postura adotada pelo STF em
tal julgado evidencia impulso
juriscêntrico da Corte, uma vez
se autocoloca como a intérprete
final da Constituição e nega
ao legislativo e ao executivo a
possibilidade de oferecerem
qualquer outra interpretação
do texto constitucional que
difira do entendimento fixado
judicialmente. Ou seja, essa linha
de raciocínio – que rechaça a
alteração legislativa por razões
de índole formal, sem sequer
ingressar na discussão de mérito
– considera que a interpretação
do STF equivale literalmente
ao que a Constituição afirma;
e, assim, qualquer outro
entendimento busca, em verdade,
alterar a própria Constituição
– e não o que o STF disse que a
Constituição afirma54.

De acordo com a interpretação
conferida
pelo
STF
aos
mencionados
dispositivos
constitucionais, para o efeito
de
aposentadoria
especial
de professores, não se podia
computar o tempo de serviço
prestado fora de sala de aula
– orientação consolidada no
Enunciado n. 726, aprovado
em
2003.
O
legislador
ordinário, porém, manifestou
seu inconformismo com tal
interpretação ao aprovar a Lei
n. 11.301/06, vindo a ampliar o
regime especial de aposentadoria
para os exercentes de funções
de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico.

É fora de dúvida que, à semelhança
da Lei n. 10.628/02, a Lei n.
11.301/06 também foi produto
de uma reação do legislador
ordinário
à
jurisprudência
firmada pelo STF em matéria
constitucional, buscando reverter
a leitura da Corte a respeito dos
O outro caso emblemático sobre requisitos para a aposentadoria
o tema foi apreciado em outubro no magistério.
de 2008, quando do julgamento
da ADI 3.772/DF, ajuizada contra O interessante é que, bem ao
o artigo 1º da Lei Federal n. contrário do que ocorreu no
11.301/06.
julgamento da ADI 2.797/DF, o
STF, ao apreciar a ADI n. 3.772/
Pois bem. Por meio da edição DF – oferecida contra a Lei n.
da referida lei, buscou o 11.301/06 –, comportou-se de
legislador ordinário reverter maneira totalmente diversa,
o entendimento firmado pelo vislumbrando na postura do
uma
provocação
STF a respeito dos requisitos legislador
necessários para a caracterização para debater e evoluir na
constitucional.
do direito à aposentadoria interpretação
especial no magistério prevista E, como resultado, acabou
nos artigos 40, §5º, e 201, §8º, prevalecendo uma interpretação
que efetivamente reconsiderou
ambos da CRFB.
o que se deve entender por
“funções de magistério” para fins
de aposentadoria especial55.

STF, ADI 3.772/DF, Relator Ministro Carlos Britto, Relator para Acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, julgada em 29.10.2008. Eis a síntese do que

restou decidido: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU
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A postura do STF nesse último
caso
revela
preocupação
bem mais consistente com
a dimensão democrática do
controle de constitucionalidade
e não parte pura e simplesmente
da concepção exclusivista e
monopolizada da interpretação
constitucional.
Inversamente,
o Supremo Tribunal Federal
engajou-se no diálogo instaurado
a partir da resposta legislativa
ao entendimento judicial fixado
anteriormente e reconheceu voz
ativa ao legislador no debate
constitucional,
sem
sequer
cogitar da ocorrência de vício de
forma.

A resolução desse segundo casoreferência alinha-se com um
modelo de diálogo institucional
preconizado por JANET HIEBERT
à luz do contexto da Carta
Canadense de 1982, identificado
pela categoria de partnership
model of dialogue. Esse modelo
argumenta que as Cortes de
Justiça
podem
ativamente
aprender com as diferentes
perspectivas sustentadas pelas
legislaturas. Nesse sentido,
segundo entende a autora, o
poder legislativo posiciona-se
em situação de vantagem no
endereçamento de questões
relacionadas a objetivos políticos,
tendo em vista seu acesso a
recursos e expertise próprios das
esferas políticas do governo. Ao
contrário das decisões judiciais,
decisões políticas são baseadas

em expertise, informações e
dados relevantes, julgamentos
anteriores
e
experiências
comparadas. Daí porque sustenta
a autora a importância do diálogo
levado a efeito pelo legislativo e
judiciário, advogando que cada
uma dessas instâncias deve ter
um grau de modéstia e humildade
a respeito de suas próprias
conclusões e ouvir e aprender
com as perspectivas trazidas por
seu interlocutor56.

contrário, se o legislador
ordinário manifesta divergência
com a interpretação conferida
pelo STF em determinado
tema
constitucional,
essa
circunstância não pode ser, de
plano, ignorada, merecendo ser
encarada como uma forma de se
fazer instaurar uma dialética que
atue em prol do desenvolvimento
do direito constitucional.
A compreensão ora preconizada
acerca do fenômeno da reação
ou da resposta legislativa à
jurisprudência
constitucional
busca enfatizar o potencial
construtivo que divergências
interpretativas
naturalmente
apresentam e, nesse sentido,
procura maximizar a dinâmica
dialógica
da
jurisdição
constitucional criando espaços
que propiciem a formulação
de melhores respostas para
as questões constitucionais,
combinando as perspectivas de
variados atores de forma a se
alcançar equilíbrio em relação ao
significado constitucional.

De fato, o resultado totalmente
distinto dos dois casos-referência
analisados evidencia o equívoco
de qualquer concepção que, de
maneira apriorística e inflexível,
rejeite a correção legislativa
pela via ordinária. Afinal, o
exemplo trazido no julgamento
da ADI 3.772/DF demonstra que
aquela pode ser um adequado
instrumento para instaurar
o diálogo entre legislativo
e judiciário em matéria de
interpretação
constitucional
e, nesse sentido, oferecer
relevante contribuição para
a democratização do judicial
review.
A esse propósito, registra
CHRISTINE BATEUP:
Não parece legítimo, portanto,
simplesmente
coarctar
a While the Court places checks
atuação legislativa e presumir, on the other branches through
antecipadamente, que toda e the exercise of judicial review,
qualquer lei “corretiva” será political checks can also be placed
inevitavelmente inconstitucional on the Court when political actors
por contrariar a “última disagree with its interpretation of
palavra” ditada pela Corte the Constitution. This system of
Constitucional.
Muito
pelo mutual checks is important as it

O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,

COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho

em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,

desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles
que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”
56

Charter’s Conflicts: what’s the parliament’s role? Québec: Mc. Gill-Queens University Press, 2002. Apud BATEUP, Christine. Artigo citado, pp.72/73.
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is possible for all the branches of
government, including the Court,
to reach unconstitutional results.
Given that decisions of the Court
are open to scrutiny and challenge
by other public officials, judicial
decisions are not final; “at best,
[they] momentarily resolve the
dispute immediately before the
Court.” Direct challenges come in
such forms as refusals to comply,
refusals to enforce, and threats to
pack the Court. Congress and state
legislatures can also generate
more subtle challenges by enacting
statutes that defy or test the limits
of judicial interpretations. (…).
In such circumstances, the Court
may revise and perhaps reverse
previous
decisions,
thereby
allowing
the
constitutional
interpretations of other branches
to become authoritative57.

trazer perspectivas distintas
e valiosas para os conflitos
constitucionais exatamente em
função dessas características e
responsabilidades institucionais
distintas58.
V. Conclusão

A interpretação constitucional
não é, e não pode ser,
monopolizada pelas cortes de
justiça. Sem sombra de dúvida,
os órgãos do Poder Judiciário – e,
em especial, o Supremo Tribunal
Federal, na qualidade de guardião
da Constituição – protagonizam
o controle de constitucionalidade
e a interpretação constitucional
no Brasil, mas é fundamental
que não se perca de vista
que tais tarefas também se
De fato, reconhecer que juízes exercem
extrajudicialmente,
e
legisladores
ostentam por instâncias decisórias que
condições de partilhar a têm muito a contribuir para o
interpretação constitucional de fortalecimento de uma cultura
maneira dialógica, mediante o dialógica que só trabalha em
estabelecimento de uma relação favor da democracia.
consideração recíproca para o
exercício de tal responsabilidade, A partir da adesão à linha teórica
representa grande avanço em conhecida por constitucionalismo
termos interpretativos e de busca democrático, analisou-se, em um
por efetividade da Constituição. primeiro momento, o fenômeno
E assim o é não apenas porque do backlash e seus potenciais para
tais instâncias encontram-se a interpretação constitucional.
situadas institucionalmente de Em seguida, procurou-se situar
maneira diversa, mas também o debate acadêmico norteporque cada uma delas pode americano no contexto brasileiro,
57

mediante a apresentação do
conflito que se instaurou com a
tramitação da PEC n. 03/2011,
considerada, por alguns, como
uma reação ou um efeito adverso
gerado pela postura mais criativa
adotada recentemente pelo STF.

Por fim, ainda buscando apreciar
as respostas legislativas à
jurisprudência
constitucional,
foram examinados dois casosreferência julgados pelo STF, cujas
conclusões seguiram posições
diametralmente
antagônicas,
revelando, em uma oportunidade,
impulso centralizador da corte
em relação à palavra final quanto
ao significado constitucional e, na
outra oportunidade, humildade
e abertura para participar de
um diálogo dinâmico a respeito
da divergência interpretativa
manifestada por atores nãojudiciais.
Em conclusão, o objetivo do
presente trabalho foi examinar,
sem
pretensão
exaustiva,
determinadas hipóteses em
que decisões judiciais adotadas
em sede de controle de
constitucionalidade são ou podem
ser submetidas à revisão e à
resposta democrática, analisandoas criticamente para extrair, em
especial, suas potencialidades
para o aprimoramento de fórmulas
dialógicas
de
interpretação
constitucional.

Artigo citado, p. 35. Traduzindo livremente para o português, tem-se: “Enquanto a Corte exerce seu controle sobre os demais poderes por meio do

judicial review, o controle político também pode ser exercido sobre a Corte quando atores políticos divergem da sua interpretação sobre a Constituição. Esse
sistema de mútuo controle é importante na medida em que é possível a qualquer esfera de poder, incluindo a Corte, chegar a resultados inconstitucionais.

Uma vez que as decisões da Corte estejam abertas a escrutínio e a desafio por parte de outras esferas públicas, as decisões judiciais deixam de ser finais;
‘na melhor das hipóteses, elas resolvem momentaneamente a disputa submetida à apreciação da Corte’. Desafios diretos podem ser colocados na forma
de recusa de obediência, recusa de execução ou ameaças para enfraquecer a Corte. O Congresso e as legislaturas estaduais também podem gerar desafios

mais sutis por meio da aprovação de leis que contrariam ou que testem os limites da interpretação judicial. (…). Em tais circunstâncias, a Corte pode
revisar e talvez reverter suas decisões anteriores, viabilizando assim, que a interpretação constitucional promovida por outra esfera de poder venha a
tornar-se a interpretação autorizada.”
58

BATEUP, Christine. Artigo citado, p. 71.
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Resumo: O presente artigo trata
da interpretação constitucional
a p a r t i r de du a s t e or i a s
normativas da jurisdição: de
um lado, a proposta do direito
como integridade de Ronald
Dworkin; do outro, a perspectiva
dinâmica da interpretação de
William Eskridge. As teorias são
apresentadas como indicativos
para o debate sobre quem possui
melhores condições para tomar
decisões a respeito de casos
difíceis. Por isso, o artigo indica
algumas mudanças que ocorreram
na jurisdição constitucional
nos últimos tempos, apresenta
aspectos essenciais das duas
teorias em foco e traça pontos em
comum e distanciamentos entre
a vertente dinâmica e teoria do
direito como integridade.
Abstract. This article talks about
the constitutional interpretation
from the perspective of two
normative theories of jurisdiction:
on one hand, Ronald Dworkin’s
law as integrity; on the other,
William Eskridge’s dynamic
statutory interpretation. The
t heor ies a re present ed a s

indications for the debate about
who has the best conditions to
make decisions on hard cases.
Therefore, the article points out
some changes that occurred lately
on the constitutional jurisdiction,
presents key aspects of the
theories in focus and outlines
commonalities and differences
between the dynamic statutory
interpretation and the theory of
law as integrity.

A i nd a g aç ão que pr o c u r a
determinar quem ou,
alternativamente, qual instituição
possui melhores condições para
tomar decisões sobre casos
difíceis não é uma novidade
teórica. A disputa sobre qual
o papel adequado para cada
um dos poderes e os limites e
capacidades que lhes devem ser
atribuídosjá havia sido elencada
no rol de aspectos determinantes
do Estado moderno. Não obstante,
Palavras-chave. Interpretação diferentes respostas normativas
c on s t i t uc ion a l; D i n â m ic a ; foram fornecidas no bojo do
I n t e g r i d a d e . K e y w o r d s . paradigma contemporâneo no
Constitutionalinterpretation; que tange ao arranjo institucional
Dynamic; Integrity.
adequado entre os poderes
e, como consequência, quem
Data do recebimento. 16.09.2015. teria melhores condições para
Data de aprovação. 09.02.2018. a realização de interpretações
constitucionais.
O JUDICIÁRIO E OS CASOS
DIFÍCEIS
Procura-se, com isso, definir qual
a maneira mais adequada de ler,
O prot agonismo das cor tes compreender e aplicar os textos
superiores nas democracias de uma constituição. Um dos
ampara-se no pressuposto de motivos pelos quais tal atividade
que textos normativos dependem passou a ser reconhecida como
da produção de sentido por seus fundamental no plano das tensões
intérpretes
entre os poderes repousa na
ampliação das funções outorgadas
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ao Judiciário nas últimas décadas
em p a í s e s demo c r á t ic o s 1 .
No cenário brasileiro, essas
discussões possuem relevância na
consolidação e no desembaraçar
das diferentes perspectivas
teóricas que são utilizadas para
justificar a prática da jurisdição
constitucional.
Por isso, o artigo relaciona
duas teorias interpretativas
normativas: a que propõe a leitura
do direito como integridade,de
Ronald Dworkin, e a teoria
interpretativa dinâmica, de
William N. Eskridge. Justifica-se a
escolha dos referidos autores, pois,
de uma parte, tem-se um teórico
cuja obra se encontra disseminada
na academia e nas cortes nacionais
e, da outra parte, realiza-se um
diálogo com uma teoria ainda
pouco conhecida e investigada
no Brasil.A última apresenta
potencial para contribuir para
a formulação de um conjunto de
instrumentais conceituais, os
quais podem incrementar a “caixa
de ferramentas”da hermenêutica
constitucional.
O artigo versa, assim, sobre
f or mu l aç õ e s t e ór ic a s que
procuram apontar quais critérios
deveriam guiar a busca por uma

interpretação constitucional
adequada.Para tanto, argumenta
sobreconceitosreferentes
às mudanças nas formas de
interpretação, expressasna teoria
de Ludwig Wittgenstein, e também
a repercussão do “giro linguístico”
na determinação do sentido da
constituição. Na sequência, a
dicotomia entre interpretativistas
e não inter pret at iv is t a s é
recordada e utilizada como
aporte inicial para a exposição das
duas teorias supramencionadas.
Nas considerações finais são
estabelecidos pontos de conexão
entre as propostas de Eskridge e
Dworkin.

que determina a fundamentação
das sentenças, a apresentação de
razões por seus intérpretes com
a finalidade de comunicar suas
decisõesparaque estas possam
ser compreendidas por seus
destinatários2.

Não existe norma que esteja
dist anciada da operação
hermenêutica. A produção de
normas e a destilação de seus
sentidos são atividades que
precisam da interpret ação,
ou seja, para que possam ter
forç a nor mat iv a , forç a de
lei,elas demandam alguém com
autoridade para dizer qual é a lei
para a situação em disputa. Disso
se depreende queos dispositivos
1. Jogos de linguagem
que serão interpretados, em
Superada a noção de que o sentido princípio, terãocomo resultado
dos textos emana apenas de um uma norma.
lugar específico ou de que há uma
relação necessária entre os objetos Contudo, não há uma necessária
designados e seus respectivos correspondência entre a norma
“nomes próprios”, passou-se e seus dispositivos3.Essa análise
a ref letir sobre comotextos permite afastar a falsa imagem que
normativosconformadores de determina uma relação simultânea
sistemas jurídicos são dependentes entre texto e norma, pois nem
da produção de sentido por seus sempre a norma é derivada de
intérpretes.Dessa maneira, os um “texto” específico, assim como
diferentes modos pelos quais se nem sempre é possível, a partir
faz possível realizar a construção de um texto, necessariamente,
semântica encontram, no âmbito chegar a uma norma4.
jurídico, respaldo na orientação

1. RanHirschl explica as diferentes formas de compreender como o Judiciário passou a ser um poder de grande relevância através da constitucionalização
em diferentes lugares do mundo, fenômeno que trata como “global”. “The hegemonic preservation thesis may help us understand judicial empowerment
through constitutionalization as part of a broader trend whereby crucial policy-making functions are increasingly insulated from majoritarian control.
As we have seen, the world seems to have been seized by a craze for constitutionalization and judicial review. The transformation of judicial institutions
into major political actors has not been limited to the national level” (The Political Origins of the New Constitutionalism. In: Indiana Journalof Global
Legal Studies, v. 11, 2004. p. 105).

2. “Esses conteúdos de sentido, em razão do dever de fundamentação, precisam ser compreendidos por aqueles que os manipulam, até mesmo como
condição para que possam ser compreendidos pelos seus destinatários” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.p. 16).
3.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. p. 22.

4. “Em alguns casos há norma mas não há dispositivo. Quais são os dispositivos que preveem os princípios da segurança jurídica e da certeza do direito?
Nenhum. Então há normas, mesmo sem dispositivos específicos que lhes deem suporte físico. Em outros casos há dispositivo mas não há norma. Qual
norma pode ser construída a partir do enunciado constitucional que prevê a proteção de Deus? Nenhuma. Então, há dispositivos a partir dos quais não é
construída norma alguma” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. p. 22). Emtermosanálogos, é possívelobservar a mesmaquestãonaseguinteafirmação
de Laurence Tribe: “Like McCulloch v. Maryland, and in a manner reminiscent even of the Gettysburg Address, our hypothetical case would undoubtedly be
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Dest ar te, entende-se que a
elaboração de sentidos por meio
da interpretação não corresponde
à defesa da inexistência de sentidos
estabelecidos antes do processo
hermenêutico. Tal inferência é
realizadaem face dadistinção entre
os diversosusos da linguagem, mas
tambémdos limites existentes
no que tange à orientação do
emprego adequadodos meios
comunicativos.

Wittgenstein ao tratar dos jogos de
linguagem procurou romper com o
entendimento de que cada palavra
corresponderia a um dado objeto
específico. Logo, propôs uma
diferenciação entre o “portador do
nome” e o “significado do nome”,
pois o significado não dependeria
da existência de seu portador5.
Além disso, enfatizouo papel
do uso, do aspecto pragmático

da linguagem6,o qual se realiza
diante de uma correção, perante
um conjunto de regras mínimas
para a utilização apropriada de
expressões linguísticas7.

Na formulação dosjogos de
linguage m 8, W i t t g en s t ei n
argumenta que os atos intencionais
que outorgam significado não são
essenciais para a compreensão
da linguagem. Por isso, a busca
deveria ser volt ada para a
variedade de circunstâncias em
que os signos linguísticos são
submetidos9.O fato de que eles são
parte de uma atividade orientada
não leva necessariamente a uma
definição de um sistema de regras
para cada jogo de linguagem
específico, mas indica o caráter
convencional dessa atividade
humana.

Ao invés de propor uma forma geral
de proposições comunicativas
e para a própria linguagem, ou
identificar algo comum àquilo
tudo que pode ser designado
como linguagem, Wittgenstein
demonstrou que tais fenômenos
são relacionados entre si de
modosdíspares e que não há uma
definição da “essência” do jogo10.

O que pode ser objeto de análise é o
resultado de uma trama complexa
de semelhanças sobrepostas e
cruzadas em certos casos, sejam
estas semelhanças genéricas
ou referentes a det alhes 11 .
Se as similaridades de família
reafirmam a falta de fronteiras
para a linguagem, ao mesmo
tempodemandam a criação de
certos limites12 .Logo, as regras
gramaticais não conformam
apenas instruções para o uso

governed by a defining principle drawn from the invisible Constitution: the principle that ours is a ‘government of the people, by the people, for the
people.’ (…) Why? Where does the constitutional status of that simple idea come from? There are a few textual points reflecting it, but examining them
merely confirms that the broad principle at issue here cannot be extracted from the text alone but must instead be interpolated from features of the
Constitution that remain invisible” (The Invisible Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 87-8).

5. WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 1986. Em termos jurídicos a questão pode ser elucidada da seguinte
maneira: “Quando cada governante morre, o seu trabalho legislativo sobrevive-lhe, porque assenta no fundamento de uma regra geral que gerações
sucessivas na sociedade continuaram a respeitar, em relação a cada legislador, fosse qual fosse a época em que houvesse vivido” (HART, Herbert L. A.
O conceito de direito. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2007. p. 72).
6. “Mas se tivéssemos de mencionar o que anima o signo, diríamos que é a sua utilização” (WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro azul. Lisboa: Edições 70,
1992. p. 30).

7. Ver a diferença entre gramática superficial e profunda apresentada por Wittgenstein. WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. p. 168.

8. “I will call these game ‘language-games’ and will sometimes speak of a primitive language as a language-game. And the processes of naming
the stones and of repeating words after someone might also be called language-games. Think of much of the use of words in games like ring-a-ringa-roses. I shall also call the whole, consisting of language and the actions into which it is woven, the ‘language-game’” (WITTGENSTEIN, Ludwig.
PhilosophicalInvestigations. p. 5).
“A expressão ‘jogo de linguagem’ não surge por acaso. O aspecto sob o qual Wittgenstein contempla a linguagem leva, quase que necessariamente, à
comparação da linguagem como um jogo complicado como, por exemplo, o xadrez. Sob múltiplos aspectos, a analogia evidencia-se frutífera. Antes de
tudo, é o ponto de vista operativo que aparece em primeiro plano, para Wittgenstein. A realização de um jogo consiste em determinado operar com figuras
de jogo: a concretização da linguagem na condição de um jogo de linguagem consiste em um operar com palavras e frases” (STEGMÜLLER, Wolfgang. A
filosofia contemporânea: introdução crítica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.p. 418).
9. “Think of the tools in a tool-box: there is a hammer, pliers, a saw, a screw-driver, a rule, a glue-pot, glue, nails and screws. The functions of words
are as diverse as the functions of these objects” (WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. p. 6).

10. “For if you look at them you will not see something that is common to all, but similarities, relationships, and a whole series of them at that”
(WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. p. 31).
11. WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. p. 32.

12. “What still counts as a game and what no longer does? Can you give the boundary? No. You can draw one; for none has so far been drawn. (But that
never troubled you before when you used the word ‘game’)” (WITTGENSTEIN, Ludwig.PhilosophicalInvestigations. p. 33). No mesmo sentido afirma
Herbert Hart: “Muito frequentemente o uso comum, ou mesmo técnico, de um termo é bastante ‘aberto’, na medida em que não proíbe a extensão do
termo a casos em que apenas algumas das características normalmente concomitantes estão presentes” (O Conceito de Direito. p. 20).
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decisões formadas no âmbito
político, do qual eles não seriam
participantes ativos —,passouse a projetar formasdistintas de
enunciar maneiras adequadas de
A gramática, para Wittgenstein, formulação das decisões.
não se situa no plano abstrato,
subst anc iando, antes, uma 2. Interpretação constitucional
atividade humana regular em
que jogos de linguagem são A interpretação constitucional,
intercalados, os quaissinalizam em tais circunstâncias, ganhou
o fato de que alinguagem é uma relevo diante de um plexo de
atividade, faz parte de uma forma fatores políticos e históricos que
de vida13. Nesse sentido, a tarefa dispuseram a constituição como
hermenêutica não conforma uma norma suprema. A elevação da
produção unilateral de sentidos; carta magna à condição de teto
antes reafirma uma semântica e fundamento do ordenamento
que já se encontra em operação jurídico foi acompanhada pela
em uma comunidade discursiva, maior atenção às atividades
apresentando-secomo fruto de daqueles que t inham como
dever “guardar” ou “proteger” a
convenções sociais14.
constituição16.
O conjunto de reformulações
engendradas pelo “giro linguístico” Dianteda importânciaconferidaa
reverberou no plano jurídico. t a l a t i v id ade , c ol i g e - s e a
Deriva daí a compreensão de que as especificidade do papel que a
teorias da interpretação formam constituição passou a ocupar,
parte determinante da produção c ompr e end id a c omo font e
c on s t i t uc ion a l 1 5 . A f a s t a d a s normativa em sua integralidade,
as antigas visões idealizadas diante da existência de um
do papel dos intérpretes do c o n j u n t o d e n o r m a s q u e
texto como agentes isentos de n ão s ão aut oev ident e s ou
vontade — os quais poderiam aut o e xe c ut ávei se que n ão
apenas aplicar o conjunto de podem ser submetidas a uma
correto da língua, expressando,
também, as normas de uma
linguagem que produz sentido,
de uma linguagem significativa.

13.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations. p. 11.

15.

HART, Herbert L. A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: Claredon Press, 1983.

s i mple s s ub s u nç ão . C omo
analisa WojciechSadurski, foi
o exemplo da constituição dos
Estados Unidos que convenceu
os europeus de que a constituição
não podia ser deixada apenas para
ser aplicada no âmbito político,
já que demandava a criação
de instrumentos legais para
confirmar, no plano da aplicação,
sua supremacia. A ideia de que
uma instituição jurídica deveria
ter autoridade para garantir a
supremacia constitucional foi,
por muito tempo, um anátema
no continente europeu17.
No Brasil, após a Constituição
d e 19 8 8 , a d o u t r i n a d a
efetividade procurou afirmar a
normatividade constitucional
em oposição às leituras que
consideravam a constituição como
um texto político desprovido de
força normativa. A proposta da
“dogmática da efetividade” voltouse para preencher uma lacuna
teórica no país e potencializar os
efeitos que poderiam ser derivados
da carta magna, apostando, na
época, em certo protagonismo do
Judiciário18.

14. Em sintonia com tal compreensão afirma Hart: “Os tribunais não consideram as regras jurídicas como predições, mas antes como padrões a seguir
na decisão, suficientemente determinados, apear da sua textura aberta, para limitar o seu carácter discricionário, embora sem o excluir”(O conceito
de direito. p. 161).

16. KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

17. SADURSKI, Wojciech. Constitutional Review in Europe and in the United States: Influences, Paradoxes and Convergence. Sydney Law SchoolResearchPaper
n. 11/15, 2011. No mesmo sentido: “Pode-se afirmar que, até meados do século XX, no modelo hegemônico na Europa continental e em outros países filiados
ao sistema jurídico romano-germânico, a regulação da vida social gravitava em torno das leis editadas pelos parlamentos, com destaque para os códigos. A
premissa política subjacente a esta concepção era a de que o Poder Legislativo, que encarnava a vontade da Nação, tinha legitimidade para criar o Direito,
mas não o Poder Judiciário, ao qual cabia tão somente aplicar aos casos concretos as normas anteriormente ditadas pelos parlamentos” (SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 84).

18. “Assim como o médico-cirurgião intervém no corpo do paciente para cumprir sua missão, valendo-se do instrumental cirúrgico, cabe ao jurista
intervir no mundo jurídico por meio de instrumental próprio: a dogmática” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Para uma dogmática constitucional emancipatória.
Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 36). Ver também: BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades
da Constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
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Ademais, as constituições escritas
não apresentam, de maneira
completa em seu texto, o conjunto
de orientações sobre como elas
devem ser interpretadas19. Aquilo
que pode ser dito, por outro
lado, é que as constituições são
carregadas, desde o seu início,
com uma narrativa densa, que
não é capaz de se autodefinir sem
fatores exógenos,narrativa que
segue por distintos momentos
históricos, demandando que as
sucessivas gerações produzam
sentidos a partir dela, seja com
basenahistória, na estrutura ou
no texto constitucional20.

Com isso, as cortes constitucionais
também foram alçadas a uma
posição privilegiada no debate e
os entendimentos que procuram
reforçar ou mitigar a função
da jurisdição constitucional
passaram a disputar o cenário
teórico. Isso pode ser constatado,

19.

por exemplo,no embate entre as
correntes “interpretativistas”
e “não interpretativistas” nos
Estados Unidos21.

A perspectiva “interpretativista”
distingue os limites interpretativos
presentes na textura semântica e
na suposta vontade do legislador,
os quais seriam justificados
em decorrência do princípio
democrático, ou seja, os juízes não
poderiam querer ocupar o papel dos
políticos na definição das normas
que organizam o estado de direito22.
De tal maneira, a realização do
controle de constitucionalidade
apenas seria admissível nas
situações em que se identificar
uma “regra” clara para o “juízo
de constitucionalidade”, enquanto
a constituição cumpriria função
institucional e procedimental —
definir competências de órgãos
públicos e não est abelecer
conteúdos substantivos que
orientam a sociedade23.

A perspectiva “não
interpretativista”, de outra sorte,
sublinha que cabe aos juízes
a identificação e a aplicação
de valores substantivos para
preservar a constituição. Nesse
contexto, não apenas a democracia
deve ser apreciada como valor
que merece tutela por parte do
Judiciário. Justiça, igualdade,
l ib er d a de t a mb ém de vem
ser levados em consideração
no moment o da at iv idade
hermenêutica realizada pelos
juízes24.

A dicotomia foi ressaltada diante
da detecção de “casos difíceis”,
nos quais inexiste uma regra
previamente formulada que
determine, com certa segurança,
um sentido específico para
a decisão25 .Esta, por não ter
respaldo em uma regra, pode ser
fundamentada em princípios ou
políticas, e, para Dworkin, o ideal

TRIBE, Laurence. The Invisible Constitution. p. 78.

20. TRIBE, Laurence. The Invisible Constitution. p. 69.

21. “Há uma antiga disputa na teoria constitucional que vem sendo denominada por diferentes nomes em diferentes épocas; porém, para falar dela,
a terminologia contemporânea parece ser tão boa como qualquer outra. Hoje em dia, tendemos a chamar os lados em disputa de ‘interpretacionismo’
e ‘não interpretacionismo’ — o primeiro afirma que os juízes que decidem as questões constitucionais devem limitar-se a fazer cumprir as normas
explícitas ou claramente implícitas na Constituição escrita, e o segundo adota a opinião contrária, a de que os tribunais devem ir além desse conjunto de
referências e fazer cumprir normas que não se encontram claramente indicadas na linguagem do documento” (ELY, John Hart. Democracia e desconfiança:
uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 3).
22.

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1195.

23. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1196. Ronald Dworkin critica tal perspectiva com a seguinte argumentação:
“Os juízes não podem decidir qual foi a intenção pertinente dos constituintes, ou qual processo político é realmente justo ou democrático, a menos que
tomem decisões políticas substantivas iguais àquelas que os proponentes da intenção ou do processo consideram que os juízes não devem tomar. A
intenção e o processo são ideias nocivas porque encobrem essas decisões substantivas com a piedade processual e finge que elas não foram tomadas”
(DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fonte, 2005. p. 43).

24. “O direito não é apenas o ‘conteúdo’ de regras jurídicas concretas, é também formado constitutivamente por princípios jurídicos abertos como
justiça, imparcialidade, igualdade, liberdade. A mediação judicial concretizadora destes princípios é uma tarefa indeclinável dos juízes” (CANOTILHO, J.
J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 1.197). “As teorias não interpretativas, segundo se afirma, supõem, ao contrário, ser válido que
o tribunal, pelo menos algumas vezes, confronte decisões legislativas com modelos retirados de alguma outra fonte que não o texto, como a moralidade
popular, teorias da justiça bem fundadas ou alguma concepção de democracia genuína” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. p. 44).

25. “Mesmo quando nenhuma regra regula o caso, uma das partes pode, ainda assim, ter o direito de ganhar a causa. O juiz continua tendo o dever,
mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos retroativamente” (DWORKIN, Ronald. Levando os
direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 128). A título ilustrativo, veja-se o número diminuto de ações que tipicamente envolveram jurisdição
constitucional na história Supremo Tribunal Federal: ADC, 32 (0,002%); ADI, 5.040 (0,331%); ADO, 24 (0,002%); ADPF, 300 (0,020%). FALCÃO, Joaquim;
HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III Relatório Supremo em Números: o Supremo e o tempo. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da
Fundação Getulio Vargas, 2014. p. 143-144. Não desconsiderando a possibilidade da realização de controle de constitucionalidade em outras ações,
assim como, que os “casos difíceis” não estão limitados às quatros modalidades supracitadas, faz-se possível reconhecer que, em termos proporcionais,
o STF possui um número reduzido de “casos difíceis”.
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seria que as decisões tivessem
seu fundamento estabelecido
em princípios jurídicos26 , pois,
em tais casos, os juízes tomam
decisões aptas a justificar outras
decisões, as quais podem ser
inseridas, ademais, em uma teoria
abrangente dos princípios27.

3. Interpretação e integridade

Dworkin, afirma-se diariamente
na academia,foi um dos mais
proeminentes defensores do “não
interpretativismo” 28 , ede suas
reflexões destaca-se a famosa
teoria “olímpica” a respeito
de como devem se ajustar os
hermeneutas29,assim como vários

questionamentos a respeito do
próprio conceito de direito30.

questiona o positivismo de Herbert
Hart pelo fato dessa teoria ter
supostamente transformado o uso
A teoria de Dworkin se concentra do poder do Estado em um “mero
na atividade interpretativaao jogo de palavras” 32 .Ademais,
mesmo tempo em que procura identifica um juízo moral nas
articular critérios de avaliação, ao proposições capaz deafirmarqual
estabelecer parâmetros de ajuste é o direitoadequado em certo caso.
( fit) e justificação ( justification)
dos princípios em relação ao Em sua hermenêutica holística,
sistema jurídico e suas práticas. os enunciados jurídicos precisam
Possui como guia a integridade, a ser extraídos de um conjunto
busca pela melhor interpretação de princípios que podem chegar
disponível no ordenamento até a “resposta certa” diante de
jurídico, procurando “mostrar o todo o ordenamento jurídico
que é interpretado em sua melhor estabelecido 33 . Sua proposta
luz possível” 31 . Tece diversas teórica é de uma teoria geral da
críticas ao que designa de “teoria interpretação baseada em valores,
semântica” do direito. Assim, com alicerce na ideia de que existem

26. “Defendo a tese de que as decisões judiciais nos casos civis, mesmo em casos difíceis como o da Spartan Steel, são e devem ser, de maneira
característica, gerados por princípios, e não por políticas” (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 132).“Minha visão é que o Tribunal deve
tomar decisões de princípio, não de política — decisões sobre que direitos as pessoas têm sob nosso sistema constitucional, não decisões sobre como
se promove melhor o bem-estar geral —, e que deve tomar essas decisões elaborando e aplicando a teoria substantiva da representação, extraída do
princípio básico de que o governo deve tratar as pessoas como iguais” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. p. 101).

27. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 137.“Há muitas situações em que não existe uma solução pré-pronta no direito. A solução terá de
ser construída argumentativamente, à luz dos elementos do caso concreto, dos parâmetros fixados na norma e de elementos externos ao direito. São os
casos difíceis. Há três grandes situações geradoras de casos difíceis: a) Ambiguidade da linguagem. (...) b) Desacordos morais razoáveis. (...) c) Colisões de
normas constitucionais ou de direitos fundamentais” (BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 37-8).

28. Em certa medida a dicotomia entre interpretativistas e não interpretativistas foi superada com o reconhecimento da impossibilidade de se afastar
a atividade interpretativa por parte dos juízes. Para Dworkin, qualquer teoria a respeito do controle de constitucionalidade é interpretativa, “no sentido
de quem tem como objetivo oferecer uma interpretação da constituição enquanto documento jurídico original e fundador, e também pretende integrar
a Constituição à nossa prática constitucional e jurídica como um todo” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. p. 45).

29. “Devo tentar expor essa complexa estrutura da interpretação jurídica, e para tanto utilizarei um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobrehumanas, que aceita o direito como integridade” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 287). “Dworkin concede
que nenhum juiz humano real, distinto de ‘Hércules’, o seu mítico juiz ideal, podia praticar o feito de construir uma interpretação de todo o direito do
seu país, de forma imediata” (HART, Herbert L. A. O conceito de direito. p. 326).

30. “Quando, como ocorre frequentemente, duas partes discordam a respeito de uma proposição ‘de direito’, sobre o que estão discordando e como
devemos decidir sob qual dos lados está com a razão? Por que denominamos de ‘obrigação jurídica’ aquilo que ‘o direito’ enuncia? Neste caso, ‘obrigação’
é apenas um termo técnico que significa apenas o que é enunciado pela lei? Ou a obrigação jurídica tem algo a ver com a obrigação moral? Podemos
dizer, pelo menos em princípio, que temos as mesmas razões tanto para cumprir nossas obrigações jurídicas como para cumprir nossas obrigações
morais?” (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 23-4).
31. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. p. 292. “Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis tentando
encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e da doutrina
jurídica de sua comunidade” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. p. 305).

32. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. p. 50. “As teorias semânticas como o positivismo limitam nossa linguagem ao nos negar a oportunidade
de usarmos a palavra ‘direito’ desse modo flexível, dependendo do contexto ou do sentido. Elas insistem em que devemos optar, de uma vez por todas,
entre um sentido ‘amplo’ ou pré-interpretativo, e um sentido ‘estrito’ ou interpretativo. Desse modo, porém, a correção lingüística paga um preço
exorbitante” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. p. 129).

33. “Se existem tais fatos morais, então pode-se racionalmente supor que uma proposição de Direito é verdadeira mesmo que os juristas continuem a
discordar quanto à proposição depois de conhecidos ou estipulados todos os fatos concretos” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 206). Para
Ronaldo Porto Macedo Junior: “A tese da resposta certa, conforme se procurará demonstrar, está na base de uma concepção interpretativa da verdade
e da objetividade, segundo a qual afirmar a objetividade de uma proposição significa reconhecer que ela está justificada pelos melhores argumentos
disponíveis. (...) a objetividade jurídica, ou, ainda, a ‘objetividade possível’ — porquanto outras concepções seriam contrassensos —, é aquela que se
regula pelo jogo de linguagem do direito” (Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 48).
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verdades objetivas. Segundo
Dworkin, algumas instituições
são efetivamente injustas e alguns
atos são realmente errados,
independentemente de quantas
pessoas entendam isso de outra
forma34.

O exemplo da cortesia auxilia na
compreensão de tal proposta. Para
o autor, a prática da cortesia não
apenas pode ser observada em
termos fáticos, eis que possui em si
um valor, está de acordo com algum
interesse ou reforça algum princípio
que independe da descrição das
regras que compõem a prática35.
Uma vez que se adota uma atitude
interpretativa diante da cortesia,
ela se transforma, não é mais uma
atividade mecânica, mas, antes, uma
prática à qual as pessoas procuram
atribuir determinado significado
e, possivelmente, reestruturála diante de tal sentido36; dessa
maneira: “A interpretação repercute
na prática, alterando sua forma,
e a nova forma incentiva uma
nova reinterpretação. Assim, a
prática passa por uma dramática

transformação, embora cada etapa
do processo seja uma interpretação
do que foi conquistado pela etapa
imediatamente anterior.”37

integridade”, na qual todo o direito
e seu conjunto de artefatos, normas
e decisões encontram-se em um
processo contínuo de interpretação.
A integridade orienta, também, a
Sua “interpretação construtiva” produção do legislador, de modo
estipula distintos níveis de consenso que este deve buscar fazer com que
em cada etapa da interpretação, o conjunto normativo do Estado se
que se divide em três: a) primeiro torne moralmente coerente.
um momento “pré-interpretativo”
no qua l s ão ident i f ic ados As formulações de Dworkin
padrões que conferem conteúdo indicam que não há como retornar
experimental para a prática; b) na a um ponto histórico no qual a
etapa seguinte, propõe a criação interpretação constitucional deixa
de uma justificativa geral para os de ser uma prática construtiva
principais elementos da prática realizada por seus intérpretes.
anterior; nesse caso, a justificativa Entretanto, e não afastando
precisa ser suficiente para que o as judiciosas contribuições do
intérprete possa ser observado autor,não é necessário concordar
como alguém que realiza uma com todo o aparato teórico
atividade hermenêutica e não apresent ado para chegar a
criativa de uma nova prática; c) análogas conclusões39.
por fim, engendra-se uma fase pósinterpretativa ou reformuladora, Além disso, a disputa a propósitoda
em que se ajusta prática e atividade interpretativa — se
deve se concentrar em maior ou
justificativa adequada38.
menor medida no Judiciário, no
A teoria interpretativa de Dworkin Legislativo40, ouser realizada pelo
pode ser inserida na perspectiva próprio “povo”41 —não modifica o
mais abrangente do “direito como caráter divergenteentre as teorias

34. DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 7-8. Dworkin deucontinuidadeaosseusargumentos: “That there
are truths about value is an obvious, inescapable fact. When people have decisions to make, the question of what decision they should make is inescapable,
and it can be answered only by noticing reasons for acting one way or another; it can be answered only in that way because that is what the question,
just as a matter of what it means, inescapably calls for. No doubt the best answer on some occasions is that nothing is any better to do than anything else.
Some unfortunate people find a more dramatic answer unavoidable: they think nothing is ever the best or right thing to do” ( Justice for Hedgehogs. p. 24).
35. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito, p. 57.

36. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito, p. 58.

37.

38.

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito, p. 59.

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito, p. 81-2.

39. Ver, por exemplo, as críticas tecidas por Frank Michelman à teoria de Dworkin: MICHELMAN, Frank I. BrennanandDemocracy. Princeton: Princeton
University Press, 1999.

40. “What I want to do is apply the cannon of symmetry in the other direction. I want to ask: What would it be like to develop a rosy picture of
legislatures and their structures and processes that matched, in its normativity and perhaps in its naïvety, the picture of courts — ‘forum of principle’
etc. — that we present in the more elevated moments of our constitutional jurisprudence?” (WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Oxford
University Press, 2004. p. 32).

41. “America´s Founding generation, in daring contrast, embraced a political ideology that celebrated the central role of ‘the people’ in supplying
government with its energy and direction, an ideal that remained at all times in the forefront of their thinking — Federalist and Anti-Federalist
alike. Preserving liberty demanded a constitution whose internal architecture was carefully arranged to check power, just as it demanded leaders of
sufficient ‘character’ and ‘virtue’. But structural innovations and virtuous leadership were ‘auxiliary devices’ to channel and control popular politics,
not to isolate or eliminate it. The people themselves remained responsible for making things work” (KRAMER, Larry D. The People Themselves: popular
constitutionalism and judicial review. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 6).
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Uma maneira recorrente de
op er a r i n t er pr e t a ç õ e s de
disposit ivos nor mat ivos se
concentra no texto e no sistema
de pr e c e dent e s . E sk r id g e
4. Interpretação dinâmica
sugere, em complemento, uma
teoria interpretativa dinâmica
W i l l ia m Esk r idge pr oc u r a cautelosa, por meio da qual
responder a essa questão por procura escrutinarposturas
meio de uma teoria dinâmica da interpretativas subsequentes,
interpretação. A interpretação desenvolvimentos na matéria
de casos constitucionais de
constitucional e fatos sociais
modo dinâmico faz parte de um
atualizados em seu contexto45.
processo deliberativo que exige
seja a voz do povo ouvida nas
A i n s u f ic iênc i a d a t e or i a
circunstâncias de tensão entreas
interpretativa estática desafia a
leis e as circunstâncias sociais
proposição da teoria dinâmica.
fáticas em situação de mutação43.
A teoria estática espera que
A p r o p o s t a g u a r d a r i a juízes reproduzam os sentidos de
c o r r e s p o n d ê n c i a c o m a s normas antigas sem que possam
disposições definidas na própria considerar o contexto em que
constituição, no sentido da criação elas serão aplicadas, afastando,
dinâmica de políticas nas quais as muitas vezes, a possibilidade de
46
preferências da maioria vão sendo uma hermenêutica dialética ao
moldadas pelas deliberações de seus transformar essa atividade em
representantes. A interpretação uma simples “descoberta”, uma
dinâmica substanciaria, portanto, localização de sentidos antigos,
um instrumento valioso para a como se o intérprete pudesse
legitimação do governo, eis que, nos (re)criar um vínculo com os
casos de mudanças significativas legisladores ou juízes do passado
nas circunstâncias fáticas,os e reproduzir com fidelidade os
problemas apresentados pela sentidos constituídos naqueles
dificuldade contramajoritária44 momentos, sem interferências de
não obstariam interpretações contingências contemporâneas.
dinâmicas pelos tribunais.
que disputam a definição de quem
tem capacidade para produzir
as melhores respostas: o juiz, o
legislador ou o próprio povo?42

Para Esk ridge, ao invés de
se limit ar à perspec t iva
convencional, a teoria dinâmica
deve observar e reconciliar três
dimensões: i) o texto, ou seja, a
parte formal da interpretação que
supõe um limite para o número
de possibilidades hermenêuticas;
ii) as expectativas originais dos
legisladores e os compromissos
que eles alcançaram; iii) e a
evoluç ão subsequent e da s
normas e seu contexto presente,
especialmente nos casos em que
ocorreram mudanças no âmbito
jurídico e social47.

Para ilustrar sua teoria,Eskridge
faz referência ao caso United
Steelworkers v. Weber (1979).
Em sua perspectiva, a resposta
fornecida pela Suprema Corte
foi adequada, porém, ao
mesmo tempo, notou-se grande
dificuldade por parte dos juízes
na justificação da decisão a
partir de teorias interpretativas
tradicionais. O caso discute a Lei
de Direitos Civis (Civil RightsAct) de
1964, que havia banido qualquer
forma de discriminação com base
em raça, cor, religião, gênero ou
nacionalidade.

42. Madison procurava mitigar a participação popular por meio da democracia representativa, nela, os representantes do povo seriam aqueles
responsáveis por falar em nome de seus representados: “Num tal governo é mais possível que a vontade pública, expressa pelos representantes do povo,
esteja em harmonia com o interesse público do que no caso de ser ela expressa pelo povo mesmo, reunido para esse fim” (HAMILTON; MADISON; JAY.
O Federalista. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2003. p. 64). Os modos deliberativos imaginados pelos pais fundadores seriam mediados por representantes
e se colocariam para além das preferências privadas dos cidadãos.
43. ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. University of Pennsylvania Law Review, v. 135. p. 1.529.

44. Porém, até mesmo Alexander Bickel admite que o compromisso com o ideal majoritário não pode ser absoluto. BICKEL, Alexander. The Least
Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. New Haven: Yale University Press, 1986. p. 51. Um problema com as objeções suscitadas
pela dificuldade contramajoritária está no fato de que ela espera que os juízes se limitem a implementar as vontades ou diretrizes dos legisladores;
porém, anota Eskridge, a hermenêutica demonstra a inevitabilidade da criação judicial quando o texto normativo é interpretado ao longo do tempo.
ESKRIDGE JR, William N. Gadamer/Statutory Interpretation. Columbia Law Review, v. 90, n. 3, 1990. p. 613.
45. “Statutes, however, should — like the Constitution and the common law — be interpreted ‘dynamically’, that is, in light of their present societal,
political, and legal context” (ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.479).
46.
47.

ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.482-3.

ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.483.
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Brian Weber, um empregado
branco,questionou a
constitucionalidade de um acordo
coletivo de trabalho que garantia
cotas para trabalhadores negros
com fulcro no título VII da Lei
de Direitos Civis, a qual vedava
discriminações no âmbito das
relações de emprego. Tratava-se,
portanto, de um questionamento
a respeito da constitucionalidade
de ações afirmativas adotadas na
esfera trabalhista diante de uma
legislação que não respondia
adequadamente às questões
suscitadas por Weber a respeito
da discriminação48.

condenava planos de ações
afirmativas privados, voluntários
e conscientes das questões
raciais49.

Na v isão de Eskridge, se a
interpretação dinâmica fosse
utilizada, ela poderia reconhecer
que não apenas havia ocorrido
uma mudança no conceito de
discriminação entre o momento da
edição da lei (1964) e o tempo de
julgamento do caso (1979), como
havia mudado também o contexto
legal e social. Tais transformações
puderam ser observadas nas
decisões posteriores, em que o
sentido da decisão do caso foi
A Supr ema Cor t e dec id iu, expandido para orientar ações
por maioria, que a alegada af ir mat ivas relacionadas a
discriminação contra brancos mulheres e minorias raciais50.
não fazia sentido e que as ações
afirmativas da empresa deveriam A teoria dinâmica sugere uma
ser mantidas. O justiceBrennan relação contínua entre os aspectos
apresentou a decisão da corte textuais, históricos e contextuais.
utilizando como argumentos a Em várias situações o texto
história legislativa, a intenção normativo irá sugerir respostas
do Congresso e o próprio texto para os casos, especialmente
normativo. Decidiu que o título quando a lei é recente e a produção
VII da Lei de Direitos Civis não legislativa foi permeada por

grandes deliberações — em tais
condições o texto é dominante.
Porém, em certos casos, nem
o texto ou a história legislativa
apontam para uma resposta, além
de serem notadas mudanças sociais
e jurídicas significativas — nessas
condições o contexto prevalece. A
seguinte estrutura pode auxiliar
na atividade interpretativa: i)
quanto mais detalhado o texto
normativo, maiores devem ser as
considerações textuais; ii) quanto
mais recente é a lei e mais evidentes
as intenções legislativas, maior
deve ser a consideração para os
aspectos históricos; iii) quanto
mais notáveis forem as mudanças
nas circunstâncias, maior atenção
deverá ser conferida para o
aspecto evolutivo51.

Diante de tal proposta, pode-se
advogar uma leitura dos textos
normativos realizada em um
intervalo temporal contínuo52 .
Ora, a teoria da interpretação
dinâmica supõe questões a
respeito da própria “natureza”
da atividade interpretativa. Hans-

48. “The statutory text does not decisively answer the interpretive issue, contrary to labored readings by both the majority and dissenting opinions.
(…) The operative word is ‘discriminate’, which is not defined in the Act. Weber interpreted the antidiscrimination rule of section 703(d) to prevent any
and every differential treatment of employees on racial grounds” (ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.489).

49. Deve-se anotar que a divergênciaapresentadapelo Justice Burger estáfundadaemsualeitura da “linguagemexplícita da lei”: “Often we have difficulty
interpreting statutes either because of imprecise drafting or because legislative compromises have produced genuine ambiguities. But here there is no lack of
clarity, no ambiguity. The quota embodied in the collective bargaining agreement between Kaiser and the Steelworkers unquestionably discriminates on the
basis of race against individual employees seeking admission to on-the-job training programs. And, under the plain language of § 703(d), that is ‘an unlawful
employment practice’” (United Steelworkers v. Weber (1979)).
50. “Weber suggests a lesson: when societal conditions change in ways not anticipated by Congress and, especially, when the legal and constitutional
context of the statute decisively shifts as well, this current perspective should, and will, affect the statute´s interpretation, notwithstanding contrary
inferences from the historical evidence” (ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.494).
51. ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.496.

52. Para Hans-Georg Gadamer, a interpretação textual ocorre em uma fusão de horizontes, em que o leitor alcança a perspectiva passada, ao mesmo
tempo em que compreende o contexto presente do texto.Trata-se de um processo contínuo.A hermenêutica é um diálogo do intérprete com o texto e
com a tradição que circunda a escritura. “Ernest Forsthoff demonstrou numa valiosa investigação que, por razões estritamente jurídicas, foi necessário
refletir sobre a mudança histórica das coisas, através do que distinguiu-se entre o sentido original do conteúdo de uma lei e o que se aplica na práxis
jurídica. É verdade que o jurista sempre tem em mente a lei em si mesma. Mas seu conteúdo normativo tem que ser determinado com respeito ao caso
ao qual se trata de aplicá-la. E para determinar com exatidão esse conteúdo não se pode prescindir de um conhecimento histórico do sentido originário,
e só por isso o intérprete jurídico tem que vincular o valor posicional histórico que convém a uma lei, em virtude do ato legislador. Não obstante, não
pode sujeitar-se a que, por exemplo, os protocolos parlamentares lhe ensinariam com respeito à intenção dos que elaboraram a lei. Pelo contrário,
está obrigado a admitir que as circunstâncias foram sendo mudadas e que, por conseguinte, tem que determinar de novo a função normativa da lei”
(GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. p. 485).
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Georg Gadamer, particularmente,
entende que o método adotado
para interpretação não restringe
ou mesmo guia o intérprete de
uma maneira específica, como a
literatura jurídica muitas vezes
parece supor, pois a interpretação
é uma busca pelo entendimento
comum da verdade do texto pelo
intérprete, por meio da uma
tradição histórica53.

Não há, portanto, um método
específico que seja suficiente
para responder a todas as
vicissitudes que a atividade
hermenêutica precisa enfrentar.
Eskridgeargumenta que o texto,
as expectativas do legislador
e os arranjos políticos atuais
podem ser ut ilizados para
apr imorar a her menêut ica.
Assim, a interpretação deve
ser compreendida como uma
conversaestabelecida entre a
perspectiva contemporânea do
intérprete e a tríade de elementos
que auxiliam na construção do
sentido normativo54.

Considerações finais

No que tange ao questionamento a
respeito de quem seria a autoridade
com melhores condições de realizar
interpretações constitucionais,
uma breve comparação pode ser
feita entre Eskridge e Dworkin.
Ambos formulam propostas

nor mat iv a s que pr oc u r a m
increment ar o conjunto de
instrumentais disponíveis para
a realização da hermenêutica
constitucional. Além disso, ambos
apostam suas fichas no Judiciário
como poder moldado para tomar
decisões difíceis.

coerente.Sob o manto do direito
como integridade, proposições
ju r íd ic a s s ão ver d adei r a s
se elas se harmonizam com
princípios de justiça, igualdade
e devido processo legal, os
quais podem construir a melhor
interpretação jurídica. De modo
a concretizaruma interpretação
As duas teorias, cada uma à construtiva, precisa-se perceber
sua maneira, questionam as a atividade interpretativa como
int er pret ações “es t át ic a s”. a construção de uma novela, um
Para Eskridge a alternativase romance em cadeia, uma história
encontra em uma perspectiva contínua na qual a compreensão
dinâmica cautelosa e na visão muda com o desenvolvimento da
dos juízes como “diplomatas”55, própria história narrada (pelo
cuja autoridade é bast ante direito)56.
limitada por seus “superiores”,
mas que, ainda assim,dispõem A proposta de Dworkin não dista
de competência para atualizar da conf luência de horizontes
suas ordens diante de novas apresentada por Gadamer, ou
conjunturas. Dworkin defende seja, as formas pelas quais a
a atualização interpretativa tradição pode conectar o passado
que acontece na consonância do e o presente57, e uma maneira de
direito como integridade, ou seja, realizar tal atividade no âmbito
a própria atividade interpretativa jurídico — em especial nacommon
possui o condão de conferir outro law–ocorre através da leitura
olhar para as normas por meio de dos precedentes. A sequência de
uma leitura coerente e olímpica precedentes, práticas e costumes
(hercúlea) do direito.
conformam um encadeamento
de sentidos para Dworkin, os
Para Dworkin, deve-se buscar quais conectam justamente as
a i nt eg r id ade n ão apen a s decisões anteriores dos tribunais
nas decisões, const it uindo com as decisões presentes. Cabe
ela também um norte para a ao intérprete considerar não
produção legislativa, o que faz apenas a origem das normas,
com que os legisladores tenham mas, também, sua vida e suas
como imperativo a construção de transformações.
uma ordem jurídica moralmente

53. “Quando o juiz adequa a lei transmitida às necessidades do presente, quer certamente resolver uma tarefa prática. O que de modo algum quer
dizer que sua interpretação da lei seja uma tradução arbitrária. Também em seu caso, compreender e interpretar significam conhecer e reconhecer um
sentido vigente” (GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. p. 487).
54. ESKRIDGE JR, William N. Gadamer/Statutory Interpretation. p. 613.

55. ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.482.
56. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. p. 276.

57. Veja-se as preocupações de Gadamer com a “tradição”: “Em si mesmo, ‘preconceito’ (Vorurteil) quer dizer um juízo (Urteil) que se forma antes da
prova definitiva de todos os momentos determinantes segundo a coisa. No procedimento jurisprudencial um preconceito é uma pré-decisão jurídica,
antes de ser baixada uma sentença definitiva. Para aquele que participa da disputa judicial, um preconceito desse tipo representa evidentemente uma
redução de suas chances” (Verdade e Método. p. 407).
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Por essas características, a visão
de Dworkin foi tratada como
“romântica”58 ou “sonhadora”59.
Um dos problemas derivados
da teoria de Dworkin está na
dificuldade da manutenção da
coerência da produção legislativa,
pois não apenas normas novas
possuem inconsistências internas,
comopodem, também, conflitar
com disposições anteriores que
expressavam visões políticas
distintas. O desafio se encontra
na complexa articulação da
coerência entre os diversos
campos tutelados pelo direito,
e, em adendo, na realização de
uma conciliação entre normas e
precedentes antigos com novas
configurações legais e sociais.
A teoria dinâmica de Eskridge
parece fornecer respostas mais
amoldadassobre a questão.O
modelo dinâmico sugere que os
juízes, ao interpretar os textos,
atuam como “diplomatas”. Os
diplomatas precisam seguir
ordens ambíguas para situações
inusitadas. Eles são, no limite,

agentes a serviço do Estado e
sua liberdade de interpretação é
restringida pelas ordens prévias, as
quais não são sempre consistentes
e coerentes ao longo do tempo60.

Outro problema está na maneira
com que Dworkin trata a política.
Não se pode negar a importância
da distinção entre princípios e
política formulada pelo autor62.
Porém, a proposta do ideal
político da integridade, que
almeja transformar a comunidade
política em uma comunidade
d e p r i n c í p i o s 63, e n c o n t r a
resistências. Eskridge reconhece
que a comunidade de princípios,
por transcender a proposta de
organização política pautada em
compromissos, parece ser mais
valiosa64. Contudo, Dworkin acaba
por simplificar o papel da política,
ao apostar no direito como agente
transformador da comunidade
política em uma comunidade
de princípios e sua teoria não
parece ser suficiente para afastar
a racionalidade política comum,
a qual se encontra pautada em
regras e em compromissos
políticos.

Eskridge reconhece que, em certos
casos, os juízes podem estar
próximos da tese olímpica: o justice
Earl Warren e seus colegas podem
ter se aproximado disso no caso
Brown v. BoardofEducation (1954),
mas a maioria dos magistrados
acaba por ter uma atividade mais
próxima à dos diplomatas61. Isso
não é de todo ruim, pois, em
certas circunstâncias, em que
determinados juízes acreditam
estar julgando como Hércules,
eles acabam por ter suas decisões
reformadas. Por isso, para
Eskridge, o papel daquele agente
público que aplica, com decência
e justiça ( fairness), as normas
de um sistema perpassado por
incoerências, é desempenhar uma
atividade nobre, uma nobreza que
é construída diariamente, não Por out ro lado, Esk ridge e
residindo, portanto, no livro de Dworkin concordamcom relação
aosfundamentoshermenêuticos
fábulas da utopia.

58. ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.550.

59. Para Hart, o “nobre sonho” de Dworkin seria particularista e holístico, pois procura maneiras de limitar a discricionariedade dos magistrados
se utilizando de recursos de sistema jurídicos particulares. O “pesadelo”, por outro lado, estaria representado pelos realistas e por sua visão da
impossibilidade de se limitar a discricionariedade dos juízes, e da consequente indeterminação das decisões. “So for Dworkin, even in the hardest of
hard cases where each of two alternative interpretations of a statute or two conflicting rules seems to fir equally well the already clearly established
law, the judge is never to make law. So Oliver Wendell Holmes was, in Dworkin´s view, wrong in claiming that at such points the judge must exercise
what he called ‘the sovereign prerogative of choice’ and must legislate even if only ‘interstitially’. According to the new theory, the judge, however hard
the case, is never to determine what the law shall be; he is confined to saying what he believes is the law before his decision, though of course he may
be mistaken. This means that he must always suppose that for every conceivable case there is some solution which is already law before he decides the
case and which awaits his discovery. He must not suppose that the law is ever incomplete, inconsistent, or indeterminate; if it appears so, the fault is
not in it, but in the judge´s limited human powers of discernment, so there is no space for a judge to make law by choosing between alternatives as to
what shall be the law” (Essays in Jurisprudence and Philosophy. p.138).

60. ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.554.

61.

Idem.

62. “Denomino ‘política’ aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico,
político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra
mudanças adversas). Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política
ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” (DWORKIN, Ronald.
Levando os direitos a sério. p. 34).
63. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito.p. 314.
64.

ESKRIDGE JR, William N. Dynamic Statutory Interpretation. p. 1.553.
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I — Introdução

vivemos um preocupante cenário
de crise de representatividade
Há exatos trinta anos o brasileiro na pol ít ic a . C a r ac t er i z ada
v iu nascer a t ão esperada principalmente pelo crescente
Constituição, a qual, longe de ser sentimento de descolamento
um mero documento, buscava entre as expectativas do cidadão2
inaugurar uma nova era, deixando e os atos de seus representantes.
para trás tempos de pouca [ou
nenhuma] vivência democrática. Neste cenário cada vez mais
t ensionado, é nat ura l que
Contaminado por esta esperança de inúmeras ideias surjam visando
plena democracia, o Constituinte não “corrigir os rumos da política”.
só asseverou ser o Brasil um Estado
Democrático, como fez questão de Todavia, as luzes dos debates e das
consignar expressamente1 ser o propostas legislativas parecem
não ter em mente o caminho
Povo o titular do Poder.
constitucionalmente eleito para
Passado este breve período a consolidação democrática.
histórico desde a promulgação
da Constituição, em que pese a É justamente neste ponto que se
inexistência de rupturas na ordem funda o objetivo central do ensaio;
constitucional e democrática, qual seja: relembrar que o caminho

para a consolidação da democracia
deve obrigatoriamente passar pelo
fortalecimento da participação do
cidadão.

Em que pese elementar, tal
busca vem diuturnamente sendo
desconsiderada pelas discussões,
proposições de mudança e
aplicações da legislação.

Diante de tal quadra, o presente
texto objetiva relembrar o cerne
do princípio democrático, para,
ao final, reafirmar a necessidade
de se continuar respeitando este
ideal, sob pena de desnaturação da
democracia que se busca aprimorar.
II — DEMOCRACIA

Mesmo sendo objeto de muitas e
necessárias críticas, não restam

1. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Art. 1º 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:
[...]
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I — plebiscito;
II — referendo;
III — iniciativa popular.
2. Ante a complexidade envolvida no tema, o que fatalmente transbordaria o objetivo do ensaio, não será abordada a influência dos grupos de pressão
e da opinião pública na formação/criação deste sentimento.
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Estando pontuado vivermos em
uma democracia representativa,
imprescindível se esclarecer que
Cidadão atribui o exercício deste
Poder por meio da eleição. Que,
nas democracias representativas,
é o complexo processo mediante o
qual se escolhem os representantes
que irão exercer o poder em
nome do povo, não se admitindo
Sempre em constante evolução, a atribuição do poder a quem não
uma característica que jamais tenha sido submetido ao processo
se descola do conceito de eletivo.8
democracia é a noção de governo
do povo, exteriorizada pela Como bem ex pl ic ado pelo
própria etimologia do termo [i.e. professor Manoel Gonçalves
demos=povo, kratos=poder]3.
Ferreira Filho, [n]as democracias
dúvidas de ser a democracia a
melhor maneira de um povo se
conduzir, sendo não “um mero
conceito político abstrato e
estático, mas um processo de
afirmação do povo e de garantia
dos direitos fundamentais que o
povo vai conquistando no correr
da história.” [Afonso, p. 126].

Na atual quadra histórica, todavia,
a democracia não se caracteriza
pelo exercício direto do Poder4,
mas sim pelo exercício indireto5,
o qual se instrumentaliza por
meio da representação, sendo
certo que em uma democracia
representativa6 o Povo exerce
o Poder por meio de seus
representantes eleitos.7

modernas, o método democrático
é a eleição (tanto que autores como
Schumpeter a resumem a eleições
livres). Não se aceita a atribuição
do poder senão a quem tenha sido
escolhido pelo povo em eleição.”
[FERREIRA, p. 52]
Assim, a representação política
do povo é pedra angular sobre

a qual se funda a democracia
representativa9, não podendo o
poder ser legitimamente exercido
senão quando concedido por seu
titular.
III — O CIDADÃO COMO ATOR
PR INCIPAL DO PR INCÍPIO
DEMOCRÁTICO.

Seg uindo as considerações
já postas, resta claro que a
democracia traz em seu bojo
a característica de ser o povo
o titular do Poder, que, em
uma democracia indireta, ou
semidireta, o exerce por meio
de seus representantes eleitos,
sendo certo, ainda, que, apesar
da existência de outras formas
de participação do cidadão (e.g.
plebiscito, referendo e iniciativa
popular) o exercício da escolha
dos representantes por meio do
voto é a participação popular por
excelência em uma democracia.

3. “A base do conceito de Estado Democrático é, sem dúvida, a noção de governo do povo, revelada pela própria etimologia do termo democracia [...]”
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 145.
4. Importante registrar que alguns cantões da Suíça ainda mantêm vivo o modelo de democracia direta.

5. “No mundo moderno [...] a democracia surgiu sob a forma indireta ou representativa. Manteve-se o princípio da soberania popular [todo poder emana
do povo e em seu nome será exercido], transferindo-se o exercício das funções governamentais aos representantes ou mandatários do povo. Democracia
e representação política tornam-se, no mundo moderno, ideias equivalentes: fala-se em democracia e subtende-se o sistema representativo de governo.”
MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 313/314.

6. “A identificação do governo representativo com a democracia não foi, todavia, acolhida sem reprovações, e contundentes. Para os críticos, muitos de
inspiração liberal, a democracia representativa não era verdadeiramente democrática.” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais
do direito constitucional: o estado da questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2009, 46.
7. Bases democráticas devidamente positivadas pelos artigos 1º, parágrafo único e 14, caput, ambos das Constituição da República.

8. “A eleição, modernamente, não passa de um concurso de vontades juridicamente qualificadas visando operar a designação de um titular de mandato
eletivo. “As eleições [escreve Nils Diederich] são procedimentos técnicos para a designação de pessoas para um cargo (outras maneiras de designação
são a sucessão, a cooptação, a nomeação, a aclamação) ou para a formação de assembleias. Eleger significa, geralmente, expressar uma preferência
entre alternativas, realizar um ato formal de decisão”. Mas, nas democracias de partido e sufrágio universal, elas tendem a ultrapassar essa pura
função designatória, para transmutarem-se num instrumento pelo qual o povo adere a uma política e confere seu consentimento, e, por consequência,
legitimidade, às autoridades governamentais. É o modo pelo qual o povo, nas democracias representativas, participa na formação da vontade do governo.
Aliadas a outras técnicas participatórias, as eleições desempenham papel importante na realização do princípio democrático.” SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 372.
9. “A democracia contemporânea, do ângulo jurídico, pode ser resumida nalguns princípios. Ou seja: 1) ela tem o povo como fonte de todo poder —
princípio da soberania popular; 2) todavia, o povo não exerce o poder, mas o faz por meio de seus representantes — princípio representativo — embora
excepcionalmente o exerça; 3) tal poder é, ademais, limitado por freios e contrapesos, e, sobretudo, pelo reconhecimento de direitos fundamentais em
favor dos seres humanos — princípio da limitação do poder.” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o
estado da questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, 51.
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É neste ponto referente ao
exercício de Poder de escolha do
cidadão que se encontra o objeto
central do presente ensaio, o qual
se resume na assertiva de que
toda limitação ao Poder de escolha
do cidadão deve ter como norte a
consolidação deste Poder. Explico.

Em que pese “esquecido”, não
parece natural que o representante
retire poderes do representado,
sendo esta atitude uma completa
inversão da lógica.

aristocracia ou mesmo de uma
tecnocracia, devemos impor o
dever de justificar apriorística
e sinceramente toda e qualquer
limitação ao direito do cidadão de
exercer o seu Poder por excelência
Justamente por inverter a lógica — o voto.
segundo a qual o titular é que
limita o poder de quem o exerce Não se pode limitar por limitar
em seu nome é que as limitações ou mesmo aceitar acriticamente
ao exercício do voto devem justificativas que não levam
ser cuidadosa e previamente em conta o fortalecimento do
justificadas frente ao Princípio princípio democrático.
Democrático.

Sendo o cidadão o titular do Poder
em uma democracia e sendo o voto
a forma mais concreta do exercício
deste Poder em uma democracia
representativa, as limitações a
este Poder somente se justificarão
caso apontem para um caminho Ressalte-se que o juízo de
de consolidação da democracia.
legitimidade ou não dest as
limitações será guiado e se
Dit o de out r a m a nei r a , é
modificará tanto pelo momento
imprescindível que qualquer
histórico10 como pelo momento de
limitação referente à participação
maturidade democrática no qual
do cidadão no processo de escolha
se encontre o país.
dos seus representantes seja
previamente justificada por uma
Não por outro motivo, limitações
busca de fortalecimento, ainda
tidas como absurdas nos dias atuais
que futuro, desta participação.
eram perfeitamente aceitáveis no
11
Caso contrário, esta limitação passado , assim como limitações
atentará contra o Princípio atuais [provavelmente] serão
Democrático, já que não produzirá condenadas no futuro.
frutos para a democracia que se
espera alcançar, limitando de Longe de se const it uir em
maneira estéril o Poder do cidadão. p e n s a m e n t o m e r a m e n t e
acadêmico, o presente texto
Ora, não há como se aceitar que busca lançar luzes sobre o
o Poder de escolha do cidadão quadro futuro de proposições
seja tolhido sem que esta poda e reformas que atinjam o Poder
se destine verdadeiramente do cidadão/eleitor, sendo certo
a produzir uma consolidação que para não caminharmos a
passos largos na direção de uma
democrática.

Apenas para ficar no exemplo
mais sintomático dos dias atuais,
veja-se o aumento das causas de
inelegibilidades perpetrado pela
Lei Complementar 135/10, mais
conhecida como “Lei da ficha
limpa”.
Como já pontuado, é inquestionável
o not ór io d i s t a nc i a ment o
do cidadão da vida política
do país, assim como ser este
desinteresse um claro sinal de
comprometimento da democracia.
Sentimento, é bom lembrar, que
não goza de exclusividade seja
quanto à nacionalidade seja
quanto à atual quadra histórica,
posto ser encontrado — em maior
ou menor grau — em diversos
países e em inúmeros momentos
históricos.12

10. “[É] preciso pontuar que inexiste um modelo abstrato, cerrado ou matemático de democracia. Existem, em verdade, arranjos, construídos no
curso do tempo, à luz da trajetória e realidade históricas de cada comunidade política.” FUX, Luiz. Frazão, Carlos Eduardo. Novos paradigmas do direito
eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 112.

11. Vale recordar, por exemplo, as duras críticas feitas modernamente ao modelo de democracia Grego: “A escura mancha que a crítica moderna viu
na democracia dos antigos veio porém da presença da escravidão. A democracia, como direito de participação no ato criador da vontade política, era
privilégio de ínfima minoria social de homens livres apoiados sobre esmagadora maioria de homens escravos.
De modo que autores mais rigorosos asseveram que não houve na Grécia democracia verdadeira, mas aristocracia democrática.” BONAVIDES, Paulo.
Ciência Política. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 288.
12. “Respondendo a quantos fazem objeções ao sistema democrático de governo, o reformista do liberalismo inglês Lord Russel, dessa maneira se
exprimia: Quando ouço falar que um povo não está bastantemente preparado para a democracia, pergunto se haverá algum homem bastantemente
preparado para ser déspota.” BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 286.
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Todavia, não parece lógico ser o
afastando do cidadão do pleno
exercício do seu Poder a solução
para o seu for t alecimento,
quando, na verdade, a atual crise
representativa reclama uma
[re]ligação entre representados
e representantes, passando a
consolidação da democracia
obrigatoriamente pela
participação efetiva e interessada
do eleitor.

Desta maneira, sendo o voto
a par ticipação popular por
excelência em uma democracia
represent at iva, soment e o
seu exercício pleno e com
qualidade poderá garantir uma
represent ação autêntica do
cidadão, sendo qualquer outro
atalho uma perigosa falácia.
Tal afirmação se justifica pelo
fato de que em um quadro utópico
[porém sempre perseguido]
de pleno desenvolvimento da
democracia, as limitações ao
poder de escolha do cidadão
tenderão a desaparecer e não a
serem aumentadas, haja vista
que a catarse será realizada nas
urnas, não sendo preciso tutelar/
limitar as escolhas na busca
de salvaguardar o processo
democrático.

Não desconheço o argumento
de que, em momentos de crise,
medidas extremas podem ser
aceitas, sendo certo, por este
viés, que os recrudescimentos
das limitações ao poder de escolha
do cidadão podem ser defendidos
como um mal necessário na
busca de se fortalecer o princípio
democrático ante a crescente
crise de representatividade
democrática.

Entretanto, é justamente aí que
reside o grande risco de se ter
na lei a forma de consolidação da
democracia, o que abre o caminho
para a adoção de novas leis com
o mesmo int uito, adot ando
contínuas políticas paliativas
que atacam o problema sem
atacar sua causa, trilhando um
perigoso atalho que fatalmente
afastará cada vez mais o cidadão
do exercício consciente do poder,
limitando mais e mais suas
escolhas.

Em primeiro lugar, parece um
tanto óbvio que não se aumenta
Poder limitando as possibilidades
de exercício deste Poder.

Sendo claro que na ausência de
limitações o cidadão pode votar
em todos os outros cidadãos que
pretendam se candidatar, não se
fortalece este Poder limitando o
rol dos candidatos. Basta ao eleitor
não votar em quem não pretenda.

Em segundo lugar, os erros de
escolha são inerentes ao processo
Ne s t e c a m i n ho, a s at u a i s democrático, e o inconformismo
limitações ao poder de escolha, com o resultado das eleições, ainda
i m p e l i d a s p o r c r i t é r i o s que aceitável e perfeitamente
eminentemente subjetivos — justificável, não é suficiente
na medida em que buscam para impedir que a maioria dos
afastar do âmbito de escolha eleitores escolha [ainda que mal].
os cognominados “fichas sujas”
— desprov idas de medidas IV — CONCLUSÃO
de melhoria da participação
popular, conduzem mais a uma Somos uma democracia nova e,
aristocracia e menos ao caminho portanto, padecemos das mazelas
desta juventude. Mas isso não nos
de consolidação democrática.
autoriza a desvirtuar o caminho
De outra monta, limitações da consolidação democrática
momentâneas justificadas pelo adotando a retirada de poder
momento histórico acompanhadas como forma de fortalecimento
de medidas de fortalecimento do poder, sendo incontestável
futuro da participação cidadã e que a busca de consolidação do
da consequente expectativa de princípio democrático deve ser o
diminuição/eliminação destas filtro de legitimidade pelo qual
limitações podem, em tese, passar todas as limitações ao poder do
no teste do filtro do princípio cidadão devem passar.
democrático.
Em que pese ser a democracia
Sobre este ponto, cumpre deixar plena uma quimera, a busca de
claro que a assertiva [retórica] de sua consolidação deve ser uma
que a “lei da ficha limpa” aumentou preocupação constante, cujo
o Poder do eleitor, assim como acerto ou desacerto se mede
a justificativa [velada] de que as não somente pelos resultados
inelegibilidades se impõem já que imediatos, mas, principalmente,
os eleitores não sabem escolher pelos caminhos percorridos.
seus representantes, se mostram
Perceba-se que este caminhar
totalmente inaceitáveis.
poderá ter como linha de chegada
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não a propalada consolidação
da democracia, mas sim sua
transmudação, provocada pela
quantidade e pela qualidade das
limitações ao poder do cidadão
[e. g. aristocracia, plutocracia,
tecnocracia].
Deste modo, a única saída para
se evitar desvios de percurso
na bu sc a da ma nut enç ão/
consolidação de uma democracia
se encontra na ampliação da
efetiva e consciente participação
do cidadão na vida política do
país, notadamente mediante
a escolha e acompanhamento
dos seus representantes, não
existindo outro caminho que
garanta, de forma perene e
legítima, a efetivação do princípio
democrático.

FER R EIR A FILHO, Manoel
Gonçalves. Princípios
f undament ais do direito
constitucional: o estado da
questão no início do século XXI,
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positivo brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2009.
GOMES, José Jairo. Direito
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Dito isto, conclui-se de maneira
óbvia que em uma democracia
que se busca consolidar, as
atenções devem recair sobre o
fortalecimento do papel do cidadão
e não sobre leis ou qualquer
outro atalho; na esperança de
que nos próximos trinta anos da
tão aguardada e festejada Carta
Constitucional estejamos firmes
no caminho da [inalcançável]
consolidação democrática.
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Introdução
É inegável que, em 30 anos de
Constituição, muito se avançou
no tema das garantias dos
Direitos Sociais dos cidadãos.
Mas fato é que esses direitos
foram garantidos a um preço
bem elevado. Constitui-se, a
partir da consagração do Estado
do Bem-Estar Social Brasileiro,
um
“empoderamento”
do
Poder Judiciário que, arvorado
na consagração dos direitos
sociais(principalmente
os
Direitos à saúde e à educação),
passou a se substituir à
Administração Pública, sem
o cumprimento dos ônus daí
decorrentes. Para tanto, o Poder
Judiciário se valeu de conceitos
jurídicos indeterminados, como
o prestígio ao “Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana”,
o dogma da “Força Normativa
da Constituição”, dentre outros.
Disso resultando numa grave
crise institucional entre os
poderes da República.

cada litigante vier a conseguir
individualmente e sem uma
avaliação prospectiva e sistêmica
orçamentária, o atendimento de
um direito social (por exemplo,
um medicamento não previsto
na Lista de Medicamentos
do Ministério da Saúde), tal
provimento
jurisdicional
importará no desequilíbrio
orçamentário em prejuízo de
toda a população – inclusive do
próprio litigante. Não se está,
aqui, querendo reproduzir a
tese da “reserva de possível”
ou dos “custos dos direitos” já,
amplamente,
desenvolvidas
pela doutrina pátria. O que
se pretende, neste ensaio, é
apontar a necessidade de que as
decisões que tenham por objeto a
consagração de um direito social
tenham uma racionalidade e uma
motivação reforçada, que leve
em consideração a capacidade
institucional de cada poder e,
sobretudo, os seus impactos
sistêmicos.

Para tanto, dividirei este ensaio
A tese que se pretende defender em três partes. Na primeira,
neste ensaio é a de que tal abordar-se-á a natureza jurídica
substituição da Administração e o regime de eficácia dos direitos
Pública pelo Poder Judiciário, sociais; na segunda, expor-se-á a
na ponta, militará justamente consequência dos entendimentos
em desfavor do atendimento doutrinários acima abordados na
de direitos sociais. É que, se jurisprudência pátria; na terceira,
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pretende-se propor sugestões
para que se possa conferir
racionalidade às decisões que
visem a tutelar direitos sociais.

Sendo a proposta do presente
artigo introduzir algumas linhas
para a reflexão dos estudiosos
sobre a garantia dos direitos
sociais trazidos pela Constituição
de 1988, por intermédio de
decisões judiciais, não se pretende
robustecer, doutrinariamente,
cada diagnóstico apresentado,
nem exemplificar com casos
práticos cada assertiva feita. Um
e outro recurso só será utilizado,
quando necessário, procurando
não retirar do texto o seu caráter
eminentemente ensaístico.
1. A garantia dos direitos
sociais por intermédio de
abstrações
Como é de conhecimento
convencional, o liberalismo
jurídico teve por desiderato
organizar o Estado de tal modo
que sua atuação se restrinja
à
garantia
da
liberdade
negativa. Assim é que, aos
direitos da liberdade, nesse
período, atribui-se um status
negativo, cuja finalidade era
garantir a prerrogativa de
autodeterminação do indivíduo, a
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liberdade de ação ou de omissão1.
Nada obstante, no final do século
XIX, a eclosão das lutas sociais
importaram na ampliação dos
direitos de cidadania para além
das conquistas abstencionistas.

melhores condições de vida
para os mais fracos, direitos que
tendem a realizar a igualização
de situações desiguais”. Em
prosseguimento, o referido
autor conclui que “são, portanto,
direitos que se ligam ao direito
Nesse quadrante, teve lugar o de igualdade. Valem como
intervencionismo estatal que, pressupostos do gozo dos direitos
nos Estados Unidos, teve início individuais na medida em que
por intermédio da legislação criam condições materiais mais
antitruste americana de 1890. propícias ao auferimento da
Nada obstante, foi com o crash igualdade real, o que, por sua
da Bolsa de Nova York que tal vez, proporciona condição mais
modelo de Estado ganhou força. compatível com o exercício
Na Europa, o pensamento social efetivo da liberdade.”
teve como origem a Alemanha,
país que criou os primeiros Dos referidos ensinamentos,
mecanismos assistenciais que é possível extrair o caráter
se irradiaram pelo continente, prestacional de tais direitos. É
sobretudo por intermédio do dizer, cuida-se de direitos que
pensamento do inglês John predicam de atos comissivos
Keynes2, que orientou a atuação estatais. Diferentemente de
do Estado para a intervenção direitos designados como de
e regulação do mercado. São, primeira geração, garantidos
pois, nesses quadrantes que tem no âmbito de um Estado
origem o Estado do Bem-Estar Liberal, que exigiam abstenções
Social, período no qual se “confere, estatais (como os direitos de
no Estado constitucional ou fora propriedade, do livre comércio e
deste, os direitos do trabalho, da de locomoção), os direitos sociais
previdência, da educação”3.
exigem práticas comissivas
do poder público – os quais
Cuida-se de forma de Estado, no tiveram raízes nas constituições
qual se desenvolvem os direitos socialistas do México de 1918
sociais, assim definidos por José e de Weimar de 1919(alemã). A
Afonso da Silva4,como “prestações Constituição de 1988 é prenhe de
positivas proporcionadas pelo dispositivos que tutelam direitos
Estado direta ou indiretamente, sociais, a exemplo do art. 7º, que
enunciadas
em
normas assegura direitos do trabalhador,
constitucionais, que possibilitam do art. 196, que traz uma diretriz

garantidora de direito à saúde, e
do art. 208 garantidor do direito
à educação.

Acontece que tais direitos vêm
sendo tutelados ao alvedrio do
Poder Judiciário, notadamente
do Supremo Tribunal Federal –
STF, com base em argumentos
abertos, sem que tenham sido
examinados aspectos específicos
dos casos concretos. Para além
disso, as decisões que tiveram
por objeto a tutela de direitos
sociais deixaram de considerar
seus aspectos prospectivos
e sistêmicos, ou, quando o
fizeram, também não continham
motivações dando conta de tais
nuanças.

Boa parte dessas decisões se vale
de uma linha argumentativa de
acordo com a qual as normas
que veiculam direitos sociais
não teriam natureza jurídica
de
normas
constitucionais
programáticas, as quais poderiam
ser implementadas, com mais
vagar e de forma gradual, pelo
Estado. Ainda de acordo com tal
entendimento, os direitos sociais
seriam direitos fundamentais,
os quais, à luz do art. 5º, § 1º,
da CRFB, possuiriam eficácia
imediata. Não se desabona tal
entendimento. Acontece que
isso não poderia importar numa
transferência de atribuições da
Administração Pública para o

1 Sobre o sistema patrimonialista, interessante é a análise de ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o Direito Privado: contributo para o estudo da
actividade de direito privado da Administração Pública. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, pp. 23-29. A autora anota que, já nesta época, é possível
visualizar duas “personalidades” do Estado, uma de natureza soberana não sujeita às normas jurídicas, e outra, quando se disfarçava de Fisco, sujeita às
regras jurídico-privadas.
2

O Keynesianismo surge como doutrina salvadora, procurando proteger a democracia por meio da renovação do capitalismo, e domina todo o mundo

ocidental nas décadas de 50 a 70. Consistia tal doutrina, analisando-a sinteticamente, em atribuir ao Estado a missão de proporcionar, a partir de

uma política de intervenção continuada, o pleno emprego e corrigir a distribuição de rendas (ainda que às custas de endividamento público, efetivado

principalmente através de obras de infra-estrutura e financiamento de setores estratégicos) e aumento da inflação. Sobre o tema v. BOBBIO, Noberto;

MATTECUCCI, Nicola & PASQUINO, Gianfresco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2004, p.1208. Verbete Política Econômica. Brasília: UNB, 2004, p. 970.
3
4

BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 208.

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 289.
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Poder Judiciário. Mais que isso,
não confere ao Poder Judiciário
a prerrogativa de exercer uma
função reguladora, para a
qual não possui a necessária
capacidade institucional (como
será doravante desenvolvido).

Nesse quadrante, o primeiro e
central argumento do qual se
vale o Poder Judiciário, para
se arvorar na competência de
garantidor de direitos sociais,
é o da força normativa da
Constituição, assim resumido por
Luís Roberto Barroso5, para quem
“uma das grandes mudanças de
paradigma ocorridas ao longo
do século XX foi a atribuição à
norma constitucional do status
de norma jurídica. Superou-se,
assim, o modelo que vigorou na
Europa até meados do século
passado, no qual a Constituição
era vista como um documento
essencialmente político, um
convite à atuação dos Poderes
Públicos. A concretização de suas
propostas ficava invariavelmente
condicionada à liberdade de
conformação
do
legislador
ou à discricionariedade do
administrador”.

acordo com o qual não há que
se falar mais na existência
de
uma
discricionariedade
administrativa absoluta, pautada
pelos conceitos de conveniência
e
oportunidade.
De
que
existiram graus de vinculação
da atividade Administrativa à
juridicidade6 - os quais seriam
impulsionados pelas doutrinas
da judicialização da política,
pelas
diretrizes
axiológicas
do
Neoconstitucionalismo7,
pelo Eficácia das Normas
Constitucionais8 e pela Teoria dos
Princípios.9 Tudo isso com o fim
de possibilitar o controle judicial
de políticas públicas.

O excesso, por certo, não é um
caminho seguro. É evidente que
não se está a defender a vetusta
concepção de que o mérito do
ato administrativo não pode
ser controlado pelo Poder
Judiciário – como originalmente
desenvolvido, no Brasil, por
Miguel Seabra Fagundes.10 Mas
isso não importa dizer que, no
âmbito da diretriz de um controle
recíproco entre os Poderes da
República, como baluarte do
Princípio da Separação dos
Poderes (checksand balances),
Com base nesse alicerce não mais exista um espaço de
doutrinário,
passou-se
a atuação reservado ao Poder
defender o entendimento de Executivo para o exercício de sua

vocação finalística, qual seja, a
de administrar; de realizar as
escolhas administrativas. Tratase, pois, do denominado Princípio
da Reserva da Administração,
assim conceituado por Arícia
em
Fernandes
Correia11,
trabalho específico sobre o
tema, “como exercício da função
administrativa em seu conteúdo
essencial e concreto, a englobar
tanto
atos
administrativos
unilaterais
(formais
ou
materiais) quanto bilaterais,
bem
como
procedimentos
administrativos,
que
não
poderiam ser substituídos nem
pelo legislador, tampouco pelo
órgão jurisdicional”.
Cuida-se de premissa que
vem sendo desconsiderada,
pela
jurisprudência
pátria,
notadamente
em
decisões
que garantem direitos sociais.
Acontece que tal orientação
do Supremo Tribunal Federal
brasileiro vem acarretando
uma multiplicação de demandas
individuais
nos
tribunais
brasileiros e uma “avalanche de
decisões”12, as quais serão objeto
no próximo item.

5

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional brasileiro). Revista

6

Como vem sendo defendido em OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública. O sentido da vinculação Administrativa à juridicidade. Coimbra:

7

Sobre o tema, veja-se: BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista de Direito

8

V. BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 375.

Forense, Rio de Janeiro, v. 102, n. 384, p. 71-104, mar./abr. 2006.
Almedina, 2003, p. 147.

Administrativo – RDA. 2005, pp. 84/103.
9

10

11

DWORKIN, Ronald. TakingRightsSeriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

FAGUNDES, Miguel Seabra. Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 7 ed., 2005, p. 138

CORREIA, Arícia Fernandes. Reserva da Administração e Separação de Poderes. In BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Reconstrução Democrática do

Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro:Renovar, 2007. p. 596.
12

SCAFF, Fernando Facury. A efetivação dos direitos sociais no Brasil garantias constitucionais de financiamento e judicialização. In: SCAFF, Fernando

Facury; ROMBOLI, Roberto; MIGUEL, Revenga. A eficácia dos direitos sociais. São Paulo: QuartierLatin, 2010. p. 35.
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2. Os Direitos Sociais na
jurisprudência pátria e o
voluntarismo decisório
Não se tem a pretensão, neste
item, de expor, de forma
detalhada, os atendimentos do
Supremo Tribunal Federal – STF
a propósito da consagração de
direitos sociais. Na verdade,
pretende-se,
tão
somente,
ilustrar que, quando se trata
deste tema, as decisões são
cambiantes e tomadas com
base em argumentos abstratos.
São exemplo salientes do
que se pretende explicitar os
julgados que tinha por objeto o
atendimento do direito à saúde e
à educação.

Especificamente no que toca o
direito à saúde, digno de nota
é o Recurso Extraordinário
n°271286-AgR/RS,
no
qual
o STF deixou assentado que
“direito público subjetivo à
saúde representa prerrogativa
jurídica
indisponível”,
cabendo ao Estado formular e
implementar políticas que visem
a garantir a todos, inclusive
aos portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar”. No que
tange ao direto à educação, o
STF, ao realizar o julgamento do
RE 411518/SP, deixou assentado
“Conforme preceitua o artigo
208, inciso IV, da Carta Federal,
consubstancia dever do Estado
a educação, garantindo o
atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis
anos de idade. O Estado – União,
Estados propriamente ditos,
ou seja, unidades federadas, e
Municípios – deve aparelhar-se
para a observância irrestrita

dos ditames constitucionais, não
cabendo tergiversar mediante
escusas relacionadas com a
deficiência de caixa”.

Ao analisar esses e outros
julgados,
Daniel
WeiLiang
Wang13, em relevante estudo
empírico a propósito de tais
julgados, concluiu que, embora os
Nada obstante, com o passar do conceitos de “reserva do possível”
tempo, os dois direitos sociais e de “custos dos direitos” tenham
começaram a ser tratados, por passado a ser utilizado em
intermédio de um viés mais julgados que tenham por objeto o
consequencialista. Na ADPF nº atendimento de direitos sociais:
45/DF, por exemplo, malgrado
a referida ação tenha perdido o O problema não está no resultado
seu objeto, o Supremo Tribunal das decisões, mas na forma
Federal se manifestou no sentido como elas estão fundamentadas.
de que “a limitação de recursos Afirmar com segurança que o
existe e é uma contingência que impacto de umas é menor que
não se pode ignorar. O intérprete o de outras só seria possível
deverá levá-la em conta ao afirmar por meio de uma análise mais
que algum bem pode ser exigido pormenorizada das políticas
judicialmente, assim como o públicas de saúde e educação e de
magistrado, ao determinar seu conhecer melhor a capacidade de
fornecimento pelo Estado”. Do gasto do Poder Público, o que foi
mesmo modo, na Suspensão de feito nos julgamentos de pedido de
Tutela Antecipada nº 91, ficou intervenção federal. Além do mais,
assentado que “a gestão da alguns pedidos isolados podem
política nacional de saúde, que não trazer maiores problemas
é feita deforma regionalizada, para as finanças públicas. Ao se
busca uma maior racionalização abrir precedentes, entretanto,
entre o custo e o benefício dos todos aqueles que se encontram
tratamentos que devem ser em situação idêntica podem fazer
fornecidos gratuitamente, a o mesmo pedido ao Judiciário,
fim de atingir o maior número criando um efeito multiplicador
que acarretará um grande
possível de beneficiários”.
impacto às contas públicas.
Assim também se passou com
o direito à educação, a exemplo É, pois, com base nesse racional
do que foi decidido na ADI que se pretende desenvolver o
nº 3324, da qual se extraí o entendimento de acordo com o
entendimento de acordo com qual as decisões judiciais que
o qual “a transferência de tenham por objeto a consagração
alunos pressupõe a observância de direitos sociais predicam
da
natureza
jurídica
do uma motivação qualificada,
estabelecimento
educacional prospectiva e consequencialista.
de origem, a congeneridade Eis o tema do próximo e último
das instituições envolvidas - de item do presente ensaio.
privada para privada, de pública
para pública -, mostrando-se
inconstitucional interpretação
que resulte na mesclagem - de
privada para pública”.

13 WANG, Daniel WeiLiang Wang. Revista Direito GV. São Paulo 4 (2) – Jul- Dez, 2008.
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3. O ônus consequencialista geral14 – aplicável, pois, a
das decisões que consagram todas as entidades federadas
–, suspender a eficácia da
Direitos Sociais
instituição da gratuidade15 até
A consagração de direitos que seja implementada a medida
sociais, por intermédio do Poder de revisão (compensação) da
Judiciário, é predicadora de um equação financeira do ajuste.
racional consequencialista, que
seja permeado pela instituição Tenho para mim que o referido
de uma arquitetura institucional dispositivotemdoisdestinatários.
entre os Poderes. O tema da O primeiro é o próprio poder
instituição de gratuidades em concedente (que representa
Administração
Pública),
serviços públicos é um exemplo a
no qual o Poder Legislativo, o que, antes de implementar
Poder Judiciário e Administração uma isenção tarifária, deve
Pública já tiveram de endereçar compensar o concessionário
um viés consequencialista no por eventual desequilíbrio na
atendimento de direitos sociais. equação econômico-financeira do
Do legislativo veio a previsão do módulo concessório. O segundo
art. 35 da Lei nº 9.074/1995, de é o Poder Legislativo, que não
acordo com a qual: a estipulação poderá editar normativos que
de novos benefícios tarifários instituam isenções ao pagamento
pelo poder concedente fica do pedágio, desconsiderando
condicionada à previsão, em lei, os seus efeitos econômicos nos
da origem dos recursos ou da contratos de concessão, sob pena
simultânea revisão da estrutura de ter sua validade maculada pela
tarifária
do
concessionário pecha da inconstitucionalidade.
ou permissionário, de forma a Nesse sentido, o Supremo
preservar o equilíbrio econômico- Tribunal Federal – STF, por
financeiro do contrato. (Grifos ocasião do julgamento da ADI
nº 2.733-6,16 na qual se apreciou
nossos).
a constitucionalidade da Lei nº
A ratio do referido dispositivo 7.304/2002, do estado do Espírito
é a de, por meio de uma norma Santo, cujo objeto era a isenção

de pedágio para motocicletas
e reduziu em 50% o valor dos
pedágios pagos pelos usuários
que fossem estudantes, concluiu
que:
A lei estadual afeta o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato
de concessão de obra pública,
celebrado pela Administração
capixaba, ao conceder descontos
e isenções sem qualquer forma de
compensação. Afronta evidente
ao princípio da harmonia entre
os poderes, harmonia e não
separação, na medida em que
o Poder Legislativo pretende
substituir o Executivo na gestão
dos contratos administrativos
celebrados.

Cuida-se de uma arquitetura
institucional que possibilita
um controle recíproco entre
os Poderes da República, como
baluarte da Separação dos
Poderes (checksand balances),
sem descurar que ainda existe um
espaço de atuação reservada ao
Poder Executivo para o exercício de
sua vocação finalística, qual seja,
a de administrar; de realizar as
escolhas administrativas. Tratase, pois, do dogma da Reserva da

14 Como bem observado por Flávio Amaral Garcia: “Este dispositivo específico apresenta natureza de norma geral, aplicando-se a todos os serviços
públicos objeto de concessão, inclusive as rodovias, servindo de norte para os demais entes da federação, que devem, portanto, seguir a diretriz ali

traçada e que se encontra em linha de coerência com o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 37, XXI, da CF) e com
a formulação de uma política tarifária (art. 175, parágrafo único, III, da CF). O que a lei objetivou evitar foi a concessão de isenção tarifária sem a previsão

de outra fonte de custeio, seja por meio de subsídio do próprio poder concedente (o que implica a observância da previsão de recursos orçamentários),
seja por meio de revisão do valor da tarifa, sob pena de desnaturar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (A remuneração nas concessões de
rodovias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 5, ano 2, jan./mar. 2004).
15

No mesmo sentido, assevera Sérgio Roberto Maluf: “Sem fonte de custeio a norma não poderá gozar de aplicabilidade imediata, sob pena de

pretender, de forma marota, adentrar na seara do legislador constituinte originário. Se o intento realmente for uma ampliação constitucional o processo
legislativo deve ser aquele reservado ao constituinte derivado, com rito que respeite os procedimentos constitucionalmente definidos. Sem fonte de

custeio e tampouco a necessária revisão tarifária, não se reveste, a norma, de aplicabilidade. A omissão do chefe do Poder Executivo, quando não ordena
a revisão, faz com o que o diploma da gratuidade passe do que epigrafamos ‘quase-inconstitucional’ para a teiga das normas inconstitucionais. E a estas,

não deve obediência qualquer dos administrados” (MALUF, Sérgio Roberto. Gratuidade sem custeio ou revisão tarifária no serviço público de transporte
rodoviário de passageiros: o vitupério à constituição. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 5, n. 21, p. 89-98, jul./
set. 2005, grifo nosso).
16

STF. ADI nº 2.733/ES – Relator (a): Min. EROS GRAU. Julgamento: 26.10.2005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
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Administração, assim conceituado
por Arícia Fernandes Correia17,
em trabalho específico sobre o
tema, “como exercício da função
administrativa em seu conteúdo
essencial e concreto, a englobar
tanto
atos
administrativos
unilaterais
(formais
ou
materiais) quanto bilaterais,
bem
como
procedimentos
administrativos,
que
não
poderiam ser substituídos nem
pelo legislador, tampouco pelo
órgão jurisdicional”.

de um cometimento público. Em
outras palavras, trata-se de uma
decisão atribuída a uma entidade
dotada de expertise técnica e de
capacidade operacional para seu
exercício, características que
lhe conferem uma capacidade
institucional específica, como
explica a Teoria das Capacidades
Institucionais.
Segundo esta
Teoria, que tem tomado parte
importante do debate jurídico
nacional, a análise das questões
de interpretação jurídica, em
geral, deve ser iniciada por uma
Demais disso, é relevante análise das situações estruturais
das
instituições
destacar-se que substituir a internas
identificando
e
decisão
administrativa,
na envolvidas,
avaliando
suas
capacidades
e
consagração de direitos sociais,
tem o efeito de desconsiderar aptidões, de modo a determinar
um juízo técnico realizado por qual é o locus mais apropriado
uma entidade que tem uma à tomada de uma determinada
visão holística a propósito do decisão.18
sistema que envolve a delegação

Isto é: antes mesmo de se
debater sobre a legalidade,
constitucionalidade ou até mesmo
a melhor forma de interpretação
de uma determinada norma,
dever-se-ia fazer uma análise
das capacidades das instituições
envolvidas.
Assim,
seriam
verificadas questões empíricas
como a possibilidade de o agente
levantar recursos e informações19;
a sua especialização, representada
por
um
conhecimento
aprofundado em determinadas
matérias; e a sua capacidade de
avaliar os efeitos sistêmicos de
sua decisão.20 O objetivo dessa
análise consistiria em, por meio
da determinação da capacidade
institucional
dos
agentes
envolvidos, determinar qual
entidade está mais habilitada a
produzir a melhor decisão em
determinada matéria.21

17

CORREIA, Arícia Fernandes. Reserva da Administração e Separação de Poderes. In BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Reconstrução Democrática do

18

Nesse sentido, lecionam CassSunstein e Adrian Vermeule que: “Temos visto que vozes influentes na doutrina constitucional argumentam em

Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro, Renovar, 2007. p. 596.

favor de estratégias interpretativas sem sintonia com a questão das capacidades institucionais. Aqueles que enfatizam argumentos filosóficos, ou a

idéia de interpretações holísticas ou intratextuais, parecem, em nossa visão, terem dado muito pouca atenção às questões institucionais. Aqui, como em
outros lugares, a nossa colocação [submission] mínima é a de que uma afirmação sobre a interpretação adequada é incompleta se não prestar atenção

às considerações das capacidades administrativas [administrability], das capacidades judiciais e efeitos sistêmicos, além das colocações usuais sobre
legitimidade e autoridade constitucional.” (Grifos postos). SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. John M. Olin Program in

Law and Economics Working Paper nº. 156, 2002. Disponível em: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1279&context=law_
and_economics, acesso em: 10/02/2016.
19

O levantamento de recursos e informações também serve, portanto, de parâmetro informativo a uma postura mais, ou menos deferente do Poder

Judiciário ao controlar a Administração Pública. Segundo Adrian Vermeule, há um papel apropriado para os Tribunais no sentido de assegurar que
as agências tenham adequadamente investido recursos na coleta de informações, que podem resolver a incerteza, seja transformando-a em risco, ou

mesmo em certeza. Assim, quanto mais tempo e recursos o regulador tiver investido na busca de informações, mais justificada será a deferência do

Judiciário às escolhas de primeira ordem tomadas pelas agências em um ambiente de incerteza. Cf.: VERMEULE, Adrian. Rationally Arbitrary Decisions
(in Administrative Law). Harvard Public Law Working Paper nº 13-24. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239155.
Acesso em: 10/02/2016.
20

Nesse sentido, Carlos Bolonha, José Eisenberg e Henrique Rangel anotam: “Em se tratando de capacidades institucionais, pode-se compreender que

existe a necessidade de serem firmados parâmetros para definir o nível de interpretação que deve ser empregado sobre o caso concreto. Como exemplos
de fatores indispensáveis para o aprofundamento da discussão decisional, pode-se apontar o fato de a instituição ser plenamente capaz de levantar
recursos e informações que balizem sua decisão, bem como ela estar inserida em debates teóricos e empíricos sobre os fatos conexos àquela matéria.

No que tange aos efeitos sistêmicos, preocupa-se com os resultados que podem recair sobre pessoas, instituições públicas e instituições privadas; o que
exige do processo de deliberação um rigor maior na interpretação, discussão e decisão do caso concreto. BOLONHA, Carlos; EISENBERG, José; RANGEL,

Henrique. Problemas Institucionais no Constitucionalismo Contemporâneo. Direitos Fundamentais e Justiça. Revista do Programa de Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado em Direito da PUC-RS, Ano 5 - n° 17 - Out./Dez. 2011. Disponível em: http://www.dfj.inf.br/sumarios2.php.
21

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
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Em
outras
palavras,
“a
capacidade institucional envolve
a determinação de qual Poder
está mais habilitado a produzir a
melhor decisão em determinada
matéria, devendo ser sopesada
A
de maneira criteriosa.”22
questão, portanto, é de aptidão
institucional de um Poder
frente aos demais. Nesse
quadrante, são precisos os
ensinamentos de Leonardo
Coelho Ribeiro23, quando afirma
que “transportada para os
domínios da revisão judicial de
atos administrativos, a referida
teoria funciona como um limite
à demasiada ingerência judicial
sobre a esfera administrativa,
afirmando o fato de que, em
determinadas
ocasiões,
o
Poder Judiciário pode não ser a
instância mais qualificada para

analisar atos administrativos
de
grande
complexidade
técnica ou científica, seja
pela falta de informação, seja
pelo conhecimento específico
envolvido no tema em concreto”.
Nessas hipóteses, os tribunais
devem reconhecer que o Poder
Executivo tem aptidão especial
que o torna melhor equipado para
decidir determinadas questões
de fato, o que se aproxima da
própria ideia de deferência.24
A doutrina da deferência
(intelligible principles doctrine)
consiste na construção da
Suprema
Corte
Americana
segundo a qual, se houve um
processo administrativo e uma
fundamentação adequada para
a Administração escolher uma,
dentre várias interpretações

plausíveis do ato normativo, o
Judiciário não deve substituir
a interpretação plausível da
Administração pela sua própria,
salvo se aquela não for razoável.25
Essa premissa se baseia no fato de
que existem atos administrativos
de natureza técnica, cuja
competência é privativa da
Administração Pública, a qual não
pode ser substituída nessa tarefa
por outra entidade detentora de
poder26.

No célebre caso “Chevron”27,
um
precedente
acidental28
cunhado pela Suprema Corte
Estadunidense, mas que acabou
se tornando seu mais citado
precedente29, restou fixado
que, ao rever as interpretações
das agências reguladoras, os
Tribunais deveriam adotar uma

synthesis/article/view/7433.
22

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Op. cit. p. 11.

23

RIBEIRO, Leonardo Coelho. Presunções do ato administrativo, capacidades institucionais e deferência judicial a priori: um mesmo rosto, atrás de um

24

De acordo com Alexandre Santos de Aragão, “o controle jurisdicional está avançando para um nível de discussão muito mais sofisticado do que

novo véu? Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/99275

a divisão binária (e muitas vezes ad hoc) entre discricionariedade e vinculação, que está sendo gradualmente substituída pelo conceito de índices de
capacidade institucional do órgão administrativo que emitiu a decisão comparativamente à capacidade institucional que o Judiciário tem para decidi-la.”

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Controle jurisdicional de políticas públicas. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano
10, n. 42, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70465>. Acesso em: 10/06/2014.
25 Ibid. p. 12

26 Cass R. Sunstein e Adrian Vermeule: “Temos argumentado que as questões de interpretação jurídica não podem ser adequadamente resolvidas sem
atenção às questões institucionais. Uma extraordinária variedade de pessoas ilustres tem explorado estratégias interpretativas sem atentar para o fato

de que tais estratégias, inevitavelmente, serão usadas por pessoas falíveis e com prováveis efeitos dinâmicos que vão muito além do caso em questão. Dois
mecanismos parecem principalmente responsáveis por esta cegueira institucional. Um deles é uma armadilha relacionada a quem desempenha o papel
[role-relatedtrap]: os teóricos interpretativos se perguntam “como eu decidiria o caso, se eu fosse um juiz? “- Uma pergunta cuja forma muito suprime

a questão fundamental de que as regras interpretativas relevantes serão utilizadas por juízes, em vez de teóricos. Outra é uma armadilha cognitiva:
especialistas, como professores de Direito, criticam opiniões monocromáticas [insufficientlynuancedopinions] emitidas por juízes generalistas em casos

particulares, desconsiderando que os mesmos juízes poderiam muito bem ter feito muito pior, ao longo de uma série de casos, na tentativa de emular a

abordagem dos especialistas. No geral, a questão-chave parece ser, “como juízes perfeitos decidem os casos? “ ao invés de “como juízes falíveis devem
proceder, à luz de sua falibilidade e de seu lugar em um sistema complexo de ordem privada e pública?” (Os grifos não são do original). SUNSTEIN, Cass
R.; VERMEULE, Adrian. InterpretationandInstitutions. John M. OlinProgram in Law andEconomicsWorkingPaper nº. 156, 2002. Disponível em: http://
chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1279&context=law_and_economics.
27

28

Chevron USA Inc. v. Natural ResourcesDefenseCouncil. 467 U.S. 837 (1984).

Cf.: MERRIL, Thomas W. The story of Chevron: the making of and accidental landmark. In STRAUSS, Peter. Administrative Law Stories. Foundation

Press: NY, 2006.
29

Segundo apontado em MILES, Thomas J.; SUNSTEIN, Cass R. Do Judges Make Regulatory Policy? An Empirical Investigation of ‘Chevron’. University
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abordagem em dois passos: (i)
verificar a existência de espaços
e lacunas para a atuação da
Administração Pública, isto
é, a existência de um espaço
que indique uma delegação
legislativa; e (ii) avaliar se o ato
administrativo praticado estaria
coerente com o dispositivo legal
interpretado, isto é, se este seria
um resultado razoavelmente
esperado da interpretação do
mesmo, ou se a interpretação dada
pala Administração extrapolou os
limites do dispositivo.30-31 Desse
modo, desde que a interpretação
conferida pela agência à norma
legal seja razoável e não contrarie
claramente a legislação, o Poder
Judiciário deveria tributar-lhe
deferência. As decisões das
agências deveriam, portanto, ser
preservadas pelo Judiciário, salvo
a hipótese de erro evidente.32

Tudo isso levando em conta
a premissa de que, como as
entidades
técnicas
seriam
capazes de alcançar uma
profundidade técnica maior do
que a possível em sede judicial,
estariam elas em melhor posição
para tomar decisões regulatórias
que assim demandassem. Por
consequência, o Poder Judiciário
deveria adotar uma postura de
judicial deference (deferência
jurisdicional) à atuação da
Administração Pública.

a sindicabilidade do ato envolve
o exame limitado aos aspectos
de legalidade – em especial, o
atendimento dos elementos do
ato administrativo, mediante
a aferição da regularidade do
procedimento pelo qual foi
cunhado.

Recentemente, a bem-vinda Lei
nº 13.655/2018, denominada “Lei
da Segurança para a Inovação
Pública”, foi editada, justamente,
com propósito de estabelecer
parâmetros a partir dos quais
O princípio da deferência33, pois, o controle poderá ser exercido.
limita a atuação do julgador, nos Para o que aqui importa, digno
casos em que este é provocado a de nota é o disposto no art. 20 do
alterar os juízos de ponderação novel diploma, de acordo com o
(técnicos, econômicos, sociais qual se prescreve que “nas esferas
e jurídicos) realizados pela administrativa, controladora e
autoridade administrativa, que judicial, não se decidirá com base
dispõe de formação adequada em valores jurídicos abstratos
para tanto.34 Nessas hipóteses, sem que sejam consideradas

of Chicago Law Review, Vol. 73, 2006. U. Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 294 Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=906658.
30
31

MILES, Thomas J.; SUNSTEIN, Cass R. Do Judges Make Regulatory Policy? Op. Cit. p. 13.

Ressalte-se a posição de Cass R. Sunstein, para quem a mencionada abordagem envolve não dois passos, mas três. Segundo o autor, antes mesmo de

se verificar a existência de espaços e lacunas para a atuação da administração pública, e avaliar se o ato administrativo praticado estaria coerente com
o dispositivo legal interpretado, seria preciso aplicar um “passo zero”, qual seja, a avaliação da natureza jurídica do ato administrativo, limitando-se a

responder se este possui ou não força de lei para, então, decidir se é ou não caso de aplicação do precedente firmado em Chevron. “Na maioria das vezes,

as divergências atuais tomaram a forma de uma disputa sobre o passo zero de Chevron - a investigação para determinar se o esquema Chevron se aplica,

afinal. Breyer tem conseguido que a avaliação sobre se o Congresso pretendeu delegar o poder de interpretar a lei para as agências seja avaliado caso a
caso. Certamente, essas avaliações são menos caso a caso do que ele sugeriu que elas deveriam ser, em 1986; se a ação da agência tem força de lei, Chevron

se aplica, e as decisões da agência que resultam de procedimentos formais são levadas a ter força de lei.” (Os grifos não são do original). SUNSTEIN, Cass
R. Chevron Step Zero. University of Chicago, John M. Olin Law & Economics Working Paper nº 249, May 2005. Disponível em: http://www.law.uchicago.
edu/files/files/249-crs-chevron.pdf.

32 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Ativismo Judicial, pragmatismo e capacidades institucionais: as novas tendências do controle judicial dos atos
administrativos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 10, nº 39, pp. 9-36, out./dez. 2012.
33

Sobre o tema, confira-se os ensinamentos de José Esteve Pardo: “Questão crucial e de todo inescusável que se coloca em torno da revisão judicial

da atividade regulatória é, justamente, a delimitação do alcance do controle judicial. Com essa delimitação se determina também, negativamente, o

âmbito excluído da intervenção judicial e que resta, portanto, à completa disposição das autoridades reguladoras: o espaço de deferência que lhes é
reconhecido como não estando sujeito à revisão judicial”. (Os grifos não são do original). ESTEVE PARDO, José. La revisión judicial de lasdecisiones de las

autoridades reguladoras. In MUÑOZ MACHADO, Santiago; ESTEVE PARDO, José (dir.). Derecho de laregulación económica: fundamentos y instituciones
de laregulación. Madrid: IUSTEL, 2009, p. 899.
34

Abordando a noção de capacidade institucional e o princípio da deferência, embasando-se, para tanto, no artigo anteriormente citado, confira-se

também: BARROSO, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Disponível em: http://

www.lrbarroso.com.br/pt/. Acesso em: 12/07/2014, p. 13; BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André Rodrigues. Entre Política e Expertise: A Repartição de
competências entre o governo e a Anatel na Lei Geral de Telecomunicações. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, nº 16, novembro/
dezembro/janeiro, 2009. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.
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as consequências práticas da
decisão”. A ratio do dispositivo é
a de interditar a utilização
indiscriminada de abstrações
nas razões de decidir — as quais,
nos últimos anos, serviram para
ampliar a falta “de controle do
controlador”.

Nesse sentido, como já tive a
oportunidade de asseverar35,
a partir de tal previsão, o
controlador passará a se
submeter a um devido processo
legal decisório, mais interessado
nos fatos, por intermédio do qual
os decisores terão de explicitar
se: (i) dispõem de capacidade
institucional para tanto, ou
se, excepcionalmente, estão
exercendo uma função que lhe é
atípica, mais por uma necessidade
pragmática, porém controlável;
(ii) a decisão que será proferida
é a mais adequada, considerando
as possíveis alternativas e o
seu viés intrusivo; e (iii) se as
consequências de suas decisões
são predicadoras de medidas
compensadoras, ou de um regime
transição. Cuida-se de uma
motivação qualificada.
Conclusões
A consagração de direitos sociais
é uma conquista da sociedade
moderna. Mas isso não significa
dizer que tais direitos tenham
prevalência sobre os demais, nem,
tampouco, que a sua consagração
possa importar no rompimento
da arquitetura institucional
constitucionalmente delineada.
Razão pela qual a consagração
de tais direitos, pelo Poder
Judiciário, não pode importar

em decisões que desconsiderem Neoconstitucionalismo, Direitos
os seus efeitos prospectivos e fundamentais e controle das
consequencialistas.
políticas públicas. Revista de
Direito Administrativo – RDA.
Daí a proposta deste ensaio 2005, pp. 84/103.
no sentido de que às decisões
que consagrem direitos sociais BARROSO,
Luis
Roberto.
passem a incidir o disposto no Constituição,
democracia
e
art. 20 da Lei nº 13.655/2018, supremacia judicial: direito e
denominada “Lei da Segurança política no Brasil contemporâneo.
para a Inovação Pública”. De Disponível em: http://www.
modo que, nessas demandas, lrbarroso.com.br/pt/.
o magistrado tenha o ônus de
fundamentação qualificado de _______.Interpretação e aplicação
demostrar que (i) dispõe de da Constituição. São Paulo:
capacidade institucional para Saraiva, 2009.
tanto, ou se, excepcionalmente,
está exercendo uma função _______. Judicialização, Ativismo
que lhe é atípica, mais por uma Judicial
e
Legitimidade
necessidade pragmática, porém Democrática. Disponível em:
controlável; (ii) a decisão que http://www.e-publicacoes.uerj.
será proferida é a mais adequada, br/index.php/synthesis/article/
considerando
as
possíveis view/7433.
alternativas e o seu viés intrusivo;
e (iii) se as consequências de suas _______. Neoconstitucionalismo
decisões são predicadoras de e
constitucionalização
do
medidas compensadoras, ou de direito
(o
triunfo
tardio
um regime transição. São, pois, do
direito
constitucional
esses os novos quadrantes que brasileiro). Revista Forense, Rio
devem orientar a implementação de Janeiro, v. 102, n. 384, p. 71de direitos sociais pelo Poder 104, mar./abr. 2006.
Judiciário.
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A Constituição Entre o Direito e
a Política: o Futuro das Instituições
Ricardo Lewandowski
A ideia de democracia no mundo
contemporâneo
Não há assunto mais importante,
neste difícil momento pelo qual
passa o País e o mundo, em que as
sociedades precisam dar um salto
de qualidade para aperfeiçoar as
instituições políticas, do que o
tema da democracia.
O conceito, que surgiu na Grécia
A nt iga — onde sig nif icava
essencialmente a arte de tomar
decisões coletivas, depois de
discutidas publicamente, como
condição necessária para a vida
da polis1-, passou por múltiplas
transformações desde então,
sobretudo, no concernente à sua
colocação em prática.

Atualmente, em pleno século XXI,
a ideia de democracia ainda se
encontra de certo modo presa a
concepções do século XVIII, que
focava na garantia dos direitos
individuais e na contenção do
poder político. Mesmo aqueles
que hoje ousam — mesmo
timidamente — ultrapassar os
lindes doutrinários estabelecidos
há mais de 200 anos, limitamse, como regra, a sugerir formas
alternativas para o exercício da
governança.

Quanto à primeira questão,
lembro que continua válida
e atual a discussão sobre a
necessidade de se estabelecer
mecanismos eficazes para que a
vontade do povo seja livremente
for mada e ex t er nada sem
quaisquer empecilhos. De fato,
não basta garantir o voto direto,
secreto, universal e periódico,
mas é preciso assegurar que
ele seja exercido sem qualquer
interferência, imunizando-o de
contaminações espúrias, com
a salvaguarda do sacrossanto
direito de divergir. Sim, porque,
embora em uma democracia a
Em que pese a multissecular maioria deva predominar não é
discussão em tomo da democracia, lícito oprimir ou cercear a minoria,
penso que três são as questões que que exerce papel relevante na
reclamam uma discussão mais formulação de alternativas às
aprofundada, na esteira do que ações governamentais3.
assenta o Professor Dalmo Dallari2.
A primeira: como assegurar, Não é preciso mergulhar mais
efetivamente, a prevalência da profundamente em nossa História
supremacia da vontade do povo? A para recordar os lamentáveis
segunda: como resolver o clássico expedientes empregados pelas
dilema político representado pela oligarquias dominantes, em
predominância ou da liberdade especial na República Velha, em
sobre a igualdade ou da igualdade que estas, para manter intacto
sobre a liberdade? A terceira: como o seu poder, não hesitavam em
superar a tentação de identificar
alterar o resultado das eleições
a democracia com certa forma
a bico de pena, manter currais
ou sistema de governo, em que
eleitorais, impedir as mulheres
incorrem muitos pensadores e
de exercer o sufrágio e impor
políticos?
Alguns, ainda apegados um
passado recente, no qual o
mundo se div idia em dois
blocos ideológicos mutuamente
excludentes, resumem-se
a adjet iv a r a democ r ac ia ,
batizando-a, uns, de liberal,
outros, de popular, estando em
voga, nos dias que correm, rotulála de participativa, expressão
que sugere a superação do
sistema representativo — em que
mandatários eleitos representam
os cidadãos — por uma presença
maior e mais constante do povo
na gestão da coisa pública.

1. FINLEY, Moses I. Démocratie Antique et Démocratie Modeme. Paris (FRA): Payot & Rivages, 2003, p. 59.

2. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 253-255.
3.

ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 99.
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o voto aberto — influenciável
porque devassável4 — , distorções
em boa hora corrigidas, depois da
Revolução de 30, pela adoção de um
código eleitoral e de uma Justiça
especializada para coordenar e
fiscalizar os pleitos. Remanescem,
evidentemente, muitos outros
desvirtuamentos a superar.

Ainda quanto à primeira questão,
não há como deixar de constatar
que a chamada de democracia
representativa — pelo menos
no respeitante ao modelo que
praticamos no Brasil está em
prof unda cr ise, porquanto
leva à sistemática distorção
da vontade do eleitor, seja pelo
número excessivo de agremiações
partidárias em atuação — a grande
maioria das quais consubstanciam
meras siglas que não representam
nenhuma corrente de pensamento
social — seja pela nefast a
prevalência do poder midiático
e econômico na política —
esta mitigada pelo Supremo
Tribunal Federal, que proibiu o
financiamento de campanhas por
empresas privadas5 — seja, ainda
pelo déficit de legitimidade dos
mandatários, escolhidos por um
sistema eleitoral que combina,
com resultados profundamente
perversos, o voto proporcional com
coligações partidárias ideológica e
programaticamente heterogêneas.

Ora, diante dessa evidente crise
da democracia representativa,
não só entre nós como alhures,
que se funda exclusivamente em
partidos políticos tradicionais,
não raro dominados por um
coronelato hereditário e movido
por propósitos alheios àqueles
que inspiraram sua criação6, faz
se necessário pensar em canais
alternativos para a expressão
da vontade do povo. É preciso
atribuir, com a seriedade que a
questão requer, concretude aos
mecanismos de participação
cidadã, como o plebiscito, o
referendo e a iniciativa popular,
a l iá s, pr ev i s t os em noss a
Constituição, instrumentos cuja
força impulsora repousa nas
associações civis e sindicatos,
quer dizer, em entes coletivos
que logram aglutinar os distintos
setores de interesses existentes
na sociedade.
No tocante à segunda questão,
é clássica a constatação de que
tanto a liberdade ilimitada,
g a r a nt ida apena s pa r a os
economicamente privilegiados,
conforme preconizam até hoje
os neoliberais7, assim como a
igualdade levada a extremos,
imposta de forma coativa, à moda
do que ocorreu em alguns regimes
totalitários recém-soterrados,

nada tem a ver com o ideal de
democracia 8 . A experiência
acumulada dos povos demonstra
que um aumento desmedido da
liberdade se dá em detrimento da
igualdade e vice-versa.

Ademais, quando se fala em
liberdade, atualmente, não se pode
mais cogitar, como se fazia num
passado, não tão longínquo, de
um indivíduo isolado, autárquico
e autossuficiente, ilhado da
sociedade. Nos dias que correm,
a liberdade só pode ser cogitada
tendo-se em conta o homem
situado 9 , pelo que se impõe
o conceito de uma liberdade
socialmente qualificada.
Em contrapartida, é preciso
repensar a noção oitocentista
de isonomia, meramente formal,
vista apenas como um tratamento
equivalente perante a lei, fazendose mister encará-la como uma
igualdade de possibilidades10,
que garanta a todos as pessoas
um mesmo ponto de partida,
mediante ações afirmativas, por
exemplo11.

Quanto à última questão aventada
no início deste texto, é sabido que
se mostra totalmente insuficiente
a mera opção por determinada
forma ou sistema de governo para

4. PINHEIRO, Liliana. Sem povo e sem leis. História Viva. São Paulo, v. 6, n. 73, p. 26-55, 2009.

5. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650-DF, Tribunal Pleno. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília, 17 de setembro
de 2015. Diário de Justiça: 24 fev. 2016.
6. DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p. 459.

7. STRATERN, Paul. Uma breve história da economia. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 263 et seq.

8. BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do Século XX, 2. ed. São Paulo: Fundamento Educacional, 2011, p. 270 et seq.

9. Sobre o tema, cf. o verbete Homem. Ln: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 596-599

10. SÁNCHES, Alfonso Ayala. lgualdady Consciencia: sesgos implícitos em constructores e intérpretes del derecho. Cidade do México (MEX):
Universidad Autónoma de México, 2008, p. 86 et seq.

11. SOWELL, Thomas. Affirmative action around the world an empirical study. New Haven (EUA); Londres (ING): Yale University Press, 2004,
p. 166 et seq.
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atingir-se a democracia. Quando
cogitamos de formas de governo
referimo-nos a determinado
modo de expressão da soberania,
sendo possível identificar, em
linhas gerais, de um lado, as
monarquias, em que a supremacia
política concentra-se na figura
do rei e, de outro, as repúblicas,
nas quais a vontade dos cidadãos,
auscultada, periodicamente, por
meio do voto universal, direto e
secreto, prevalece sobre qualquer
outra. Sistemas de governo,
por sua vez, dizem respeito à
maneira como se organiza e atua
o governo, sobretudo, no tocante
ao relacionamento dos órgãos de
poder entre si, falando,se, então,
basicamente, em parlamentarismo
e presidencialismo.

estruturados. É que não basta
simplesmente prestigiar-se o
aspecto institucional — quer
dizer, formal — da organização
estatal, pois isso, não raras vezes,
serve de conveniente biombo
para camuflar as mais cruentas
ditaduras, como a que vivemos
no passado recente no Brasil,
que funcionava sob a égide de
uma constituição imposta pelo
regime militar ao Parlamento,
sem qualquer participação do
povo. Talvez, para esmiuçar o
tema que se está a debater, seja
mais conveniente trabalhar com
o conceito de regime político,
que se refere à estrutura global
da realidade social, considerado
todo o complexo institucional
e axiológico — ou ideológico
— que rege determina, do
Estado. Por isso é que se fala em
regime democrático, regime
republicano, regime capitalista,
regime comunista, regime
ditatorial, regime de 1964 etc.
Regime democrático é aquele que,
antes de tudo, respeita os direitos
e liberdades fundamentais dos
cidadãos, regidos por leis —
elaboradas por estes — às quais
os governantes se submetem12.

A Constituição, no art. 2° do
ADCT convocou uma consulta
popular, passados cinco anos de
sua vigência, para que o povo
decidisse sobre a forma de governo
— república ou monarquia
constitucional — e o sistema de
governo — parlamentarismo ou
presidencialismo — que deveria
prevalecer no País. Os cidadãos,
todos se lembram, optaram,
majoritariamente, pela república
Não é por outra razão que, nos
e o presidencialismo.
tempos atuais, quem pensa em
O r a , f or m a s r epubl ic a n a s democracia, seja qual for a sua
ou monárquicas e sistemas opção político-ideológica, há
p a r l a m e n t a r i s t a s o u que ter sempre como referência
presidencialistas equivalem-se incontornável a plena fruição
em virtudes e defeitos, revelando- dos direitos f undament ais,
se mais ou menos democráticos compreendidos em suas várias
dependendo do país ou do gerações ou dimensões.
momento histórico em que são

12.
13.
14.

15.

Dessa ideia não discrepa José
Afonso da Silva, para quem “a
democracia não é um mero
conceito político abstrata e
estático, mas é um processo de
afirmação do povo e de garantia
dos direitos fundamentais que o
povo vai conquistando no correr
da historia”13.

Norberto Bobbio, na obra Era
dos Direitos, divulgada pouco
antes de sua morte, lembrava que
estes, desenvolvidos ao longo de
distintas gerações, de há muito,
se encontram suficientemente
estudados e, mais, compilados em
diferentes constituições, tratados
internacionais e leis ordinárias,
o que representaria um sinal
do progresso da humanidade,
sendo agora — sublinhava ele
— o momento de colocá-los
efetivamente em prática14.

A ssim é que os pr imeiros
diplomas, que surgiram a partir
das ideias jusnaturalistas e
contratualistas, assumiram o
caráter de declarações porque
se acreditava que os direitos
dos indivíduos não constituíam
uma criação do Estado, existindo
antes do advento deste15. Bastava,
pensava-se à época, para que
fossem respeitados, arrolá-los
solenemente num documento
polít ico-jurídico, depois de
racionalmente deduzidos a partir
da natureza humana.
Ao Estado, portanto, ficaria
absolutamente vedado intrometerse na esfera dos direitos do

DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 219 et seq.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 14.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 80.

Sobre a evolução dos direitos fundamentais, ver também Lewandowski (1984).
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indivíduo listados nas declarações, França e na Alemanha de 1848,
incumbindo-lhe, ao contrário, zelar a Comuna de Paris, de 1871 e, em
por sua observância e conservação. especial, por seus desdobramentos,
a Revolução Russa de 1917.
Dentre os direitos constantes
nas pr incipais declarações Essas revoltas constituíram
figuravam com destaque o direito o caldo de cultura em que se
à vida, à liberdade, à igualdade, à desenvolveu o sindicalismo de
segurança e à propriedade, bem Sorel, Pouget, Labriola e Panunzio,
como à participação política. Esses de cunho revolucionário, o tradedireitos, considerados naturais, unionismo de Owen, de natureza
passaram a ser conhecidos como reformista, o anarquismo de
direitos individuais ou, ainda, Proudhon, Bakunin e Kropotkin,
como direitos civis e políticos. o socialismo utópico de SaintSão os denominados direitos de Simon, Fourier e Blank i, o
primeira geração, consagrados, sodalismo científico de Marx e
dentre outros documentos, na Engels, cujo Manifesto Comunista
Declaração de Direitos do Bom (1848), findava com a famosa
Povo de Virgínia, de 1776, na conclamação: “Proletários de todo
Declaração de Independência o mundo, uni-vos”. Até mesmo a
dos Estados Unidos da América, Igreja, que até então se mantivera
também de 1776, na Declaração equidistante das questões sociais,
dos Direitos do Homem e do engajou-se na disputa, editando a
Cidadão francesa de 1789, e Encíclica Rerum Novarum (1891),
nas primeiras dez emendas à subscrita pelo Papa Leão XIII.
Constituição americana de 1787,
A crescente pressão das massas
promulgadas em 1789.
forçou o Estado a abandonar
Com a Revolução Industrial a posição de mero espectador
dos séculos XVIII e XIX, que passivo dos conflitos sociais, na
c or r e s p ondeu a u m s a lt o qual havia sido colocado pelos
tecnológico def lagrado pela ideólogos liberais, obrigando-o a
aplicação da máquina a vapor atuar na busca de soluções para
aos processos produtivos, o os problemas da comunidade.
indivíduo, embora protegido Renunciando à sua postura
contra o arbítrio do Estado por abstencionista, o Estado passou
diversos instrumentos legais, viu- a adotar uma atitude positiva,
se completamente desguarnecido conferindo ao indivíduo, enquanto
em face dos efeitos perversos do membro da coletividade, os
denominados direitos econômicos,
novo sistema econômico.
sociais e culturais, de segunda
As péssimas condições de vida geração.
dos trabalhadores do século
XIX, tão bem retratadas por Na verdade, a Revolução Industrial,
Dickens, desencadearam um no plano fático, e o ideário
surto de greves, agitações e socialista, na esfera intelectual,
rebeliões por toda a Europa. revelaram ao mundo um novo tipo
Dentre as sublevações populares, de homem, o homem real, concreto,
decorrentes das lutas operárias situado, longe daquele homem
destacam-se, as revoluções na natural dos iluministas, titular
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de direitos eternos e imutáveis.
O homem abstrato do passado,
assim, cedeu lugar ao trabalhador
do presente, que passou a ser o
novo sujeito de direitos.

Modernamente, dentre os direitos
econômicos e sociais destacam-se
os seguintes: o direito ao trabalho, a
um salário mínimo e a uma duração
máxima para a jornada de trabalho;
o amparo em caso de desemprego,
doença, velhice, invalidez e morte; a
proteção da mulher e do menor no
trabalho; a aposentadoria; o acesso
à educação e aos bens da cultura
etc. Também o direito de formar
sindicatos e o direito de greve se
inscrevem sob essa rubrica. Como
documentos pioneiros nesse
campo tem-se a Constituição
Mexicana de 1917, a Declaração
do Homem Trabalhador e
Explorado soviética de 1918 e a
Constituição de Weimar de 1919,
que em seu artigo 49 estabelecia
que “a propriedade obriga”.
A partir daí os direitos econômicos,
sociais e culturais passaram a
integrar as constituições, ao lado
dos direitos civis e políticos, que
já faziam parte das cartas magnas
surgidas no século XIX, desde o
advento das duas constituições
paradigmáticas do final do século
XVIII: a Constituição dos Estados
Unidos de 1787, que incorporou os
Ten Ammendments, de 1789, à guisa
de Bill of Rights, e a da França de
1791, que adotou como preâmbulo
a Declaração dos Diretos do
Homem e do Cidadão de 1789.

O reconhecimento dos direitos
econômicos, sociais e culturais,
ao lado dos antigos direitos
individuais, todavia, não esgotou
a produção legislativa no campo
dos direitos fundamentais.
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De fato, com a explosão demográfica,
as guerras mundiais, as agressões
ao meio ambiente, a competição
econômica internacional, em suma,
com a globalização dos problemas
do homem, sobretudo a partir da
segunda metade do século XX,
surgiu uma nova classe de direitos,
que se convencionou chamar de
direitos de solidariedade ou de
fraternidade, isto é, direitos de
terceira geração.
Tais direitos sucedem no tempo
os direitos result antes das
revoluções liberais do século
XVIII e os direitos decorrentes
das agit ações operárias do
século XIX. Dentre eles destacamse o direito à paz, o direito à
autodeterminação dos povos,
o direito ao desenvolvimento,
o direito à proteção do meio
ambiente e do patrimônio comum
da humanidade etc. Esses valores
desenvolveram-se, mais do que
nos ordenamentos jurídicos
internos dos Estados, sobretudo,
no plano do Direito Internacional.

Atualmente, já se fala em direitos
de quarta geração, decorrentes de
novas carências enfrentadas pelos
seres humanos, especialmente em
razão do avanço da tecnologia da
informação e da bioengenharia.
De fato, hoje, busca-se proteção
contra as manipulações genéticas,
antevistas por Huxley em seu livro
Admirável Mundo Novo (1930),
as quais permitem criar clones
humanos e de animais, e em tese
até mesmo centauros, minotauros
e sátiros, além de outros seres
fantásticos, imaginados pela
Mitologia Grega, ou contra a invasão
da privacidade, a massificação e o
totalitarismo, prenunciados por
Orwell em sua obra 1984(1948),
ou ainda contra a anônima e

tentacular burocracia estatal e programáticas, cuja principal
privada, prevista por Kafka em seu função seria a de apontar rumos
romance O Processo(1915).
à atuação dos governantes e
evitar que atuem em sentido
Ocorre que os direitos humanos, contrário ao que elas prescrevem.
são ontologicamente distintos, Por isso, apesar de constituírem
confor me a geraç ão a que verdadeiros direitos subjetivos, na
pertencem, sobretudo quanto acepção técnica da palavra, a sua
à sua ef icácia. Os direitos cobrança é mais política do que
individuais, isto é, os direitos civis estritamente jurídico-processual.
e políticos, institucionalizados
há mais de trezentos anos, além A proteção dos direitos de
de claramente exteriorizados, terceira geração faz-se ainda
por meio de normas de eficácia mais problemát ica, eis que
plena e aplicabilidade imediata, consubstanciam aquilo que os
encontram-se protegidos por uma teóricos entendem por direitos
série de garantias bem definidas, difusos ou de titularidade
que pouco variam de um sistema coletiva. Com efeito, salvo no caso
jurídico para outro. De um do direito ao meio ambiente, hoje
modo geral, em que pesem essas bem ou mal protegido por normas
diferenças, o indivíduo ofendido e ações processuais específicas
em seus direitos pode recorrer ao no pla no do ordena ment o
Judiciário, invocando um remédio jurídico dos diferentes Estados,
jurídico-processual adequado os demais direitos, classificados
que fará cessar a violação, com como de solidariedade ou de
destaque, entre nós, para o habeas fraternidade, também, como
corpus e o mandado de segurança. reg ra, somente podem ser
defendidos eficazmente por ações
Os direitos econômicos, sociais políticas. Mesmo assim, convém
e culturais, de elaboração mais fazer uma reflexão sobre polêmica
recente em termos históricos, de questão do aquecimento global
seu turno, nem sempre podem ser da Terra, causado pela liberação
exigidos através dos tribunais, incontrolada na atmosfera de
não só porque não estão tão gases nocivos resultantes de
claramente definidos como os de atividades humanas, fenômeno
primeira geração, como também c on s t a t a do p or i nú mer o s
porque dependem de uma ação cientistas, porém ainda denegado
positiva do Est ado para se por alguns céticos renitentes que
concretizarem. Mas amplitude ocupam posições estratégicas no
conferida ao direito à saúde, à plano da governança planetária.
educação e à previdência, além
de variar em função da vontade Seja como for, em matéria de direitos
política dos dirigentes, depende fundamentais, particularmente
das condições econômicas de cada quanto aos sociais, em que a atuação
país em particular.
do Estado é decisiva, sobressai a
regra da proibição do retrocesso,
Grande parte deles encontram materializada no art. 30 da
expressão em certo tipo de Declaração Universal dos Direitos
normas, outrora conhecidas como do Homem, promulgada sob a égide
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da Organização das Nações Unidas,
pouco depois do fim da Segunda
Guerra Mundial, a qual enumera
— mas não esgota — as franquias
essenciais para uma convivência
minimamente civilizada entre as
pessoas, cuja redação é a seguinte:
“Nenhuma disposição da presente
Declaração pode ser interpretada
como o reconhecimento a qualquer
Estado, grupo ou pessoa, do direito
de exercer qualquer atividade ou
praticar qualquer ato destinado
à dest r uição de quaisquer
dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos.”

los, abstendo-se de frustrar —
mediante supressão total ou
parcial — os direitos sociais já
concretizados”16.

DUVERGER, Maurice. Os Partidos
Políticos. Rio de Janeiro: Zahar,
1970.

FINLEY, Moses I. Démocratie
antique et démocratie moderne.
Paris: Payot & Rivages, 2003.

Em apertada síntese, pode-se
afirmar, sem medo de errar, que,
neste planeta conturbado no
qual vivemos, andaremos bem L E WA N D OW S K I , E n r i q u e
se — no mínimo — fizermos Ricardo. Proteção dos direitos
coincidir a ideia de democracia humanos na ordem interna e
com a efetivação dos direitos internacional. Rio de Janeiro:
fundamentais da pessoa humana, Forense, 1984.
sem quaisquer concessões ou
recuos. A proibição do retrocesso PINHEIRO, Liliana. Sem povo e
há de ser um dos postulados sem leis. História Viva. São Paulo,
básicos que deve reger este ideal v. 6, n. 73, p. 26-55, 2009.
Nas palavras do Ministro Celso de multissecular, infelizmente ainda
Mello, decano de nossa Suprema longe de ser alcançado em sua SÁNCHES, Alfonso Ayala. lgualdad
y Consciencia: sesgos implícitos em
Corte: “O princípio da proibição plenitude.
constructores e intérpretes del
do retrocesso impede, em tema de
derecho. Cidade do México (MEX):
direitos fundamentais de caráter REFERÊNCIAS
Universidad Autónoma de México,
social, que sejam desconstituídas
as conquistas já alcançadas pelo ABBAGNANO, Nicola. Dicionário 2008
cidadão ou pela formação social de Filosofia. 5. ed. São Paulo:
SOWELL, Thomas. Affi.rmative
em que ele vive. A cláusula que Martins Fontes, 2007.
action around the world an
veda o retrocesso em matéria de
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Elementos de Teoria Geral do
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Resumo
O objetivo do presente estudo
é investigar se uma concepção
flexível e cooperativa do pacto
federativo não seria mais
adequada do que a tradicional
rigidez que o caracteriza para
acomodar o caráter dinâmico
das federações, bem como a
inevitável assimetria entre seus
componentes. Na sequência,
examinam-se três mecanismos
de ajuste e cooperação já
existentes no Brasil e capazes,
em princípio, de incorporar
essa flexibilidade à federação
brasileira:
agrupamentos

municipais,
convênios
de
cooperação e consórcios públicos.

Palavras-chave: federalismo,
assimetria, agrupamentos
municipais, acordos de
cooperação, consórcios públicos
ABSTRACT

This paper aims to determine
if a flexible and cooperative
conception of federalism would
be more capable to accommodate
the dynamics of federal states, as
well as the inevitable asymmetry
between its components. The
article then analyses three

instruments of adjustment and
cooperation that already exist in
Brazil, and that are likely able to
incorporate this flexibility to the
Brazilian
federation:
localgovernment
associations,
cooperation agreements and
public consortia.
Keywords: federalism,
asymmetry, local-government
associations, cooperation
agreements, public consortia
Introdução²

O lema das federações³ é unidade
na diversidade: a coexistência de

1 Artigo publicado originalmente na Revista de Direito Administrativo, v. 275, p. 125-154, 2017.
2 Um registro: salvo quando indicada a existência de um tradutor nas referências bibliográficas, todas as citações diretas de fontes estrangeiras foram objeto
de tradução livre.
3 No presente estudo, os termos “federação” e “federalismo” serão utilizados de forma relativamente intercambiável. Não se desconhece que vários autores,
no exterior (KING, Preston. Federalism and federation. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1982; BURGESS, Michael. Comparative federalismo:
theory and practice. Londres; Nova York: Routledge, 2006. p. 47 e ss.) e no Brasil (MARTINS, Cristiano Franco. Princípio federativo e mudança constitucional:
limites e possibilidades na Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 29 e ss.) preferem usar “federalismo” em um sentido mais
estrito, como designação de uma ideologia — a defesa de alguma combinação de self-rule e shared rule, que pode resultar em um conjunto de arranjos
institucionais muito variados. No entanto, como não é esse o uso corrente dos termos no país, optou-se por manter a linguagem mais comum no meio
jurídico brasileiro para evitar problemas de compreensão.
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entes políticos autônomos, entre
si e em relação às autoridades
centrais, não abala a unidade do
Estado soberano, que se constrói,
assim, sobre o respeito ao
pluralismo.⁴ No plano do direito,
isso se traduz em uma pluralidade
de ordens jurídicas parciais,
editadas por cada entidade,
sendo a unidade do sistema
garantida pela Constituição
Federal, que estabelece a
autonomia dos componentes
do Estado, distribui entre eles
as competências estatais e
preside suas relações.⁵ Em uma
democracia, isso significa que o
autogoverno é exercido em vários
fóruns, em uma combinação
de self-rulee sharedrule:⁶ a
ideia é que a conjugação de
esforços para a satisfação de
interesses gerais (e.g., defesa
nacional) se associe a um “direito
coletivo de ser diferente”,
exercido principalmente nos
planos regional e local —i.e.,
à prerrogativa de cada grupo
definir e concretizar sua própria
ideia de interesse público ou de
bem comum.⁷
A beleza da construção não
esconde as dificuldades de sua
concretização. Da assertiva
de que diferentes entidades
devem responder por questões
diversas não se extrai qualquer
implicação sobre o modo de
repartir essas tarefas. Salvo por

uns poucos pontos, em geral
compartilhados pelas federações
— e.g., a atribuição da defesa
nacional à entidade central —,
há várias matérias cuja adequada
distribuição está longe de ser
consensual. Até um serviço
trivial como o fornecimento de
água gera debates. A polêmica
envolve a busca por uma
espécie de eldorado político:
a forma ideal de repartição de
competências. Pretende-se algo
como uma lei geral da eficiência
e da democracia, capaz de
descrever qual das coletividades
territoriais
teria
melhores
condições de decidir sobre as
questões que colocam na vida
de um Estado. A aproximação a
essa lei geral seria o critério para
medir as chances de êxito de uma
federação e identificar os ajustes
que se fizessem necessários.

A verdade, porém, é que o esforço
para chegar a esse critério
parece ser destinado ao fracasso.
Arranjos institucionais não
surgem de valores abstratos;
seu sucesso depende de fatores
(geográficos, sociais etc.) que não
são determinados pelo direito,
embora interajam com ele.
Ademais, o peso relativo de cada
um desses elementos varia muito
com o tempo, sendo comum que
a mudança nas relações sociais
imponha alterações também no
pacto federativo (os constituintes

dos EUA não reconheceriam no
governo federal de hoje a limitada
criatura que inventaram). Não
fosse suficiente, é inevitável que
as peculiaridadesde cada região
gerem perfis bastante diversos
entre entes da mesma classe
—i.e., entre estados ou municípios
—, dificultando a adoção de
regras simétricas mesmo dentro
de uma federação.

Se não há um critério geral
capaz de abarcar todos os
casos, é preciso admitir ajustes
pontuais. Aqui está o problema
a ser enfrentado no presente
estudo: as federações, como se
verá, são sempre complexas
e dinâmicas, comportando,
muitas vezes, graves assimetrias.
Diante disso, não parece ser
adequado lidar com o arranjo
federativo com a rigidez que
costuma ser associada ao tema. É
provável, portanto, que a adoção
de uma concepção flexível e
cooperativa do federalismo
seja mais apropriada para dar
conta das dificuldades a que se
fez referência anteriormente. É
essa a hipótese que se pretende
examinar mais adiante. Feito
isso, na segunda parte, o artigo
apresentará os agrupamentos
municipais, os convênios de
cooperação e os consórcios
públicos — três mecanismos de
ajuste e cooperação contemplados
pelo direito brasileiro, que podem

4 Como aponta Jorge Miranda, a federação assenta em uma estrutura de sobreposição, de modo que cada cidadão se submete às ordens jurídicas e atos de
autoridade provenientes de cada esfera federativa (MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 308).
5 Na linguagem de Kelsen, essas ordens jurídicas são parciais porque limitadas pela ordem global, que lhes confere seu espaço de atuação. A ordem global
é a Constituição, expressão da “competência das competências”. Ver KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
p. 452.
6 ELAZAR, Daniel. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2006. p. 5.
7 LECLAIR, Jean. The Supreme Court of Canada’s understanding of federalism: efficiency at the expense of diversity. In: GAUDREAULT-DESBIENS, JeanFrançois; GÉLINAS, Fabien (Ed.). Le federalism dans tous ses états: gouvernance, identité et méthodologie / The states and moods of federalism: governance,
identity and methodology. Cowansville: YvonBlais; Bruyland, 2005.p. 384-386.(Forum of Federations/Forum des Fédérations).
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colaborar para introduzir essa
flexibilidade no país.

surge a questão: como é possível
sustentar a possibilidade ou
mesmo defender um modelo de
O estudo tem índole teórica federalismo flexível se o pacto
e prescritiva, de modo que federativo precisa estar gravado
a pesquisa desenvolvida se em um documento marcado
concentrou na análise crítica pela rigidez?
da legislação e da literatura
sobre o tema. Apesar da ênfase O fato de a Constituição ser rígida
no material jurídico, aportes da significa apenas que ela só pode
economia e da ciência política ser modificada por um processo
foram incluídos para ampliar mais difícil e complexo que o
os horizontes da discussão e aplicável à produção legislativa
permitir uma reflexão sobre os em geral.⁹ Disso não decorre
modelos normativos em vigor. que a repartição de atribuições
Feitos esses registros, pode-se entre as entidades federativas
entrar no tema em debate.
deva (ou possa) ser fixada de
forma estanque, insuscetível a
1. Federalismo, Flexibilidade e ajustes. Aqui, são dois os pontos a
Assimetria
serem ressaltados.
A afirmação de que o federalismo
deve ser flexível soa estranha.
De fato, a sede da autonomia
federativa é uma Constituição
rígida, justamente para que a
existência e as competências de
cada ente político não estejam
subordinadas à vontade dos
demais.⁸ Se a estrutura do Estado
pudesse ser alterada por simples
lei—i.e., decisão unilateral de um
dos entes —,não se teria mais uma
federação. Poderíamos ter um
Estado unitário descentralizado
ou mesmo um Estado regional,
mas não um Estado federal. Aqui

os fatos e as relações sociais
são complexos e dinâmicos¹⁰
e muitas vezes atraem a
incidência simultânea de várias
regras de competência. Isso se
explica pelo fato — óbvio, mas
pouco observado — de que as
categorias empregadas pelas
normas em tela nem sempre
são excludentes.¹¹ Também
assume relevância a inevitável
abertura do texto normativo:
a distinção entre questões
nacionais/centrais e estaduais/
periféricas “mostra- se muito
resistente a uma especificação
exata e a uma divisão precisa
em compartimentos estanques
de competências distintas”.¹²
Dessa forma, interferências e
sobreposições são esperadas;
Em primeiro lugar, não há mais podem ser mais ou menos comuns,
como transigir com o federalismo mas jamais serão afastadas
dual. Assim se chama o modelo por completo.¹³ Não por acaso,
de repartição de competências mesmo em países comprometidos
baseado
em
domínios com o federalismo dual, como os
excludentes de atuação (i.e., em EUA, acabou- se reconhecendo
competências privativas): todas a
concorrência
federativa,
as atribuições estatais seriam com
o
desenvolvimento
divididas em grupos, de modo de meios para lidar com
que cada um seria reservado, seus efeitos (em particular,
com exclusividade, a uma esfera a preemptiondoctrine).¹⁴
federativa específica; o que
coubesse a uma não caberia às Em segundo lugar, ainda que
outras. Esse modelo pressupõe fosse viável, o dualismo seria
uma pureza conceitual que é incapaz de responder de forma
incompatível com a realidade: apropriada aos imprevisíveis

8 O ponto é pacífico na doutrina. Ver, por todos: BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional brasileiro: o problema da federação. Rio de Janeiro: Forense,
1982. p. 22, 25 e 27; WHEARE, K. C. Federal government. 3. ed., 2. imp. Londres: Oxford University Press, 1956. p. 55 e ss.; WATTS, Ronald L. Comparing
federal systems.
9 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 104; Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição, op. cit., 2007. p. 397
10 RODDEN, Jonathan. Federalismo e descentralização em perspectiva comparada: sobre significados e medidas. Revista de Sociologia e Política, n. 24, p.
9-27, jun. 2005. p. 20.
11 Ver ThiagoMagalhães Pires, As competências legislativas na Constituição de 1988, op. cit., p. 126 e ss. Direito do trabalho, proteção da saúde e tutela
do meio ambiente são coisas diversas, mas a disciplina da exposição dos trabalhadores a poluentes nas fábricas pode se subsumir a qualquer uma dessas
locuções. Se a Carta os indicasse como competências privativas de entes diversos, como se poderia decidir quem poderia agir nesse caso? O exemplo mostra
que mesmo quando se tenta instituir um dualismo, ele cede diante do caráter multifacetado das relações sociais.
12 DUCHACEK, Ivo D. Comparative federalism: the territorial dimension of politics. Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1970. P. 273. (Modern
Comparative Politics Series; General Editor, Peter H. Merkl).
13 HUEGLIN, Thomas O.; FENNA, Alan. Comparative federalism. Peterborough: Broadview Press, 2006. p. 48.
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(econômicos, ambientais, sociais,
políticos etc.) sejam comportados
pelo ente responsável pela
função. Todavia, como isso nem
sempre acontece, verificam-se,
spillovers, externalidades que
cruzam fronteiras, gerando
consequências
em
outras
entidades
territoriais.¹⁸
É
preciso, portanto, pensar em
meios de corrigir esses efeitos,
Como demonstra o federalismo nos casos em que a repartição
fiscal,¹⁵ a oferta eficiente de de competências não produza a
atividades públicas exige que elas internalização necessária.
sejam confiadas ao menor ente
capaz de absorver (internalizar) A flexibilidade que se impõe
as externalidades que gera¹⁶ ao federalismo fica evidente
—i.e., os efeitos, em geral, nas duas pontas. Com efeito,
incalculáveis, que a atuação gera “o padrão específico de bens
sobre terceiros.¹⁷ A ideia é que e serviços oferecidos por
algo semelhante à comunicação diferentes níveis de governo
pelos preços da economia de [...] mudará em alguma medida
mercado se aplique à prestação conforme o tempo e o lugar. Isso
de serviços governamentais: é algo que se espera”;¹⁹ é preciso
é preciso que todos os custos ter em conta as necessidades de
problemas que se apresentam
ao Estado. Para uma variedade
de questões, impõe-se uma
variedade de soluções. O
leque limitado e inflexível do
federalismo dual o impede
de se adaptar para reagir às
demandas diversas que surgem
na sociedade. O exame do ponto
exige uma pequena digressão.

cada local para atendê-las.²⁰ A
uniformidade que se exige de
uma atividade pode variar e o
pacto federativo deve ser capaz
de acomodar essas exigências.
O ponto é ainda mais evidente
no que se refere à correção de
spillovers: é impossível prever
com precisão os efeitos que uma
atividade pode gerar; se o Estado
precisa lidar com eles, é — mais
do que conveniente — imperativo
que disponha dos meios
para fazê-lo.
A cooperação se apresenta, assim,
como um elemento indispensável
do
pacto
federativo,²¹
devendo as esferas políticasse
tratarem como parceiras.²²
A própria análise econômica
destaca a importância dessa
coordenação, que evita políticas
contraditórias e a duplicação
de esforços, entre outros

14 A preemption decorre da supremacia da lei federal nos EUA: em caso de concorrência, a norma federal prevalece sobre as estaduais, quando: (i) ela
expressamente o diga; (ii) haja um conflito entre elas; (iii) as normas estaduais sirvam como obstáculo a uma finalidade federal; ou (iv) a lei federal seja
tão minuciosa que se supõe tenha esgotado o tema (verSCHROEDER, Christopher H. Supreme Court preemption doctrine. In: BUZBEE, William (Ed.).
Preemption choice:the theory, law, and reality of federalism’s core question. Cambridge; Nova York: Cambridge University Press, 2009. p. 119 e ss.).
15 A expressão tem dois sentidos. O primeiro, mais comum no Brasil, designa o estudo da repartição de receitas e despesas entre os entes federativos,
com ênfase na tributação. Já o segundo, mais amplo, envolve uma análise econômica das federações. As pessoas políticas e cidadãos são vistos como
fornecedores e consumidores de serviços. É nesse sentido que a expressão federalismo fiscal é compreendida no exterior, onde um bom número de
acadêmicos vem se dedicando ao tema (ver OATES, Wallace E. An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, v. 37, n. 3, p. 1120-1149,
set. 1999). O desenvolvimento do ponto, no corpo do texto, será feito com base na exposição de Robert D. Cooter e Neil S. Siegel (ver COOTER, Robert
D.; SIEGEL, Neil S. Collective-action federalism: a general theory of article I, section 8. In: GINSBURG, Tom (Ed.). Comparative constitutional design. Nova
York: Cambridge University Press, 2012.p. 245 e ss.) e Wallace E. Oates (ver OATES, Wallace E. Toward a second-generation theory of fiscal federalism.
International Tax and Public Finance, v. 12, p. 349-373, 2005. p. 350 e ss.).
16 V. PRUD’HOMME, Rémy. On the dangers of decentralization. Policy Research Working Paper 1252, World Bank, 1994. Disponível em: &lt;www- wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1994/02/01/000009265_3961005225011/Ren dered/PDF/multi_page.pdf&gt;. Acesso
em: 18 fev. 2015. p. 1-2). Igualmente relevantes são as vantagens geradas pela economia de escala (verFEIOCK, Richard C. Rational choice and regional
governance.Journal of Urban Affairs, v. 29, n. 1, p. 47-63, 2007. p. 49).
17 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 198.
18 BOADWAY, Robyn; SHAH, Anwar. Fiscal federalism: principles and practice of multiorder governance. Nova York: Cambridge University Press, 2009. p.
36 e ss.
19 Wallace E. Oates, An essay on fiscal federalism, op. cit., p. 1122.
20 CYR, Hugo. Quelques opportunités et défis conceptuels, fonctionnels et politiques du fédéralisme, Constitutional Forum — Forum Constitutionnel, v. 21,
n. 1, p. 7-18, 2012. p. 12.
21 POIRIER, Johanne. Les ententes intergouvernementales et la gouvernance fédérale: aux confins du droit et du non-droit. In: GAUDREAULT-DESBIENS,
Jean-François; GÉLINAS, Fabien (Ed.). Le federalism dans tous ses états: gouvernance, identité et méthodologie / The states and moods of federalism:
governance, identity and methodology. Cowansville: YvonBlais; Bruyland, 2005. P. 442. (Forum of Federations/Forum des Fédérations).
22 VerRonald L. Watts, Comparing federal systems, op. cit., p. 57. No mesmo sentido observou a High Courtaustraliana, “qualquer Constituição federal
importa uma medida de cooperação entre suas partes constitutivas. Trata-se da própria essência da federação” (R v Hughes [2000] HCA 22; 202
CLR 535; 171 ALR 155; 74 ALJR 802 (3 May 2000)).
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problemas.²³ Só um federalismo
flexível é capaz de lidar com
a dinâmicae a sobreposição
inerentes à multiplicação de
entes autônomos. Como aponta
Abrucio:²⁴
A
compatibilização
entre
autonomia e interdependência
não tem nem uma fórmula
única, nem sequer chega a
um estágio último. Para além
das instituições básicas do
federalismo, como a Constituição,
tem importância fundamental
o universo dinâmico das
relações intergovernamentais,
ou seja, a maneira como os
níveis de governo encontram
mecanismos a partir dos quais
constroem seus relacionamentos
de forma bem-sucedida. Cabe
frisar que o objetivo aqui não
é eliminar os conflitos, e sim
criar instrumentos para melhor
regulá-los e administrá-los [...].

entre os regimes jurídicos das
entidades de uma mesma classe.²⁵
Assim, e.g., se a Constituição
prevê normas idênticas quanto à
organização e às competências de
todos os Estados-membros, eles
se inserem em um federalismo
simétrico de jure. Isso ocorre no
Brasil, tanto no plano estadual
como na esfera municipal,
mas não se verifica em outras
federações, onde se pratica, por
conseguinte, um federalismo
juridicamente assimétrico.²⁶ De
outro lado, discute-se a questão
da assimetria de facto, relativa,
não ao regime jurídico, mas à
realidade efetiva de determinada
federação em certo momento. Em
rigor, ainda que as competências
e a estrutura dos entes de
mesma classe sejam idênticas
—as entidades subnacionais
guardam inúmeras diferenças
entre si (territoriais, sociais,
econômicasetc.).²⁷ Dessa forma,
a assimetria fáticaestá sempre
presente nas federações, em
maior ou menor grau.²⁸

regimes jurídicos diferenciados
— i.e., por uma assimetria de
jure — como forma de acomodar
o pluralismo que existe no
Estado federal (e.g., grupos
étnicos diversos) ou mesmo
de compensar o menor peso
demográfico ou econômico, por
exemplo, de alguns componentes
em relação a outros (e.g., maior
número
de
representantes
no Legislativo central, mais
transferências de recursos).

Não é o caso de debater aqui
todos os cenários possíveis.
Neste estudo, interessa apenas
destacar que a assimetria de facto
suscita várias complexidades,²⁹
notadamente quanto à efetiva
capacidade dos entes políticos de
exercerem suas competências.
Pequenas unidades com pouca
receita própria provavelmente
terão mais dificuldade que
outras na prestação eficiente
dos seus serviços. Afinal, “sem
Além disso, a flexibilidade
uma real preocupação com as
também permite a acomodação
desigualdadesregionais,osefeitos
das assimetrias dos componentes
da própria descentralização se
do Estado. Esse problema, Embora a simetria sugira uma tornam limitados”.³⁰ As crises de
quevem sendo examinado de maior aproximação ao ideal de sobrecarga —os desequilíbrios
longa data, comporta análise de igualdade, não se pode esquecer entre as obrigações impostas às
duas perspectivas diversas. De que os diferentes não podem ser entidades e os meios financeiros
um lado, há o debate quanto à (as) tratados igualmente. Assim, o de que dispõem para atendêsimetria jurídica (de jure), que excesso de assimetria de facto las³¹ — não decorrem apenas
diz respeito à igualdade, ou não, pode gerar uma pressão por da repartição de competências
23 K. C. Wheare, Federal government, op. cit., p. 241; SIMEON, Richard. Adaptability and change in federations.International Social Science Journal, v. 53, n.
167, p. 145-152, 2001. p. 151.
24 ABRUCIO, Fernando Luiz. A reconstrução das funções governamentais no federalismo brasileiro. In: HOFMEISTER, Wilhelm; CARNEIRO, José Mário
Brasiliense (Org.). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 95-105. P. 98. (Série Debates, n. 22, v. I).
25 Sobre o tema, RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 62 e ss., especialmente p. 64 e ss.;
ZIMMERMANN, Augusto. Teoria geral do federalismo democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 61.
26 Alguns exemplos de federações assimétricas de jure são o Canadá, a Índia, a Bélgica e a Rússia. VerDircêo Torrecillas Ramos, O federalismo assimétrico,
op. cit., p. 65.
27 Ivo D. Duchacek, Comparative federalism, op. cit., p. 277 e ss.
28 Dircêo Torrecillas Ramos, O federalismo assimétrico, op. cit., p. 66 e ss. 30 WATTS, Ronald L. Comparing federal systems. 2. ed. Montreal; Kingston:
McGill-Queen’s University Press, 1999. p. 64.
29 WATTS, Ronald L. Comparing federal systems. 2. ed. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1999. p. 64.
30 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. (Estado e Constituição – 3). p. 71.
31 Ramos, O federalismo assimétrico, op. cit., p. 59.
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e receitas, mas também das de
caráter
permanente
condições materiais efetivas de como esse; ³⁵
cada uma.
(ii) a criação de entidades
Dessa forma, é preciso pensar intermediárias, a fim de
em meios que, operando em direcionar a atuação localizada
paralelo à distribuição formal dos entes mais abrangentes,
de atribuições, possam corrigir absorver as competências que
as distorções produzidas pelos os menores não conseguem
spillovers e pela assimetria de exercer e coordenar sua atuação
fato. Como esses problemas conjunta. Nos EUA, no plano
são típicos das federações— local, esse papel costuma caber
embora pouco notados no Brasil aos counties, ocorrendo algo
—, já foram desenvolvidas parecido na Alemanha, em que
várias formas de lidar com eles, entes menores se incluem em
todas autônomas e passíveis outros, mais amplos (Kreise)—
de combinação. Confiram-se o que “fortalece os mecanismos
alguns exemplos:
de cooperação entre comunas
vizinhas
e
enfraquece
o
(i) com o rearranjo federativo, autonomismo dos interesses
as
linhas
divisórias
são políticos menores, que debilita as
redesenhadas na tentativa de experiências
governamentais
superar problemas territoriais.³² do municipalismo”, como afirma
Isso foi feito, e.g., na Nigéria e Aspásia Camargo³⁶ acerca do
no Paquistão e, em âmbito local, modelo alemão;
em Toronto, Canadá,³³ e na
cidade de Nova York, EUA.³⁴ A (iii) a instituição de assimetrias
inconveniência da medida está jurídicas, para que os entes
na rigidez: questões conjunturais tenham
responsabilidades
não podem ser adequadamente e competências diferentes³⁷
atendidas por um instrumento conforme suas capacidades

— na Rússia, Moscou e São
Petersburgo são “cidades com
importância federal”,³⁸ e nos
EUA e na Alemanha, governos
municipais mais fortes tornamse independentes dos counties
(independent cities)³⁹ e Kreise
(Kreisfreie Städte),⁴⁰ ou mesmo
fundem-se
às
entidades
regionais, formando um único
corpo político (consolidated city
and county governments);⁴¹
(iv) a constituição de entidades
especializadas, territorialmente
dissociadas
dos
entes
tradicionais, que se dedicam a
questões específicas, permitindo
a exploração de economias de
escala e a correção pontual de
spillovers.⁴² Isso se verifica
principalmente nos EUA, onde os
single-purpose local governments
(special districts e school
districts), criados para cuidar,
e.g., da prevenção e combate de
incêndios, da distribuição de
energia elétrica e da gestão do
sistema de ensino, convivem
com os general-purpose local
governments (e.g., cities, counties);

32 Ibid., pp. 72-73.
33 YOUNG, Robert. Canada. In: STEYTLER, Nico (Ed.); KINCAID, John (Sr. Ed.). Local government and metropolitan regions in federal countries. [Montreal
&amp; Kingston]: McGill-Queen’s University Press, 2009. p. 112.
34 ZIMMERMAN, Joseph F. Contemporary American federalism: the growth of national power. 2 nd ed. Albany: State University of New York Press, 2008.
p. 180.
35 Esse problema não atinge necessariamente a reordenação das fronteiras locais nos EUA. Essas entidades são criadas pelos Estados, que são livres
para criá-las e reformá-las como bem entenderem. Os únicos limites que podem existir são aqueles previstos nas Constituições estaduais. A extensão das
competências dos Estados nesta matéria há muito vem sendo destacada pela jurisprudência da Suprema Corte do país. V., e.g., Hunter v. City of Pittsburgh,
207 U.S. 161 (1907); e City of Trenton v. State of New Jersey, 262 U.S. 182, 187 (1923).
36 CAMARGO, Aspásia. Federalismo cooperativo e o princípio da subsidiariedade: notas sobre a experiência recente do Brasil e da Alemanha. In:
HOFMEISTER, Wilhelm; CARNEIRO, José Mário Brasiliense (Orgs.). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001, p.
69-94. (Série Debates, nº 22, v. I). p. 92.
37 Ronald L. Watts, Comparing federal systems, op. cit., p. 66-68.
38 RUSSIA. Constituição (1993). Artigo 65.
39 No estado da Virgínia, todas as municipalidades com status de city são independentes dos counties onde se situam, o que não ocorre com as demais.
Embora essa separação seja particular a esse estado, há outras independent cities nos EUA (ver SWARTZ, Nicholas J. Does consolidation make a difference?
A comparative analysis of Richmond and Virginia Beach, Virginia. In: LELAND, Suzanne M.; THURMAIER, Kurt (Ed.). City- county consolidation:promises
made, promises kept? Washington, DC: Georgetown University Press, 2010. p. 62).
40 BURGI, Martin. Federal Republic of Germany. In: STEYTLER, Nico (Ed.); KINCAID, John (Snr. Ed.). Local government and metropolitan regions in federal
countries. [Montreal; Kingston]: McGill-Queen’s University Press, 2009. p. 140.
41 Sobre o tema, confiram-se os estudos reunidos em Suzanne M. Leland e Kurt Thurmaier, City-county consolidation, op. cit.
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(v) a celebração de convênios entre
os entes para uniformização
de normas e coordenação de
esforços, à semelhança dos
tratados entre Estados soberanos.
Há previsões explícitas disso nas
Cartas dos EUA (1787, art. 1 o ,
seção 10),⁴³ da Suíça (1999, art.
48), da Argentina (1853, arts.
124-126) e da Áustria (1920, art.
15a),⁴⁴ mas o fenômeno também
ocorre
no
Canadá⁴⁵
e
na Austrália;⁴⁶

Meios de cooperação têm a virtude
de “buscar resultados unitários
e uniformizadores sem esvaziar
os poderes e competências dos
entes federados em relação à
União, mas ressaltando a sua
complementaridade”.⁴⁷
Eles
convivem com a repartição
constitucional de tarefas, mas
permitem
ajustes
quando
se façam necessários. Se a
competência é estadual, os
estados continuam a exercêla, mas de forma concertada.
(vi) a formação de organismos Encontram-se soluções para a
intrafederativos, por acordo entre assimetria e para os spillovers,
os entes interessados, voltados sem que, para isso, seja preciso
à regulação e/ou à execução de modificar a estrutura da
tarefas compartilhadas. Isso tem federação. Em suma: trata-se
a vantagem de reduzir os efeitos de instrumentos indispensáveis
negativos da descentralização, do federalismo que, como visto,
sem prejudicar a autonomia das é inevitavelmente dinâmico e
entidades políticas, que formam a demanda flexibilidade.
nova pessoa jurídica por vontade
própria. A Constituição suíça tem 2. Mecanismos de Cooperação e
norma explícita quanto ao ponto Ajuste na Federação Brasileira
(1999, art. 48), assim como a
argentina (1853, arts. 124 a 126) O que se expôs anteriormente
e a austríaca (1920, art. 15a). se aplica a todas as federações,
Nos EUA, há vários exemplos de inclusive ao Brasil. Diante
entidades criadas dessa forma das notórias desigualdades
(e.g., aPort Authority of New York regionais do país, a simetria
and New Jersey).
na repartição de competências
acaba se tornando um obstáculo

à atuação do Estado. Essas
assimetrias de facto “se refletem
em
profundas
diferenças
nas
condições
financeiras,
políticas
e
administrativas
das entidades subnacionais
e, consequentemente, na sua
capacidade de responder às
necessidades
e
demandas
da população”.⁴⁸ No entanto,
“esquecendo-se a assimetria
de fato, o sistema federativo
brasileiro
insiste
num
contrafático
construtivismo
centralizador”,
evidenciado,
e.g., na submissão dos estadosmembros à “igualdade jurídica
pela arrogância centralista
insensível à desigualdade natural
de uns com os outros”.⁴⁹
O problema, que já é claro quanto
aos estados, alcança patamares
surreais quando se comparam
os municípios: a maiorparte
deles (73%) tem apenas 20 mil
habitantes, enquanto 10% dos
entes locais abrigam quase 80%
da população nacional.⁵⁰ Como
é possível que São Paulo (SP) e
Amajari (RR) tenham as mesmas
atribuições e fontes de renda? A
aplicação de critérios uniformes
a realidades diversas produz

42 EICHENBERGER, Reiner; FREY, Bruno S. Functional, overlapping and competing jurisdiction (FOCJ): a complement and alternative to today’s federalism.
In: AHMAD, Ehtisham; BROSIO, Giorgio (Ed.). Handbook of fiscal federalism. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2010. p. 165; COOTER, Robert D.;
SIEGEL, Neil S. Collective-action federalism: a general theory of article I, section 8. In: GINSBURG, Tom (Ed.). Comparative constitutional design. Nova York:
Cambridge University Press, 2012. p. 235; BOWMAN, Ann O’M.; KEARNEY, Richard C. State and local government: the essentials. 6. ed. Stamford: Cengage
Learning, 2014. p. 263.
43 Embora o dispositivo exija a aprovação do Congresso, essa restrição foi mitigada pela Suprema Corte, que limitou seu alcance às hipóteses em que os
ajustes atinjam interesses federais ou envolvam a assunção de competências que os Estados não teriam individualmente (Virginia v. Tennessee 148 U.S. 503,
517-8 (1893)). No exercício dessa atribuição, o Legislativo federal pode rejeitar ou aprovar os acordos, condicional ou incondicionalmente (Columbia River
Gorge United-Protecting People &amp; Property v. Yeutter, 960 F.2d 110 (Cir. 9th 1992); Seattle Master Builders v. Pacific N.W. Elec. Power, 786 F.2d 1359,
1364 (9th Cir.1986), cert. denied, 479 U.S. 1059, 107 S.Ct. 939, 93 L.Ed.2d 989 (1987)).
44 Curiosamente, o dispositivo prevê explicitamente a aplicação, aos acordos interfederativos, dos princípios do direito internacional dos tratados.
45 Estima-se que existam no Canadá mais de mil acordos federal-provinciais, havendo também um número significativo de convênios interprovinciais
(Johanne Poirier, Les ententes intergouvernementales et la gouvernance fédérale, op. cit., p. 7).
46 A jurisprudência australiana afirma ser “fora de questão” que se insere entre as competências legislativas dos entes políticos o poder de celebrar acordos
com os demais, inclusive para o fim de transferir atribuições. V. R v Hughes [2000] HCA 22; 202 CLR 535; 171 ALR 155; 74 ALJR 802 (3 May 2000).
47 Gilberto Bercovici, Dilemas do Estado federal brasileiro, op. cit., p. 58.
48 SOUZA, Celina; CARVALHO, Inaiá M. M. de. Reforma do Estado, descentralização e desigualdades. Lua Nova, São Paulo, v. 48, 1999, p. 187-212. p. 202.
49 Augusto Zimmermann, Teoria geral do federalismo democrático, op. cit., p. 63.
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resultados igualmente díspares:
a pujança econômica de São
Paulo gerou uma receita de mais
de R$ 24 bilhões (R$ 2.017,00/
habitante ou R$ 16 milhões/
km²) em 2009, enquanto
Amajari
arrecadou
menos
de R$ 9 milhões (R$ 807,00/
habitante ou R$ 304,00/km²).⁵¹
Desenhar uma rede escolar ou
de saúde em cada um desses
entes envolve preocupações
diversas, até porque vários
problemas de um não se repetem
no outro ou, ao menos, não com
a mesma gravidade. A fragilidade
institucional dos meios de
parceria praticados torna esse
quadro ainda mais grave.⁵²

Embora o redesenho da federação
seja imperativo, a verdade é que
há soluções de lege lata, mais
simples e factíveis, na própria
Constituição de 1988 (CRFB),que
podem ajudar a corrigir os
inconvenientes
apresentados
anteriormente.
É
essencial
resgatá-las da insignificância
que têm hoje, assumir um
compromisso com a efetividade
do pacto federativo na sua
interpretação e, acima de tudo,
ter a coragem necessária para
levá-las a efeito. Em que pese o
relevante papel que a repartição

de competências pode exercer no
controle de eventuais excessos
governamentais —tal como se
espera da separação de poderes
—, seu objetivo principal não
é obstar, mas viabilizar o bom
desempenho, pelo Estado, das
suas atribuições.⁵³ As regras de
competência são, antes de tudo,
permissões para a atuação do
poder público; seu fim é abrir
caminho para que algo seja feito.
E é fundamental que o intérprete
jurídico, em uma federação, tenha
isso sempre em mente.

Sendo
inviável
examinar
a
fundo,
neste
estudo,
todos os instrumentos que
podem servir a esse propósito,
foram
selecionados
três,
como
mencionado:
os
agrupamentos municipais, os
convênios de cooperação e os
consórcios públicos.
2.1 Agrupamentos Municipais

Por sua menor expressão
territorial,
os
municípios
talvez sejam os entes que
mais sofrem os efeitos das
disparidades regionais. Grandes
cidadesconvivem com outras que,
muitas vezes, não têm condições
de sustentarsuas atividades mais

básicas. Além disso, o fenômeno
urbano há muito não se confina
às fronteiras municipais; as
metrópoles são uma realidade
inescapável, resultante de uma
relação simbióticaentre um
grande polo e suas áreas de
influência. Não raro, opera-se
uma conurbação: as cidades
crescem umas sobre as outras, a
tal ponto que, ao observá-las,
não se pode mais definir onde
termina uma e começa outra.
O processo socioeconômico de
urbanização não coincide com a
delimitação dos municípios.⁵⁴

Ao longo do século XX, um grande
debate sobre a melhor maneira
de lidar com esses problemas
contrapôs os defensores do novo
regionalismo—com a ampliação
das fronteiras políticas, capaz,
em tese, de absorver as questões
metropolitanas — aos apoiadores
da fragmentação, para quem as
menores unidades atuariamde
forma mais eficiente.⁵⁵ Como
não é possível definir, em tese,
soluções ótimas para uma
federação, o que se tem visto,
na prática, é uma composição
entre o incremento da autonomia
local e o reforço dos meios de
cooperação.⁵⁶ Talvez seja isso o
que explica por que, em vários

50 RAVANELLI, Paula. Consórcios públicos: os desafios do fortalecimento de mecanismos de cooperação e colaboração entre os entes federados. In:
CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 3., 2010, Brasília., p. 12. Disponível em: &lt;http://banco.consad.org.br/bitstream/123456789/170/1/C3_
TP_CONS%C3%93RCIOS%20P%C3%9ABLICO S%20OS%20DESAFIOS%20DO%20FORTALECIMENTO%20DE%20MECANISMOS.pdf&gt;. Acesso em: 24
fev. 2015.
51 Os dados são da ferramenta Cidades do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014).
52 Fernando Luiz Abrucio, A reconstrução das funções governamentais no federalismo brasileiro, op. cit., p. 102.
53 É o que defende Erwin Chemerinsky, para quem o federalismo deve ser compreendido mais como empoderamento (empowerment) do que como limite,
explorando-se a vantagem de ter “um conjunto de atores alternativos, equipados para lidar com os problemas e as necessidades da sociedade. Se uma esfera
de governo falhar, há outra para assumir a responsabilidade” (v. CHEMERINSKY, Erwin. Enhancing government: federalism for the 21st century. Stanford:
Stanford University Press, 2008. p. 146-147).
54 VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel; Fapesp; Lincoln Institute, 2001. p. 51-52.
55 LELAND, Suzanne M.; ROSENTRAUB, Mark S. Consolidated and fragmented governments and regional cooperation: surprising lessons from Charlotte,
Cleveland, Indianapolis and Wyandotte County/Kansas City, Kansas. In: PHARES, Donald (Ed.). Governing metropolitan regions in the 21 st century.
Abingdon; Nova York: Routledge, 2015. p. 143.
56 BOWMAN, Ann O’M.; KEARNEY, Richard C. State and local government: the essentials. 6. ed. Stamford: Cengage Learning, 2014. pp. 60 e 232.
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países, a organização em dois
níveis (city/towne county, nos
EUA; Stadt e Kreis, na Alemanha)
não foi substituída, mas convive
com estruturas de um nível,
geralmente situadas nos grandes
centros urbanos (independent
cities, Kreisfreie Städte).⁵⁷
No Brasil, o legislador constituinte
percebeu cedo a relevância
dessa questão: em seu art. 29, a
Constituição de 1937 já previa a
possibilidade de agrupamentos
de municípios. No entanto,
por provável desinteresse dos
estados, essa previsão nunca
se concretizou.⁵⁸ Ignorada pela
Carta de 1946, a ideia retornou
em 1967, com a figura das regiões
metropolitanas,
acolhendo
sugestão anterior de Hely Lopes
Meirelles.⁵⁹ Em seu art. 157,
§10, o diploma atribuía à União
o poder de reunir em regiões
metropolitanas, para a realização
de serviços comuns, municípios
que integrassem uma mesma
comunidade socioeconômica. Em
termos
muito
parecidos,
a previsão foi mantida na
Constituição de 1969 (art. 164). As
primeiras regiões metropolitanas

do Brasil foram criadas pela Lei particular. O que caracteriza
Complementar (LC) n o 14/1973, o genus é a conurbação: a
que também estabelecia o formação de uma unidade entre
regime a ser observado⁶⁰ e municípios
limítrofes,
com
definia os serviços comuns de “complementaridade funcional
interesse metropolitano.⁶¹
e integração das dinâmicas
geográficas, ambientais, políticas
A Constituição de 1988 manteve e socioeconômicas” (art. 2 o ,
as regiões, mas modificou I). A região metropolitana se
seu regime e passou a prever destacapor configurar uma
outros
dois
agrupamentos: metrópole (art. 2 o , VII) —
as aglomerações urbanas e as i.e., um espaço urbano com
microrregiões. Em contraste continuidade territorial que,
com a notória prolixidade do em razão de sua população
texto constitucional, a disciplina e
relevância
política
e
deste tema é laconicamente socioeconômica, tem influência
concentrada em um único nacional ou sobre uma região
dispositivo, o art. 25, §3 o , que que configure, no mínimo, a área
apenas prevê as espécies de de influência de uma capital
agrupamento municipal e os regional, conforme os critérios
requisitos para sua instituição. adotados pela Fundação Instituto
Todo o resto fica a cargo do Brasileiro de Geografia e
legislador estadual e, naquilo Estatística — IBGE (art. 2 o , V).⁶²
que possa ser considerado norma
geral de direito urbanístico, pela As microrregiões não foram
lei federal.
objeto de disciplina pelo Estatuto,
embora
suas
disposições
Recentemente, foi aprovado se apliquem, no que couber,
o Estatuto da Metrópole (Lei àquelas em que predominem
Federal n o 13.089/2015), que características urbanas (art.
trata as aglomerações urbanas 1 o , §1 o , I). A abertura da
como um gênero, do qual as regiões Constituição e das normas gerais
metropolitanas seriam um caso federais deixa um grande espaço

57 Na Inglaterra, embora as unitary authorities tenham substituído as estruturas em dois níveis em todas as áreas metropolitanas — o que é a regra geral
na Escócia e na Irlanda do Norte e também ocorre em partes do País de Gales —, a lógica inversa foi aplicada à cidade de Londres: a maior parcela de
competências locais fica a cargo dos borough councils, mas a necessidade de definir políticas uniformes e coordenadas levou à criação da Greater London
Authority (GLA), com atuação estratégica em matéria de transporte, planejamento e meio ambiente. Segundo a doutrina, isso apenas demonstra que o
modelo da unitary authority não é uma panaceia (ver ELLIOTT, Mark; THOMAS, Robert. Public law. Oxford: Oxford University Press, 2011.p. 294.)
58 BUCCI, Maria Paula Dallari. Gestão associada de serviços públicos e regiões metropolitanas. In: WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa (Coord.).Direito
público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 549-559. p. 553.
59 TÁCITO, Caio. Saneamento básico — região metropolitana — competênciaestadual. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 222, p. 345-350,
out./dez. 2000. p. 307.
60 As regiões não tinham personalidade jurídica, sendo conduzidas por um Conselho Deliberativo com forte predominância do governador do Estado,
embora se previsse a participação de todos os municípios envolvidos em um Conselho Consultivo. A execução da política metropolitana não era atribuída
a um órgão ou uma entidade específica, podendo ser desempenhada por qualquer das vias tradicionais de prestação de serviços públicos (autarquias,
empresas públicas etc.). No entanto, sempre que possível, os programas deveriam ser unificados quanto aos serviços comuns, com concessão do serviço a
uma entidade estadual, a constituição de uma empresa de âmbito metropolitano, ou qualquer outro processo definido por meio de convênio (LC n o
14/1973, arts. 2 o a 4 o ).
61 Em seu art. 5 o , a LC n o 14/1973 incluía: (i) planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; (ii) saneamento básico, notadamente
abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de limpeza pública; (iii) uso do solo metropolitano; (iv) transportes e sistema viário; (v) produção e
distribuição de gás combustível canalizado; (vi) aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei federal;
(vii) outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.
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para os estados, que podem lhes
atribuir um papel próximo ao
das regiões de desenvolvimento
(CRFB, art. 43) ou ao dos outros
agrupamentos, mas sem limitação
às áreas urbanas (poderia ser,
e.g., uma “aglomeração rural”) ou
à existência de uma conurbação.

O regime constitucional de todos
eles é idêntico, a começar pelos
requisitos para sua criação,
que são os mesmos quatro:⁶³
(i) orgânico-formal: exige-se lei
complementar estadual para
sua instituição;⁶⁴ (ii) numérico:
mais de um município deve estar
envolvido — problemas situados
dentro de um único entepodem
ser atendidos por ele mesmo⁶⁵
ou até ser objeto de um convênio
ou consórcio (CRFB, art. 241),
mas não admitem coordenação
pela via dos agrupamentos; (iii)
geográfico: os entes devem ser
limítrofes; e (iv) teleológico: a
região deve ter por fim integrara
organização, planejamento e

execução de funções públicas de interesse comum nada mais é que
interesse comum.
o interesse local cuja satisfação
não é planejada e executada por
O único requisito mais complexo é um único município, de forma
o último, que exige dois registros isolada, mas sim compartilhada
adicionais. Em primeiro lugar, a por
todas
as
entidades
substituição da locução “serviços envolvidas.⁶⁷ Nada mais.
públicos” por “funções públicas”
foi proposital,⁶⁶ a fim de ampliar Naturalmente,
existe
um
o escopo dos agrupamentos;eles conteúdo mínimo de sentido
não ficam restritos à categoria nas palavras usadas pela
formal dos serviços públicos, Constituição, que foi bem captado
podendo alcançar, assim, em pelo art. 2 o , II, do Estatuto da
princípio, qualquer atividade Metrópole: a função de interesse
governamental. Em segundo comum é aquela cuja execução
lugar, o “interesse comum” não é seja inviável (impossível ou
uma categoria autônoma, situada ineficiente) por parte de um
entre o interesse local e os mais município isolado ou que gere
abrangentes,
confiados
aos efeitos sobre entidades limítrofes.
estados e à União. O objetivo da A definição mostra compromisso
Carta não foi criar uma quarta com a internalização e com a
esfera federativa, atribuindo- correção de spillovers. No entanto,
lhe um conjunto específico e observada
essa
exigência
privativo
de
competências; bastante elástica, caberá ao
como instrumento de ajuste Estado definir, concretamente,
federativo, essas regiões não quais são as atividades a serem
devem ser confinadas a esquemas compartilhadas. O que interessa,
rígidos e predefinidos. O portanto, não é fixar campos

62 Essas definições correspondem, em linhas gerais, com um ou outro ajuste, ao que já apontava a doutrina (ver MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.
Curso de direito administrativo. 14. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 38.; SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. 37. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 674).
63 64 O Supremo Tribunal Federal (STF) já afastou dois outros requisitos: (i) na ADI 796/ES, apontou-se não se poder exigir a concordância dos municípios
envolvidos; e (ii) na ADI 1.841/RJ, rechaçou-se a necessidade de aprovação por consulta popular (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.p. 821). Quanto ao item (i), o raciocínio do STF não merece reparos. O art. 25, §3
o , impõe uma forma compulsóriade integração de municípios: tal como no regime anterior, a criação da região é efeito direto da lei complementar (agora
estadual) e, por isso, independe de autorização ou confirmação dos municípios para se aperfeiçoar (FERRAZ, Sérgio. As regiões metropolitanas no direito
brasileiro. Revista da Consultoria Geral do Estado, Porto Alegre, v. 6, n. 16, p. 11-22, 1976. p. 16 e 18). Conceber os agrupamentos municipais como medidas
voluntárias — à semelhança dos convênios e consórcios — seria admitir a frustração de seus propósitos por decisão unilateral de qualquer dos seus
partícipes que optasse por deixá-la (ALVES, Alaôr Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas dimensões constitucionais
da organização do estado brasileiro. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Edição especial em comemoração aos 10 anos de Constituição
Federal por ocasião do XXIV Congresso Nacional de Procuradores do Estado, set. 1998. Disponível em: &lt;www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/
revista/tes1.htm&gt;. Acesso em: 21 set. 2015). Ademais, como existe a previsão paralela de outros instrumentos, de natureza consensual (CRFB, art. 241),
o art. 25, §3 o , da Carta seria inútil se não fosse interpretado como uma medida compulsória. Além disso, seria difícil justificar a atribuição ao estado — em
lugar dos municípios — da competência para instituir uma associação voluntária de terceiros. Quanto ao item (ii), porém, a orientação do Supremo não se
justifica. É certo, por um lado, que os estados não poderiam abrandar os requisitos constitucionais na matéria — e.g., limitando-se a exigir lei ordinária; por
outro, porém, nada impede que, em um exercício de autolimitação, optem por reduzir a grande discricionariedade que teriam.
64 Nos termos do Estatuto da Metrópole (2015, art. 4 o ), é possível a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que incluam municípios
situados em estados-membros diversos, exigindo-se, para tanto, a aprovação de leis complementares por todas as Assembleias Legislativas envolvidas.
65 Alaôr Caffé Alves, Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, op. cit.
66 BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte. Comissão da Organização do Estado. Subcomissão dos Municípios e Regiões. Parecer sobre as emendas.
Brasília, 20 maio 1987. Relator: deputado Aloysio Chaves. Disponível em: &lt;www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/
vol-97.pdf&gt;. Acesso em: 25 fev. 2015.
67 Alaôr Caffé Alves, Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, op. cit., p. 13.
1235

DIREITO CONSTITUCIONAL

estanques, opondo questões
locais a comuns, à moda de
um insustentável federalismo
dual, mas identificar as funções
públicas cuja integração é
exigida
ou
recomendada
pelas condições mutáveis e
particulares de cada região.

à avocação, pelo estado, de
atribuições locais; (ii) as funções
públicas de interesse comum,
definidas pela lei complementar
estadual, são de titularidade
compartilhada entre o estado
e os municípios envolvidos; ⁷⁰
(iii) a regulação da atividade
cabe, portanto, a um colegiado,
Como se extrai do art. 25, de que devem participar os
§3 o , da Carta, inserem-se municípios pertinentes e o
na competência estadual: (i) estado-membro — embora não
a decisão política quanto à se exija paridade entre seus
conveniência e a oportunidade membros,⁷¹ tampouco se admite
da criação de uma região; (ii) a que um deles seja hegemônico;
escolha dos municípios a serem e (iv) os agrupamentos não são
agrupados e das funções comuns entes federativos.⁷²
— que também é discricionária,
embora esteja limitada pelos Debateu-se, mas não houve
requisitos do art. 25, §3 o , da definição sobre a assunção de
Constituição; e (iii) a organização personalidade jurídica pelos
da região (e.g., forma, órgãos, agrupamentos. Como nem a
competências internas, processo Carta nem o Estatuto⁷³ impõem
de deliberação e decisão, qualquer solução peremptória, a
mecanismos de custeio).
melhor interpretação é a que
prestigia a autonomia estadual
Sem prejuízo disso, uma e se alinha à flexibilidade e
interpretação sistemática da à assimetria do federalismo:
Carta resulta em outros limites caberá ao estado definir a forma
incidentes sobre os estados. O e a estrutura jurídica de cada
tema foi amplamente debatido agrupamento. Não havendo
pelo STF na ADI n o 1.842/ como afirmar soluções abstratas
RJ. Nessa oportunidade, foram em matéria de federação, o
assentadas
quatro
ideias melhor é permitir que cada
fundamentais: (i) ao contrário do caso seja equacionado à luz das
que ocorria no regime anterior— suas particularidades.
criticado por isso⁶⁸ —, e do
que ainda defendia parte da Os agrupamentos municipais
doutrina,⁶⁹ a instituição de um são ferramentas importantes
agrupamento não pode conduzir para um federalismo flexível

e cooperativo. Sua instituição
por decisão unilateral dos
estados evita o impasse político
decorrente do apego ao poder
ou da falta de interesse da
parte de alguns municípios,
sem prejudicar o diálogo e a
deliberação que devem marcar
o funcionamento dos órgãos
internos da região. Obtém-se uma
conjugação de esforços, recursos
e vontades, em um sistema que
permite a correção de spillovers,
a exploração de economias de
escala e o planejamento uniforme,
mas preserva a autonomia
municipal por não envolver uma
avocação de competências. Em
outras palavras: a repartição
constitucional de atribuições
deixa de servir de obstáculo ao
equacionamento adequado de
problemas que extravasam as
fronteiras dos municípios.
2.2 Convênios de cooperação

Como visto, diversos estados
federais reconhecem aos seus
componentes,
explícita
ou
tacitamente, o poder de celebrar
ajustes com seus pares ou
outras entidades federativas.
No Brasil, esses instrumentos,
chamados de convênios de
cooperação, têm fundamento no
art. 241 da Constituição. Esses
convênios foram objeto de uma
disciplina muito rarefeita por
parte da Lei n o 11.107/2005 e

68 GRAU, Eros Roberto. As regiões metropolitanas na nova Constituição. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 60/61, p. 233-252, jan./
jul. 1985. p. 244.
69 Caio Tácito, Saneamento básico —região metropolitana — competênciaestadual, op. cit., p. 307.
70 No julgamento, o ministro Gilmar Mendes sugeriu uma aproximação com o modelo dos Kreise alemães, de modo que a titularidade e o poder concedente
recairiam, não sobre o estado, nem sobre os municípios, mas sobre a união destes com aquele. No mesmo sentido é a opinião de Alaôr Caffé Alves, Regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, op. cit., p. 5.
71 Não é vedada a atribuição de pesos diferenciados a cada uma das entidades participantes (e.g., em função de sua expressão econômica ou demográfica),
mas apenas a concentração do poder decisório em um ente em particular.
72 Alaôr Caffé Alves, Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, op. cit., p. 2.
73 Seu art. 5 o , III, só exige que o legislador estadual defina “a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização
administrativa e o sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas”.
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em “entes federados” — levaria
à conclusão equivocada de que
só poderiam celebrar esses
convênios a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios.
Como seu nome sugere, esses Nada obstante, há outras
convênios são instrumentos entidades que, embora não sejam
do
federalismo
cooperativo; entes federados, exercem suas
sua previsão decorre do competências.Como o dispositivo
reconhecimento de que a não pretende dificultar, mas
complexidade das competências facilitar a cooperação entre os
administrativas não comporta entes que exercem as atribuições
mais uma distinção rígida entre do Estado federal, a interpretação
os espaços de cada entidade do art. 241 deve ser ampliativa.
política.⁷⁴ Além disso, pode- Estão abrangidos, e.g., também
se acrescentar a disparidade os territórios federais, nos
social, econômica, financeira e termos da sua legislação de
até geográfica dos entes políticos regência (CRFB, art. 33) e dos
brasileiros — em particular os agrupamentos municipais, se
Municípios —, que nem sempre tiverem personalidade jurídica.
terão as mesmas condições
de exercer certas funções. O mesmo cuidado se deve ter
A “conjugação de recursos quanto ao objeto dos convênios,
técnicos e financeiros de outros que, nos termos da Carta,
interessados” viabiliza “serviços corresponde à “gestão associada
de alto custo que jamais estariam de serviços públicos”, e inclui,
ao alcance de uma Administração como medidas instrumentais,
menos abastada”.⁷⁵
“a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal e
Para que o mecanismo atenda bens essenciais à continuidade
ao que se espera dele, é preciso dos serviços transferidos” (CRFB,
tomar cuidado com a leitura art. 241). O problema aqui é o
dos enunciados normativos termo serviços públicos, que não
pertinentes, evitando restrições deve ser lido de forma técnica ou
desnecessárias. Um exemplo: formal: o objeto dos convênios
uma interpretação literal do é o exercício conjunto de
art. 241 da Carta— que só fala “competências para a regulação

do Decreto n o 6.017/2007, que
a regulamentou, o que exige um
esforço adicional da doutrina
para sua compreensão.

ou prestação de atividades
administrativas em geral, e não
apenas de serviços públicos”.⁷⁶
Pode-se celebrar um convênio em
qualquer matéria administrativa,
dos serviços públicos até
ações em matéria de turismo
ou meio ambiente.

Duas notas antes de concluir
o ponto. A primeira envolve
uma questão procedimental.
Diversamente do que ocorre com
os convênios administrativos
em geral — cuja celebração é
considerada um ato privativo
da administração⁷⁷ —, esses
instrumentos devem envolver
também o Legislativo. A
própria Carta exige que os
entes federativos disciplinem os
convênios de cooperação “por
meio de lei” (art. 241) — e isso,
segundo Andreas J. Krell,⁷⁸ não
diz respeito à competência para
regulamentar a Constituição no
ponto, mas à aprovação formal
dos convênios por ato legislativo.
Decisivo aqui é o fato de esses
instrumentos
envolverema
delegação de competências
a outros entes políticos e a
transferência de bens, serviços,
pessoal e encargos—decisões
que exigem a intervenção do
legislador.⁷⁹ Como observou o
conselheiro Eduardo Carone

74 KRELL, Andreas. Consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de
Moura (Coord. Cient.); PINTO FILHO, Franciso Bilac; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord. Ed.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 2457-2459.
75 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. Coordenação de Adilson Abreu Dallari. 17. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 438.
76 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Art. 241. In: CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (Coord. Cient.); LEONCY, Léo Ferreira (Coord. Exec.). Comentários à Constituição
do Brasil. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013. p. 2172. (Série IDP).
77 Considera-se inconstitucional, por afronta à separação dos poderes, a exigência de que os convênios sejam objeto de autorização ou ratificação por
lei (STF, ADI 342/PR, DJ 11 abr. 2003, rel. min. Sydney Sanches). Criticando esse entendimento, verHely Lopes Meirelles, Direito municipal brasileiro, op.
cit., p. 440.
78 Andreas J. Krell, Consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados, op. cit., p. 2459.
79 Em aparente indicação dessa linha, confira-se o acórdão do STF na ADI 331/PB (DJ,2 maio 2014), de que foi relator o ministro Gilmar Mendes: “Ação
direta de inconstitucionalidade. Inciso XXII do art. 54 da Constituição do Estado da Paraíba. Competência privativa da Assembleia Legislativa para autorizar
e resolver definitivamente acordos e convênios. Alegada ofensa ao princípio da simetria. Acordos ou convênios que podem gerar encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio estadual podem ser submetidos à autorização do legislativo local, sem violar o princípio da separação dos poderes. Ação direta
julgada improcedente”.
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podendo sempre deixar os
convênios. Por outro lado, isso
torna mais difícil sua celebração,
já que o compartilhamento
de funções pode ser visto, por
alguns,como um decréscimo
de poder e influência pessoal.
Seja como for, os convênios são
uma forma engenhosa e simples
de lidar com vários problemas
causados pela assimetria e pelas
sobreposições do federalismo.
Ao uniformizar o enfrentamento
de certas questões, eles ampliam
a área de atuação de cada ente
para além de suas fronteiras,
permitindo a internalização de
spillovers, além da concentração
da expertise e dos recursos
Em segundo lugar, os convênios — materiais e financeiros de
diferentemente dos consórcios — todos os envolvidos.
não têm personalidade jurídica;
sua natureza é estritamente 2.3 Consórcios públicos
negocial. Os direitos e obrigações
relacionados com a execução do Tradicionalmente se dizia que
seu objeto são imputados aos os consórcios eram uma espécie
próprios entes conveniados, na de convênios —i.e., “conjunção
medida da sua responsabilidade. despersonalizada [...] de esforços
para a realização de objetivos
Tal como os agrupamentos comuns”⁸² —, distinguindo-se
municipais, os convênios de por serem firmados por entes
cooperação têm um papel da mesma classe (e.g., estados
de grande relevância em um com estados), enquanto os
federalismo flexível e cooperativo. convênios admitiriam entes de
Por um lado, o caráter voluntário esferas distintas (e.g., a União e
dos ajustes dá uma ênfase um estado).⁸³ Essa interpretação
ainda maior à preservação da foi superada pela Lei n o
autonomia dos entes envolvidos, 11.107/2005, que estabeleceu
que se vinculam se, como e normas gerais na matéria.
por quanto tempo quiserem, Além de autorizar a formação

Costa, do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais,⁸⁰
“os convênios de cooperação
são
instrumentos
dotados
de características próprias e
inovadoras, que ultrapassam a
noção de transferência de meros
atos de gestão e execução, daí
demandar a participação do
Poder Legislativo”. Não por acaso,
a exigência de lei foi prevista
no Decreto n o 6.017/2007,
art. 2 o , VIII, que só admite a
instituição da gestão associada
por convênio que seja “ratificado
ou previamente disciplinado
por lei editada por cada um [dos
entes federativos]”.⁸¹

de consórcios por entidades de
espécies diversas, o diploma lhes
atribui personalidade jurídica,
admitindo até que assumam
forma de direito privado. Como
se poderia esperar, essas
inovações encontraram certa
resistência doutrinária.⁸⁴
Nada
obstante,
não
há
invalidade na opção legislativa
pela
personalização
dos
consórcios: não pode tachar de
inconstitucional apenas o que,
por inovar,se desprende das
concepções tradicionais. Não há
nada na Constituição que impeça
a aquisição de personalidade
jurídica pelos consórcios. Tratase tão somente de uma forma
de que os entes políticos podem
se valer para atingir o fim que a
Carta definiu, i.e., a gestão
associada de serviços públicos.
Sendo um meio razoável e
adequado à satisfação de uma
finalidade lícita, prevista pela
Constituição, não faz sentido
presumir ou construir vedações
artificiais. O compromisso do
intérprete — repita- se — deve
ser com a viabilidade do pacto
federativo, e não com criação de
obstáculos desnecessários.
O mesmo se aplica à eventual
opção pela natureza de direito
privado: a prestação de serviços
públicos por entidades privadas
está longe de ser incomum —

80 MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado. Consulta n o 751.717. Relator: conselheiro Eduardo Carone Costa. Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 70, n. 1, p. 106-123, jan./mar. 2007. p. 115.
81 A ausência de aprovação legislativa não invalida o convênio, mas apenas o torna ineficaz em relação ao ente que deixou de ratificá-lo (Decreto n o
6.017/2007, art. 31, §4 o ). Isso significa que, em relação aos demais, o convênio pode operar normalmente. É claro que, se forem apenas dois os entes
conveniados, a ineficácia em questão impedirá todo a execução do ajuste, já que ele verá esvaziado o seu objetivo de comunhão de esforços.
82 Alexandre Santos de Aragão, Art. 241, op. cit., p. 2171.
83 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, op. cit., p. 487.
84 REALE, Miguel. [Parecer sobre o projeto de lei federal sobre consórcios públicos]. s.l.: s.n., [2003 a 2006]. Disponível em: &lt;www.miguelreale.com.br/
parecer.htm&gt;. Acesso em: 7 maio 2014; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O consórcio público na Lei n o 11.107, de 06.04.2005, Fórum de Contratação e
Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 4, n. 46, out. 2005.(Biblioteca Digital Fórum de Direito Público).
1238

DIREITO CONSTITUCIONAL

encaixam-se aqui não só os
particulares que são delegatários
do poder público,⁸⁵ mas também
as próprias empresas estatais,
quando se dedicam a essas
atividades. A única dificuldade
que pode haver diz respeito ao
exercício do poder de polícia,
tradicionalmente
interditado
às pessoas jurídicas de direito
privado.⁸⁶ O tema parece
exigir uma nova reflexão, mas,
de todo modo, bastaria não
confiar ao consórcio atribuições
indelegáveis de poder de polícia e
o óbice seria superado.
Quanto às partes e ao objeto
dos consórcios, aplica-se o que
se disse acerca dos convênios:
previstos no mesmo art. 241 da
Constituição, ambos procuram
promover a gestão associada
de funções públicas em geral. Os
consórcios de direito privado,
como é próprio, adquirem
personalidade jurídica na forma
da lei civil; os de direito público
—que têm forma de associação
pública (Lei n o 11.107/2005,
arts. 1 o , §1 o , e 6 o ) — são
constituídos
pela
vigência
das leis que ratificarem o
protocolo de intenções celebrado
pelos Executivos.⁸⁷
Os consórcios públicos são a
versão brasileira do modelo
de entidades interfederativas
praticado em diversos outros
países. Trata-se da instituição
de uma pessoa jurídica pela

combinação das vontades de
dois ou mais entes políticos, que
passam a agir conjuntamente
por meio dessa nova entidade.
Esse arranjo também incorpora
várias vantagens dos singlepurpose
governments
dos
EUA, comoo aproveitamento
de economias de escala e a
internalização de spillovers.
Ademais, a concentração da
entidade em uma questão
específica evita as dispersões
geradas
pelas
múltiplas
preocupações e interesses dos
general-purpose
governments;
toda a energia do consórcio
será devotada a uma matéria
em particular, reduzindo o risco
de desatenções e vácuos de
atuação. Uma das suas grandes
virtudes é a maleabilidade, já
que é “possível constituir
um consórcio atendendo às
especificidades de cada serviço
público, em busca de uma
escala mais adequada à sua
prestação e coerente com o
acordo político próprio de cada
arranjo institucional”.⁸⁸
Nada obstante, e diferentemente
do que se passa nos single-purpose
governments norte-americanos,
os consórcios públicos brasileiros
não assumem a titularidade
das competências que lhes
são atribuídas, mas apenas a
responsabilidade de planejá-las,
geri-las e, conforme for, executálas. Os consorciados, além de
serem livres para deixar o

ajuste, retêm a ingerência
sobre a área de atuação
dos consórcios, ainda que
indiretamente, pela participação
nos seus órgãos de direção.

Como quase tudo na vida tem um
lado negativo, a voluntariedade
dos consórcios — como, aliás, dos
convênios — expõe as medidas
a uma dificuldade política
relevante: qualquer processo
de cooperação “pressupõe o
desprendimento
do
agente
político”, já que a redução do seu
poder pode esbarrar na “cultura
individualista e personalista
fortemente enraizada na nossa
sociedade”.⁸⁹ Aqui entra a
famigerada “vontade política”
cuja falta é sempre lembrada
como causa para a ineficiência
do Estado brasileiro. O direito só
pode dar as ferramentas; cabe
aos agentes eleitos usá-las de
forma adequada.
Conclusão

O presente estudo procurou
demonstrar que o caráter
dinâmico e assimétrico das
federações exige um regime
flexível, capaz de viabilizar
o desempenho eficiente das
competências estatais.
Isso
passa necessariamente pela
criação e/ou pelo resgate de
instrumentos de cooperação
que permitam a correção de
problemas
decorrentes
da
diversidade regional, bem como a

85 BRASIL. Constituição (1988). Artigo 175.
86 V. STF, DJ,10 maio 2013, MS 28.469 AgR-segundo/DF, rel. p/ acórdão min. Luiz Fux; STF, DJ 28 mar. 2003, ADI 1.717/DF, rel. Min. Sydney Sanches.
87 Dispensa-se a ratificação quando a assinatura do protocolo for antecedida por lei que disciplinar, de forma compatível com ele, a participação da entidade
no consórcio (Decreto n o 6.017/2007, art. 6 o , §7 o ). Caso todos os signatários estejam nessa situação, a personalidade é adquirida com a publicação do
protocolo (Decreto no 6.017/2007, art. 7 o , §2 o ).
88 Paula Ravanelli, Consórcios públicos, op. cit., p. 18.
89 DALLABRIDA, Valdir Roque; ZIMERMANN, Viro José. Descentralização na gestão pública e estruturas subnacionais de gestão do desenvolvimento: o
papel dos consórcios intermunicipais, Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, v. 5, n. 3., p. 3-28, set./dez. 2009. p. 16.
1239

DIREITO CONSTITUCIONAL

adaptação da estrutura do Estado
a necessidades conjunturais.
Para tanto, é preciso romper com
uma concepção rígida do pacto
federativo e, em vez de enfatizar
os limites que ele impõe aos entes
políticos, sublinhar o incremento
em eficiência que pode ser obtido
com arranjos cooperativos.

Fundação Konrad Adenauer,
2001. p. 95- 105. (Série Debates,
n. 22, v. I).

ALVES, Alaôr Caffé. Regiões
metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões: novas
dimensões constitucionais da
organização do estado brasileiro.
Revista da Procuradoria- Geral
O direito brasileiro já contempla do Estado de São Paulo, Edição
alguns
mecanismos
dessa especial em comemoração aos
natureza. É o caso, e.g., dos 10 anos de Constituição Federal
agrupamentos municipais, dos por ocasião do XXIV Congresso
convênios de cooperação e dos Nacional de Procuradores do
consórciospúblicos,apresentados Estado, set. 1998. Disponível
anteriormente.
Instituídos em:
&lt;www.pge.sp.gov.br/
unilateralmente (agrupamentos) centrodeestudos/revistaspge/
ou mediante acordo de vontades revista/tes1.htm&gt;. Acesso em:
(convênios e consórcios), esses 21 set. 2015.
instrumentos
permitem
o
adequado equacionamento de ARAGÃO, Alexandre Santos
questões que ultrapassam as de. Art. 241. In: CANOTILHO,
fronteiras federativas ou, ao J. J. Gomes et al. (Coord.
menos, que podem se beneficiar Cient.); LEONCY, Léo Ferreira
de uma atuação conjunta, (Coord. Exec.). Comentários à
conjugando esforços, pessoal Constituição do Brasil. São Paulo:
e expertise, e viabilizando a Saraiva; Almedina, 2013, p. 2170exploração de economias de 2172. (Série IDP)
escala. Para uma federação tão
desigual como a brasileira, o ARRETCHE, Marta. Federalismo
uso desses mecanismos não e igualdade territorial: uma
é só recomendado, mas, em contradição em termos? Dados—
verdade, necessário, a fim de Revista de Ciências Sociais, v. 53,
que serviços de qualidade n. 3, p. 587-620, 2010.
possam ser prestados em todo
o território nacional, a despeito BARROSO, Luís Roberto. Curso
das grandes diferenças entre de
direito
constitucional
as entidades políticas e das contemporâneo: os conceitos
eventuais restrições impostas fundamentais e a construção do
pela conjuntura econômica.
novo modelo. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.
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Exmº Sr. Dr. Fabio de Salles
Meirelles Filho, Presidente do
Instituto PensarC Agropecuária
(FPA), Exmº Sr. Deputado Federal
Evandro Gussi, Vice Presidente
da Frente Parlamentar da
Agropecuária da Região Sudeste
e Exmº Dr. Frederico Price
Grechi, presidente das Comissões
de Direito Agráriodo IAB e
da OAB-RJ, é uma inexcedível
honra ter a oportunidade de
debater com os senhores neste
Primeiro Congresso Nacional
de Direito Agrário que está
sendo realizado na sede do IAB
no Rio de Janeiro. E, no dia dos
advogados, poder falar no IAB,
casa secular já presidida por Ruy
Barbosa, é uma experiência que
não tem preço. E, especialmente,
quando o evento homenageia o
mineiro Dr. Octávio Junqueira
Mello Alvarenga.

O saudoso Dr. Octávio é
merecidamente reconhecido um
dos mais importantes estudiosos
do Direito Agrário no nosso
país, tendo exercido, com a

competência que lhe era comum,
a presidência da sociedade
Nacional de Agricultura e a
da Comissão Permanente de
Direito Agrário do Instituto
de Advogados Brasileiros. Um
advogado completo que não
se limitou ao direito, foi poeta,
romancista e escritor. Um
intelectual de peso que faz jus
a esta homenagem. A Comissão
Organizadora deste Congresso
está, portanto, de parabéns pela
lembrança e justa homenagem.

A minha intervenção será
voltada para a análise de
como a segurança jurídica,
e a sua dimensão subjetiva,
caracterizada pelo princípio
da proteção da confiança, tem
um papel fundamental no
mundo do agronegócio.
Não existe Estado de Direito
sem relações jurídicas estáveis
e previsíveis. No dizer de Soren
Kierkegaard, a vida é vivida
olhando-se para frente, mas só
pode ser compreendida com

um olhar para o passado. O
ser humano distingue-se dos
animais, porque é capaz de se
desprender do presente e planejar
o futuro. A previsibilidade é
um dos pilares de sustentação
do Estado de Direito. Há,
aliás, estudos na Alemanha,
especialmente os da professora
Anna Leisner Egensperger²,
em que se reconhece o direito
a
uma
continuidade
do
ordenamento jurídico, direito a
um ordenamento sem ruptura.

E o êxito de um país passa
pela confiabilidade nos atos
estatais. Suas medidas devem ser
coerentes, lógicas e, sobretudo,
voltadas para o combate da
ineficiência. Sem confiança na
atuação estatal, não há ambiente
para o desenvolvimento de
operações
empresariais
de
elevada complexidade, e nem
mesmo para a criação de riqueza.
Daí a necessidade de o Direito
Administrativo se ocupar de
temas que possam auxiliar nessa
difícil tarefa de mudança

1 Este texto é a síntese das ideias apresentadas em painel intitulado “A imprescindível segurança jurídica no agronegócio. Até onde o ativismo pode ir?”no
I Congresso Nacional de Direito Agrário realizado no IAB (Instituto dos Advogados do Brasil) em 11/08/2017.
2 LEISNER-EGENSPERGER, Anna. Kontinuität als Verfassungsprinzip: unter besonderer Berücksichtigung des Steuerrechts.Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.
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radical no escopo da atuação
estatal. O Estado precisa focar
na estabilidade e no incentivo
coerente à iniciativa privada.

Os nossos tribunais têm se
deparado com questões que
interferem na segurança jurídica
no Agronegócio. Aliás, se existe
um ramo do Direito em que a
previsibilidade é crucial é no
Direito Agrário. Tudo precisa
ser planejado com muita
antecedência. Antes de a semente
ser plantada, os cálculos já são
feitos com base em quem vai
comprar os frutos e por quanto.

uma agência reguladora para
o agronegócio.

O primeiro tema se refere à
importação do alho chinês.

Há uns anos, final de tarde no
trabalho, o chefe de gabinete da
Vara Federal em que eu estava
lotado me comunicou que um
processo meio diferente havia
sido distribuído e que um
advogadoda Associação Nacional
dos Produtores de Alho estava
na porta aguardando para
despachar. O detalhe curioso é
o de que a referida associação
sequer era parte no processo, e
A securitização de recebíveis, a ação, ainda, nem havia chegado
por exemplo, impõe que exista à Vara, encontrando-se na
um ambiente normativo seguro distribuição para remessa futura
durante todo o processo ao meu gabinete.
produtivo agrícola. O valor de
um Certificado de Recebíveis Recebi o advogado e a primeira
do Agronegócio (CRA), tema pergunta que me senti na
que é regulado pela Lei nº obrigação de fazer foi: Como o
11.076/04, varia diretamente senhor, que defende quem não
de acordo com a previsibilidade é parte no processo, já estava
das operações entre produtores sabendo que o processo seria
rurais. A insegurança no distribuído? Foi, então, que o
Agronegócio pode, por exemplo, advogado, muito gentil, narrou
fazer desmoronar o lastro toda a história...
dos CRAs e inviabilizar o
desenvolvimento do setor.
Contou que o Brasil não era
autossuficiente na produção de
Diante deste cenário, separei alho e que, por isso, precisava
três tópicos para apresentar importar alho. Acrescentou que
nesta minha intervenção, tendo o alho chinês era comercializado
considerado, para a escolha dos no mercado internacional em
temas, o fato de eles exigirem um valores muito inferiores aos
ambiente de segurança jurídica no do alho brasileiro vendido no
Direito Agrário e por ilustrarem mercado interno. Por essa razão,
como o Poder Judiciário deve o Brasil cobrava uma tarifa
atuar com contenção nessa antidumping do alho chinês em
matéria: i) Importação do alho um percentual expressivo, algo
chinês; ii) Disputas de terras em torno de 35%. Apenas dessa
na área rural, e iii) Criação de forma o alho chinês entrava no
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Brasil em igualdade concorrencial
com o alho brasileiro.

Nessa altura, pensei: Mas o que
isso justifica um terceiro querer
despachar nos autos antes das
próprias partes?

Foi
quando
o
advogado
me
explicou
que
alguns
importadores estavam obtendo
liminares afastando a cobrança
da tarifa antidumping do alho
chinês e, a partir daí, conseguiam
comercializar o alho no Brasil em
valores muito baixos. Isso estava
impactando significativamente
a produção brasileira do alho.
Houve casos em que uma
liminar permitiu o ingresso
de uma quantidade de alho
correspondente à 60% da
produção de alho do Brasil
em um ano. E a consequência
imediata do ingresso excessivo
dessas commodities era a queda
brusca do preço do alho no
Brasil, o que estava ocasionando
severos prejuízos para os
produtores nacionais.
Por essa razão, a Associação
Nacional dos Produtores de
Alho estava, de hora em hora,
acompanhando as distribuições
na Justiça Federal para saber se
algum importador de alho havia
ajuizado uma ação.

Eu, na ocasião, indeferi o pedido
de liminar, e, logo depois, a
parte autora desistiu da ação.
As liminares, ainda que raras
nesta matéria, e deferidas com
fundamento em teses inteligentes
e, até mesmo, razoáveis, estavam
praticamente
inviabilizando
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o funcionamento do mercado
interno de alho brasileiro.

Atualmente, o STJ³ já até validou
a tarifa antidumping do alho
chinês e dificilmente algum
importador
escolherá
esta
aventura, mas até que a matéria
se tornasse madura, ocorreram
fortes perturbações na produção
do alho no Brasil.

Este é, portanto, um exemplo
de como o Poder Judiciário
deve adotar uma postura de
deferência em relação a temas
que afetam a produção agrícola
brasileira. Há uma regulação
setorial que não pode sofrer
abalos muito traumáticos por
decisões judiciais, especialmente
quando provisórias e capazes
de
inviabilizar
o
pleno
funcionamento de uma atividade
econômica. O que o mercado
do agronegócio almeja é,
basicamente, segurança jurídica.
Os empreendedores da área
anseiam a estabilidade das
normas que impactam o seu
segmento. Quanto ao resto, o
solo brasileiro faz o seu papel
muito bem.
Outra circunstância que tem
ensejado dificuldades extremas
para o pleno desenvolvimento
da produção agrícola brasileira
diz respeito às intermináveis
disputas de terras.
Para termos uma pequena
lembrança do caos que existe
em relação à regularização
fundiária no Brasil, rememoro
que, em 2010, o CNJ anulou, por
decisão monocrática de sua

Corregedoria, cerca de cinco mil
registros de terras no interior
do Estado do Pará por suspeita
de grilagem. Foram anuladas
matrículas registradas, por
exemplo em 1934. Também
havia muita imprecisão nos
registros. Constatou-se, por
exemplo, que algumas matrículas
de imóveis previam áreas em
tamanho superior ao do próprio
tamanho do estado do Pará.
Independentemente do mérito
da decisão, e não estamos aqui
a questionar o seu conteúdo,
o fato é que a possibilidade de
medidas como estas gera muita
insegurança jurídica. Tanto
é verdade que, em seguida,
inúmeras ações foram ajuizadas,
muitas delas no STF, contra
o referido ato.

Como se não bastassem as
disputas possessórias e de
propriedade entre particulares
por imóveis produtivos, agora
se multiplicam as disputas e
conflitos relacionados a bens
públicos,
terras
indígenas,
reforma agrária e comunidades
quilombolas. E o pior é que cada
um dos problemas relacionados à
disputa de posse e propriedade é
enfrentado pelo direito brasileiro
de uma forma muito específica. A
solução que se dá para
assentamentos nos casos de
reforma agrária é distinta, por
exemplo, daquela para a disputa
envolvendo terras indígenas.
Neste último caso, por exemplo,
nem sempre se reconhece o direito
à indenização, salvo em relação
às benfeitorias introduzidas de
boa fé (art. 231, §6º, da CRFB).
Nessa linha de raciocínio,

quando a Constituição trata das
comunidades quilombolas no
art. 68 do seu ADCT, não se prevê
que os títulos de propriedade
serão nulos e extintos (como
previsto para as terras indígenas
no art. 231, §6º, da CRFB).

E existe uma miríadede normas
jurídicas e de interpretações
judiciais sobre esses temas.
Além de sofrerem alterações
constantes, como a recente
resultante da Lei nº13.465/2017
(que disciplina a regularização
fundiária nos casos de reforma
agrária), os dispositivos legais
também são reiteradamente
impugnados judicialmente, como
é o caso do Decreto nº 4.887 que
está sendo questionado no STF na
ADI 3.239 e do Código Florestal,
Lei nº 12.651/12, diploma
contestado em diversas ADIs
e em uma ADC da relatoria do
Min. Fux.⁴ Este ambiente instável
é muito oneroso para quem
produz. Mudanças inesperadas
e abruptas, como as resultantes
de alterações legislativas não
precedidas de debates públicos
ou mesmo oriundas de decisões
judiciais que invalidam leis ou
trechos de normas jurídicas
são, infelizmente, frequentes
no nosso país e isso poderia ser
facilmente evitado.
No caso específico das disputas
indígenas, ainda há uma
peculiaridade. Com frequência,
a ação em que se debate se
uma área é terra indígena é
originariamente
distribuída
ao STF. Isso com fundamento
em um suposto conflito entre
entes da federação, porque é

3 STJ, REsp 946.945/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011; STJ, MS 13.413/DF, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 06/10/2008.
4 ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
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comum haver controvérsia se o
bem em disputa seria da União,
de um Estado-membro ou de
algum Município. E a apreciação
desta matéria pelo STF produz
efeitos interessantes.

Primeiramente, a disputa passa
a ter uma repercussão nacional,
tal como ocorreu no famoso
Caso Raposa Serra do Sol, Pet
3.388, relator original Min.
Ayres Britto e relator atual Min.
Barroso. E, nestes processos, o
STF acaba por fixar parâmetros
gerais. Por exemplo: considera
a promulgação da Constituição
da República de 1988 para
a identificação se a terra é
indígena ou se ela, apenas,era
de silvícolas em passado remoto.
Se em outubro de 1988 havia
uma aldeia, a propriedade será
considerada terra indígena.
Caso contrário, o aldeamento
será considerado extinto, salvo
se ficar demonstrado que
ocorreu
o
desapossamento
voluntário. No caso Raposa Serra
do Sol, o STF, também, fixou 19
salvaguardas, condicionantes, a
serem observadas.

O problema é que há detalhes
nas questões relacionadas à
demarcação de terras indígenas
que não são esmiuçados por
decisões que fixam balizas, que
estipulam meros standards. Por
exemplo: o que fazer com as
igrejas construídas no local? O
que fazer com o fazendeiro que
se casou com uma índia e que
produz, com sua esposa, no local?
O que fazer com as escolas
públicas naquela área? Devem

ser demolidas? O que fazer com
os títulos de propriedade que,
ainda, estão sendo disputados
no primeiro grau de jurisdição?
E isso gera muita insegurança
jurídica. A prova das enormes
dificuldades que surgem com
julgamentos dessa magnitude em
última e única instância no STF é
que, em razão de sucessivos
Embargos
de
Declaração
interpostos, o referido processo
(Pet 3.388), que teve seu
julgamento de mérito ocorrido
em sessão do Plenário de
19/03/2009, ainda, não transitou
em julgado.⁵

para o Agronegócio, na medida
em que ela proporcionaria uma
maior segurança jurídica.
Não há, no Brasil, uma
agência reguladora que cuide
especificamente do Agronegócio.
Existem até estudos propondo
a criação de uma agência para
o setor, mas as matérias que
impactam a atividade agrícola são
disciplinadas, essencialmente,
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento.
A autonomia reforçada das
agências reguladoras certamente
promoveria
uma
maior
estabilidade normativa no setor,
na medida em que seus atos
No
caso
específico
das seriam desprovidos de uma
comunidades quilombolas, tema influência política. Sob outro
que também está judicializado enfoque, o processo decisório
no STF, na ADI 3.239 da relatoria colegiado
das
agências
original do Min. Peluso, estando também
promove
maior
com vista atualmente para o segurança jurídica.
min. Edson Fachin, o direito
à indenização dos que vierem Não quero dizer que a regulação
a perder suas propriedades é do Agronegócio por meio
medida compensatória justa, da Administração Diretasó
que caracteriza uma proteção da apresente aspectos negativos.
confiança mediante o pagamento Uma virtude dessa abordagem
de uma indenização. No entanto, regulatória, por exemplo, é a de
ainda há inúmeras incertezas que ela pode facilitar que uma
jurídicas, tais como a resultante matéria ganhe uma dimensão de
da dúvida sobre a validade do “tema de Estado”, o que, em alguns
emprego da autodeclaração como casos, pode ajudar a solucionar
critério para a identificação da problemas complexos. No caso da
propriedade quilombola.
operação Carne Fraca, a atuação
firme e célere do Ministro Blairo
Por fim, um terceiro tópico Maggi, que dialogou diretamente
que, no Direito Administrativo com autoridades de cúpula no
contemporâneo tem suscitado cenário internacional, em razão
muita controvérsia e que, do seu status de Ministro de
também,
pode
impactara Estado, facilitou a atenuação do
atividade econômica no ambiente problema em uma área em que o
rural é o da necessidade de criação Brasil é líder mundial.⁶
de uma agência reguladora

5 Informação que considerou até 26/12/2017.
6 O Brasil é líder mundial de exportação de carne bovina e de frango e o quarto exportador de carne suína. De acordo com a Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
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Por outro lado, o fato de a
regulação do agronegócio ser
feita pela Administração Direta
faz com que seja politizada e que
o setor funcione com solavancos.
Ademais,
esse
modelo
regulatório, também, faz com
que o empreendedor rural sofra
com o seu caráter dispersivo.
Há o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a
EMBRAPA, CONAB, a CEASA e até
mesmo os bancos que oferecem
créditos ao setor. A falta de uma
agência reguladora dificulta a
sistematização jurídica do setor,
a criação de um ordenamento
setorial e, mais do que isso,
desestimula a formação de um
ambiente de diálogo técnico
permanente para a busca de
soluções que aprimorem o
agronegócio. Por exemplo: a
crise financeira provocada pela
regulação do crédito agrícola não
é necessariamente considerada
pelos demais agentes estatais de
regulação que não lidam mais
diretamente com o tema.

Nesse diapasão, o Judiciário
terá maior legitimidade para
controlar a decisão de uma
eventual agência do agronegócio
quanto mais ela interferir em
direitos juridicamente sensíveis.
A hard look doctrine norteamericana, que, quando adotada,
legitima uma atuação mais
firme do poder Judiciário, só tem
cabimento quando o tema afetar
direitos fundamentais (direitos
juridicamente sensíveis). O juiz
deve estar atento quando deve
decidir consoante o princípio
da deferência e quando deve ter
uma postura de controle mais
rigoroso por meio da hard look
review. Esta última abordagem
deve
ser
excepcional
e
específica para temas que afetam
direitos fundamentais.⁷

Gostaria de encerrar esta minha
breve intervenção agradecendo,
mais uma vez, o convite que foi
feito e me despeço com o sincero
desejo de que o direito agrário
seja revitalizado em nosso
país, especialmente, porque
E,
quanto
ao
controle o Agronegócio é a atividade
jurisdicional, a criação da empresarial que, de forma mais
agência poderia estimular a eficiente, está promovendo a
adoção, pelo Poder Judiciário, melhoria da nossa economia.
do princípio da deferência Fica o anseio, portanto, de que as
na matéria. De acordo com o regras do jogo a serem seguidas
referido princípio, o Judiciário pelos produtores agrícolas sejam
pode desconstituir decisões das estáveis, previsíveis e que elas
agências reguladoras, mas deve não transformem a vida dos que
ter uma postura de respeito atuam neste segmento em vidas
à decisão técnica por ela tomada. sem sentido em que, tal como
Caso contrário, decisões judiciais no Mito de Sísifo, tudo o que é
poderiam
comprometer
a construído, desmorona.
sistematização da regulação
pela agência.

7 Confira-se Eduardo Jordão sobre o tema. JORDÃO, Eduardo. Controle Judicial de uma Administração Pública Complexa. São Paulo: Malheiros, 2016.
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O apego ao passado é algo observa em seu art. 8º, inciso IV,
que por vezes impressiona parte final.
particularmente no Direito
Coletivo do Trabalho brasileiro.
A referida contribuição sindical,
anteriormente conhecida como
A Lei 13.467/2017, sobre a reforma “imposto sindical”, é disciplinada
trabalhista, tornou a contribuição nos arts. 578 e seguintes da CLT.
sindical prevista em lei opcional,
ou seja, facultativa, passando a ser Quando obrigatória, a sua
devida apenas pelos empregados, natureza jurídica era tributária,
trabalhadores e empregadores conforme o art. 149, caput, da
que assim autorizarem prévia Constituição
da
República,
e expressamente¹.
por se tratar de contribuição
de interesse das categorias
Discute-se, entretanto, se essa profissionais e econômicas, como
modificação seria válida, ou confirmava o art. 217, inciso I, do
seja, constitucional.
Código Tributário Nacional.
As
contribuições
(receitas)
sindicais em sentido amplo
abrangem
a
contribuição
sindical prevista em lei, a
contribuição confederativa, a
contribuição assistencial e a
mensalidade sindical.

A contribuição sindical prevista
em lei foi reconhecida e
recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, como se

Essa
contribuição
sindical
prevista em lei, quando era
compulsória,
acarretava
evidente restrição à liberdade
sindical, sendo incompatível
com a Convenção 87 da
Organização
Internacional
do Trabalho, uma vez que era
devida independentemente de
manifestação de vontade ou
concordância do trabalhador
ou empregador, bem como de

1 Cf. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma trabalhista. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 241- 245.
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filiação ao ente sindical.

O art. 7º da Lei 11.648/2008
dispõe que os arts. 578 a 610 da
CLT vigorarão até que a lei venha
a disciplinar a contribuição
negocial, vinculada ao exercício
efetivo da negociação coletiva e
à aprovação em assembleia geral
da categoria. Essa contribuição
negocial, entretanto, ainda não
foi instituída.
Com a Lei 13.467/2017, a
contribuição sindical prevista
em lei deixou de ter natureza
tributária, por não ser mais uma
prestação compulsória (art. 3º
do Código Tributário Nacional),
passando a ter natureza
preponderantemente privada,
embora de certa forma atípica ou
sui generis.

Esclareça-se que um tributo,
ainda
que
anteriormente
arrolado
e
previsto
no
sistema
constitucional
e
infraconstitucional, pode, de
forma válida, deixar de existir no
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presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração
de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros
De todo modo, não se pode benefícios que correspondam a
dizer que se trata de prestação tratamento diferenciado.
exclusivamente privada, uma
vez que parte dos valores da A anistia abrange exclusivamente
contribuição sindical prevista as
infrações
cometidas
em lei, mesmo facultativa, ainda é anteriormente à vigência da lei
direcionada ao poder público, ou que a concede (art. 180 do Código
seja, destinada à “Conta Especial Tributário Nacional). A remissão
Emprego e Salário” (art. 589 extingue o crédito tributário
da CLT), administrada pelo (art. 156, inciso IV, do Código
Ministério do Trabalho, pois Tributário Nacional), sabendoos seus valores integram os se que a lei pode autorizar a
recursos do Fundo de Amparo autoridade
administrativa
ao Trabalhador² .
a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total
De acordo com o art. 113 do Ato ou parcial do crédito tributário,
das Disposições Constitucionais atendendo às situações previstas
Transitórias,
incluído
pela no art. 172 do Código Tributário
Emenda Constitucional 95/2016, Nacional. A isenção, ainda quando
a proposição legislativa que crie prevista em contrato, é sempre
ou altere despesa obrigatória decorrente de lei que especifique
ou renúncia de receita deverá as condições e requisitos exigidos
ser acompanhada da estimativa para a sua concessão, os tributos
do seu impacto orçamentário a que se aplica e, sendo o caso, o
e financeiro.
prazo de sua duração (art. 176 do
Código Tributário Nacional).
Entretanto, a modificação da
natureza jurídica da contribuição Na hipótese em estudo, não se
sindical, ao deixar de ser observa nenhuma dessas figuras,
compulsória, em consonância mas apenas, como mencionado,
com o princípio da liberdade a evolução do sistema jurídico,
sindical, não significa, em por meio de mudança legislativa,
termos técnicos, renúncia de gerando a modificação da
receita propriamente.
natureza da contribuição sindical,
que deixou de ser obrigatória e,
Conforme o art. 14, § 1º, da assim, perdeu o caráter público,
Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que as entidades
conhecida
como
Lei
de sindicais, no Estado Democrático
Responsabilidade
Fiscal,
a de Direito, são entes de Direito
renúncia de receita compreende Privado, não podendo ser
anistia, remissão, subsídio, crédito mantidas com recursos fiscais.
ordenamento jurídico, em razão
de modificação legislativa, como
ocorreu no caso, em que houve
a alteração da própria natureza
do instituto.

Não se trata, portanto, de isenção,
muito menos de “concessão de
isenção em caráter não geral”,
que dizem respeito a tributos,
uma vez que a contribuição
sindical simplesmente deixou de
ter natureza tributária.
Ainda que assim não fosse, por
qualquer ângulo, a exigência
formal mencionada poderia
ser considerada suprida pela
lei orçamentária anual, pois,
segundo o art. 165, § 6º, da
Constituição da República, o
projeto de lei orçamentária será
acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as
receitas e despesas, decorrente
de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e
creditícia. Nesse sentido, a Lei
13.587/2018 estima a receita e
fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2018.

O art. 146, inciso III, a, da
Constituição
da
República
determina
que
cabe
à
lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria
de
legislação
tributária,
especialmente sobre definição de
tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos
discriminados na Constituição
Federal de 1988, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo
e contribuintes.

Essa
previsão,
entretanto,
não incide no caso em estudo,
pois a contribuição sindical é
disciplinada pela Consolidação
das Leis do Trabalho, que tem
hierarquia de lei ordinária (em

2 Cf. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1306.
1252

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

que têm natureza privada, bem
como das atividades sindicais,
realizadas no plano da sociedade
civil, por meio de receitas
de natureza pública, o que
somente é admitido em regimes
não democráticos, autoritários
e corporativistas, em que os
são
controlados
Não se trata mais, assim, de sindicatos
tributo, afastando por completo e dependentes do poder
qualquer exigência de lei público, exercendo funções por
complementar sobre normas ele delegadas.
gerais em matéria tributária e
Não há como se argumentar,
definição de tributos.
ainda, que a exclusão da
quanto
à
É certo que no sistema sindical obrigatoriedade
brasileiro ainda permanecem contribuição sindical ocorreu
outras restrições à liberdade sem o prévio e amplo debate.
sindical, quais sejam: unicidade
sindical, base territorial mínima Em verdade, trata-se de questão
do sindicato de um município e antiga, constantemente debatida
adoção do critério de categoria nos planos social, econômico,
(art. 8º, inciso II, da Constituição jurídico e político, sabendo-se
que essa anomalia do sistema
Federal de 1988).
sindical brasileiro já deveria ter
Não obstante, a alteração sido corrigida há muito tempo
dessas previsões exige emenda (na linha do ocorrido em diversos
constitucional,
enquanto
a países que se redemocratizaram),
obrigatoriedade da contribuição como ressaltado constantemente
sindical, diversamente, por ter pela doutrina do Direito
natureza
infraconstitucional, Coletivo do Trabalho à luz da
pode ser realizada por meio de liberdade sindical.
modificação legislativa, ou seja,
na CLT, como ocorreu no caso da Não há qualquer exigência
constitucional de se estabelecer
Lei 13.467/2017.
um regime de transição para a
Logo, como é evidente, não se exclusão da obrigatoriedade da
pode condicionar a eliminação da contribuição sindical, mesmo
obrigatoriedade da contribuição porque as entidades sindicais,
sindical à modificação desses na realidade, já deveriam ter se
outros aspectos relativos ao preparado para esse cenário bem
antes. A Lei 13.467/2017, de todo
sistema sindical brasileiro.
modo, sendo de julho de 2017, só
A
contribuição
sindical entrou em vigor depois de 120
obrigatória, com natureza de dias de sua publicação oficial.
tributo, em verdade, contraria
ademais,
que
a
não apenas o princípio da Note-se,
liberdade sindical, mas a própria contribuição sindical, em si,
essência do Estado Democrático não foi extinta, nem se deixou
organizações
sindicais
de Direito, ao estabelecer o as
custeio das entidades sindicais, sem qualquer possibilidade
harmonia com o art. 8º, inciso
IV, parte final, da Constituição
da República), podendo ser
modificada pela Lei 13.467/2017,
mais especificamente quanto à
sua natureza jurídica, ao deixar
de ser obrigatória.
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de obter recursos financeiros
para as suas atividades, pois
apenas foi excluído o seu
caráter
compulsório,
pelas
razões indicadas, sinalizando
às
entidades
sindicais
a
necessidade de atuação com
efetiva
legitimidade
para
viabilizar a permanência no
sistema, devendo demonstrar
representatividade
apta
a
elevar o quadro de associados
e de pessoas que queiram ou
autorizem a contribuição. Além
disso, há outras modalidades de
contribuições sindicais que não
foram objeto de alteração.
É imprescindível, assim, que
seja respeitada a modificação
legislativa em questão, aprovada
pelo Congresso Nacional, e não se
restabeleça, por meio de decisão
judicial, a herança autoritária,
antidemocrática e corporativista
da ultrapassada obrigatoriedade
da contribuição sindical em
nosso sistema.

Por fim, cabe o registro de que
o Supremo Tribunal Federal
julgou
improcedentes
os
pedidos formulados nas ações
diretas de inconstitucionalidade
que questionavam o fim da
obrigatoriedade da contribuição
sindical e procedente o pedido
formulado na ação declaratória
de constitucionalidade (STF,
Pleno, ADI 5.794/DF, ADI 5.912,
ADI 5.923, ADI 5.859, ADI 5.865,
ADI 5.813, ADI 5.885, ADI 5.887,
ADI 5.913, ADI 5.810, ADC 55, ADI
5.811, ADI 5.888, ADI 5.892, ADI
5.806, ADI 5.815, ADI 5.850, ADI
5.900, ADI 5.950, ADI 5.945, Red.
p/ ac. Luiz Fux, j. 29.06.2018).

Portanto, em consonância com o
princípio da liberdade sindical,
prevaleceu o entendimento
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de que a alteração decorrente
da Lei 13.467/2017, ao tornar
facultativa
a
contribuição
sindical, é constitucional.
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A análise quanto ao uso indevido
dos meios de comunicação social
em campanhas eleitorais transita
entre cânones constitucionais
caros à democracia. De um
lado, a liberdade de expressão
e de informação, ancorados no
art. 5°, incisos IV¹ e XIV² e no
art. 220, ambos da Constituição
Federal³. De outro, o Princípio
da Isonomia que deve haver
entre os participantes do pleito,
tal qual dispõe o art. 14, § 9°
da Carta Magna⁴.

candidato ou partido tem sua
própria dimensão e densidade
eleitoral, o esforço é para
evitar discriminações indevidas
ou gratuitas⁵.

Por isso, logo de início, impende
salientar que não é de hoje a
jurisprudência do TSE faz clara
distinção entre os veículos de
comunicação impressos - cuja
atividade não deriva de licença
ou autorização – e aqueles cuja
atividade dependa de outorga
governamental, como ocorre com
Como se extrai do comando os canais de rádio e televisão.⁶
constitucional, os bens jurídicos
importa
dizer
que
tutelados são a moralidade, Isso
os veículos impressos de
lisura, e normalidade do pleito.
comunicação podem assumir
Todavia, conforme obtem pera posição favorável em relação à
candidatura,
Rodrigo López Zilio, como a determinada
divulgando
atos
igualdade material é impossível inclusive
de ser obtida, pois cada de campanha e atividades

parlamentares,
sem
que
isso caracterize por si só, o
uso indevido dos meios de
comunicação social, devendo ser
punidos pela Justiça Eleitoral os
eventuais excessos.⁷

Tanto é assim, que o art. 36, §
4° da Resolução TSE 23.551 que
normatiza a propaganda eleitoral
no pleito de 2018, dispõe que, sem
se tratando de impressos,não
caracterizará
propaganda
eleitoral à divulgação de opinião
favorável a candidato, a partido
político ou a coligação pela
imprensa escrita, desde que não
seja matéria paga, mas os abusos
e os excessos, assim como as
demais formas de uso indevido
do meio de comunicação, serão
apurados e punidos nos termos
do art. 22 da Lei Complementar
nº 64/1990. Pela simples

1 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias;
2 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
3 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
4 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
5 Direito Eleitoral.5ª Ed. Verbo Jurídico, 2016, pág. 33.
6 MC 12-41, Relator Min. Sepúlveda Pertence. Acórdão de 25/10/02. Grifei.
7 REsPE 468-22, Relator João Otávio de Noronha, Acórdão de 27/05/14.
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transcrição da norma, vê-se que
esse tratamento diferenciado
que é conferido aos jornais
impressos não se consubstancia
em cheque em branco para que
um veículo de comunicação
goze de liberdade irrestrita
para favorecer ou atacar um
determinado candidato.

Até porque, consoante alerta
de Marcus Vinícius Furtado
Coelho, detentores de empresas
de comunicação podem dispor
de seu poder econômico em
prol de determinado candidato,
e o mesmo pode ocorrer nos
casos em que a emissora ou
jornal pertencem à família
do candidato, ou alguém que
tenha interesse direto em sua
eleição⁸. Mais recentemente,
a Corte Superior Eleitoral por
ocasião do julgamento do
Recurso Ordinário 758-25/SP,
nos termos do voto do Ministro
Luiz Fux, jogou luzes sobre o
tema, ao firmar entendimento
de que a liberdade de expressão
reclama tratamento preferencial,
por se consubstanciar em
valor fundamental e requisito
de funcionamento ao Estado
Democrático de Direito⁹. A
questão ganha ainda mais relevo
com a revolução de tecnologia,
que está a reinventar o papel da
imprensa nos dias atuais.

conceitos sobre os players do
processo eleitoral não é mais
monopólio da chamada mídia
tradicional, daí porque Ivar A.
M. Hartmann vaticina que o
pouco que resta hoje do papel
tradicional
desempenhado
pelos meios de comunicação
em
massa
é
meramente
transitório. Todos terão como
plataforma a internet.¹⁰

Daí advém a preocupação com
a difusão das fakenews, pois,
conforme
alerta
Fernando
Neisser, não há medida judicial
que impeça alguém de, ao
receber uma notícia sem
verificação no whatsapp, passála adiante apenas por não gostar
do candidato ou candidata de que
trata¹¹. Os jornais online, assim
como ocorre com os impressos,
também não dependem da
outorga governamental para
funcionar. Desse modo, também
podem assumir posição favorável
ou contrária a determinado
candidato, o que, por óbvio. não
se reveste de caráter absoluto.

Justiça Eleitoral à luz de cada
caso concreto, observados alguns
parâmetros, dos quais podemos
citar alguns: a ligação entre o
candidato beneficiário e o veículo
de comunicação; a veracidade
das informações; a intensidade
das notícias veiculadas; o
emprego de adjetivos nas
matérias; o uso de recursos
públicos ou privados a fim de
financiar matérias elogiosas ou
difamatórias; a credibilidade do
veículo de comunicação perante
o eleitorado; e, principalmente, a
influência das matérias à luz do
princípio da igualdade de chances
entre os candidatos.
O entendimento jurisprudencial
do TSE preconiza que a
caracterização do ilícito decorre
somente quando da exposição
massiva de um candidato nos
meios de comunicação em
detrimento de outros, afetando
a legitimidade e a normalidade
das eleições¹².

Segundo as liçõesde Walber
Agra, a gravidade somente se
O uso indevido dos meios de revela quando demonstrado
comunicação é ilícito eleitoral de que as dimensões das práticas
conceito abstrato, haja vista que a abusivas são suficientes à
lei não definiu de modo objetivo quebra do princípio da isonomia,
quais condutas que devem ser em desfavor dos candidatos
compreendidas como tal.
que não se utilizam dos
mesmos recursos¹³.
Portanto, a aferição quanto
Isso porque, em virtude da ao eventual uso indevido dos Por isso, fatos anteriores
interatividade
da
internet, meios de comunicação social em ao registro de candidatura
a divulgação de notícias e campanhas deve ser feita pela podem configurar uso indevido

8 Direito Eleitoral. Direito processual eleitoral e direito penal eleitoral Ed. Fórum, 4ª Ed. pág. 262.
9 Ag-Rg no RO 758-25/SP. Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Designado Min. Luiz Fux. Acórdão de 30/05/2017.
10 Reforma Eleitoral no Brasil. Liberdade de Manifestação Política e Campanhas. É preciso atenção aos algoritmos. Civilização Brasileira, 2015, pág. 159.
11 http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fake-news-nas-eleicoes-o-tse-age-corretamente-mas-e-a-sociedade/
12 REspE 349-15/TO. Rel. Min. Dias Toffoli. Acórdão de 11/03/14.
13 Manual Prático de Direito Eleitoral. Ed. Fórum, 2017, pág. 229.
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dos meios de comunicação
social, visto que compete à
Justiça Eleitoral zelar pela lisura
das eleições¹⁴.

obtido de modo atentatório
ao ordenamento jurídico, em
especial à Carta Magna, que
em seu artigo 14 § 9° tutela
coletivamente o processo para
A legitimidade ativa para que se garanta a sua legitimidade
propositura da ação é do e sua normalidade¹⁷.
Ministério Público Eleitoral,de
candidatos,
dos
partidos Todavia,
apesar
celeridade
políticos e das coligações. ínsita ao processo eleitoral,
Pessoas jurídicas não ostentam não se admite condenação por
legitimidade passiva em razão presunção, pois, com base na
da natureza das sanções compreensão da reserva legal
cominadas, tais como cassação proporcional, compete à Justiça
do registro de candidatura Eleitoral verificar, baseada em
ou do diploma, ou, ainda, provas robustas admitidas em
declaração de inelegibilidade.
Direito, a ocorrência de abuso de
poder, suficiente para ensejar as
A partir das eleições de 2016, o severas sanções previstas na LC
TSE firmou tese no sentido da nº 64/1990.
obrigatoriedade do litisconsórcio
passivo necessário entre os Por fim, destaque-se que, dado
candidatos
beneficiários
e o caráter personalíssimo da
todos aqueles que hajam sido inelegibilidade, no caso da
responsáveis
pelos
ilícitos procedência da ação, deve ser
apurados¹⁵.
Entretanto,
tal feita distinção entre o autor
regra não se aplica quando se da conduta abusiva e o mero
tratar de gestor que ostente beneficiário dela, para fins de
condição de hierarquia sobre imposição das sanções previstas
demais agentes públicos, eis que no inciso XIV do art. 22 da LC
meros subordinados¹⁶.
nº 64/90. Vale dizer,nem toda
condenação pelo uso indevido
A apuração dos fatos deve ser dos meios de comunicação gerará
célere, pois, de que adianta a a automática inelegibilidade, mas
justiça eleitoral reconhecer somente aquelas que imputem
a ilicitude de vários atos ao cidadão a prática do ato ilícito
do candidato vencedor se ou a sua anuência a ele, pois,
este, por exemplo, já tiver como se sabe, não se admite a
cumprido a totalidade ou um responsabilidade objetiva em
considerável tempo do mandato matéria de inelegibilidades.

Conquanto o mero benefício seja
suficiente para cassar o registro
ou o diploma do candidato por
abuso de poder, nos termos
do inciso XIV do art. 22 da LC
nº 64/90¹⁸, a declaração de
inelegibilidade pelos 8 anos
subsequentes ao pleito se
restringe
ao
representado,
e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato¹⁹.
Logo, as novas e infindáveis –
muitas vezes não tão confiáveisplataformas
de
acesso
à
informação que estão sendo
disponibilizadas ao eleitorado
em geral são claros indicativos de
que, a ponderação que deve ser
feita entre os vetores da liberdade
de imprensa e a lisura das eleições
está longe de encerrar debates,
devendo ser aferida sempre
a luz da peculiaridade de cada
caso concreto, não se admitindo
a formulação de conceitos
genéricos e preconcebidos, face à
raiz constitucional do debate.

14 RO 9383-24/SP. Rel. Min. Fátima Nancy Andrigui. Acordão de 31/05/11.
15 REspE 843-56. Min. Rel. João Otávio de Noronha. Acórdão de 21/06/16.
16 REspE nº 477-62/AL. Rel. Min. Luiz Fux. Acórdão de 12/09/16.
17 Márlon Reis, José Herval Sampaio Júnior, Laudo Natel Matheus. Processo Eleitoral e o novo CPC: aplicação imediata. Ed. Juspodivm. 1ª edição, 2016, p. 35.
18 “julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio
ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de
processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
19 RO 269-59/SC. Rel. Min. Gilmar Mendes. Acórdão de 03/03/16.
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A Organização Mundial do Comércio
e a Propriedade Intelectual
André R. C. Fontes*
Em sua formulação
clássica,
a
propriedade
intelectual
toma
como
paradigma
a
noção
de
propriedade. E isso ocorre
porque as formas jurídicas, nas
quais se assentava o Direito, à
época de sua formação, eram
a propriedade e o contrato.
Coube à propriedade servir
para estabelecer as condições
materiais para a realização
da chamada, ainda que
impropriamente, propriedade
intelectual.
O
significado
mais
característico da propriedade
é a ideia de apropriação, e
mais especificamente, de
apropriação exclusiva. É ela,
a apropriação exclusiva, que
possibilita a titularização,
assim como força toda a
previsão conhecida pelos
interessados mais imediatos
e permite ver as perspectivas
e diretrizes que toma seu
desenvolvimento, justamente
porque
a
propriedade
tradicional serve-lhe de base
de compreensão.
O
pensamento
da
propriedade intelectual em
todo o mundo se ocupa muito
com os problemas legislativos
internos de cada país e, mesmo
que seu pleno reconhecimento
e vigência estejam fora de
questão, desde o século XIX,
os direitos de propriedade
intelectual
respondem
a
uma
constante
dinâmica
derivada da aparição de novas

tecnologias que amenizam e
requerem a devida proteção,
independentemente do ramo
do direito que venha estudar
propriedade intelectual.
Se foi no direito do autor
que possivelmente tenham
nascido primeiramente tais
direitos de proteção, aos
poucos novas modalidades de
formas protegidas tomaram
lugar.
Essa
verdadeira
evolução de tutela acelerou
seus instrumentos em tempos
recentes, de modo que, se
comparada com a legislação
desde a época da Revolução
Industrial, quando as primeiras
invenções
mecânicas
começaram a ocupar cada vez
mais os espaços dos direitos
autorais, os direitos de
restrição assumiram lugares
nunca antes imaginados, que
hoje margeiam a ética e a vida
humana.
A criação da Organização
Mundial
da
Propriedade
Intelectual, conhecida pelo
acrônimo OMPI, constitui
a demonstração clara da
sua importância, que muito
mais do que se limitar aos
próprios campos da OMPI,
assume hoje como temática
principal
relacionada
às
questões de comércio e
justifica fundamentalmente a
importância de outra entidade
internacional: a Organização
Mundial do Comércio, a
conhecida OMC.

Deve-se levar em consideração
que a OMC é uma organização
internacional,
com
personalidade jurídica de
Direito Internacional, que
não está subordinada à ONU.
A OMC é a segunda tentativa,
mas vencedora, depois da
malfadada
Organização
Internacional do Comércio
(OIC), e foi criada no dia
1º de janeiro de 1995,
a partir de negociações
internacionais conhecidas por
Rodada Uruguai, do GATT –
Acordo geral sobre direitos
alfandegários e comércio.
Ele resulta da necessidade
mundial
de
administrar
o sistema de comércio. A
despeito de ser um acordo
de direitos aduaneiros e
comércio, passou a incluir
a propriedade intelectual
mediante princípios, regras e
procedimentos.
A OMPI atua em uma
conjuntura extraordinária e
em constante aprimoramento
das suas atividades. Ela
concentra um leque de
assuntos
relacionados
à
propriedade
intelectual.
São assuntos vastos que
abrangem
interesses
econômicos,
políticos
e
sociais que variaram muito
nas diversas épocas. Deve-se
advertir que a problemática
de países desenvolvidos e em
desenvolvimento passa a ser o
grande divisor de águas. Uma
análise fundamental das suas

* Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com estágio pós-doutoral na Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, Professor na Universidade Federal do Estado do Rio deJaneiro – Uni-Rio e Desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo).
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tarefas nos leva a concluir
que os interesses entre essas
posições
antagônicas
do
mundo desenvolvido e o não
desenvolvido dominam boa
parte das tarefas da OMPI,
como também se estendem
nas rodadas de negociações
da Organização Mundial do
Comércio, a OMC.
A OMPI, do outro lado,
é uma criação da Convenção
de Estocolmo, devido à
necessidade
de
oferecer
uma proteção mais eficiente
aos direitos de propriedade
intelectual e de modernizar
a administração das Uniões.
Data de 14 de julho de 1967 e
tem sede em Genebra. Adquiriu
a OMPI, em 17 de dezembro de
1974, o status de Organismo
Especializado da Organização
das Nações Unidas (ONU).
Em unidade com as ideias
gerais nos estudos de Direito
Internacional, a OMPI tem
capacidade
jurídica
para
concluir acordos bilaterais e
multilaterais com Estadosmembros,
atuando
como
órgão de apoio às secretarias
das Uniões de Berna e de Paris.
Em certa forma, tem a
OMPI por objetivo favorecer
a assinatura de acordos de
proteção
da
propriedade
intelectual, adotar medidas
para melhorar a prestação
de serviços em matéria de
propriedade
intelectual,
prestar assistência técnica
aos Estados que a solicitarem
e
promover
estudos
e
publicações sobre a proteção
da propriedade intelectual.
Promove também a unificação
dos temas de propriedade
intelectual,
protegendo
igualmente os direitos do autor
e os direitos de propriedade
industrial. O art. 2º do Estatuto
da OMPI inclui os direitos
relativos às obras literárias,
artísticas e científicas; as
interpretações dos artistas

intérpretes e as execuções
dos artistas executantes aos
fonogramas e as emissões de
radiofusão; as invenções de
todos os domínios da atividade
humana;
as
descobertas
científicas; os desenhos e
modelos industriais; as marcas
industriais, comerciais e de
serviços, bem como as firmas
comerciais e denominações.
Partindo
de
seus
objetivos institucionais e
programáticos, a OMPI é
composta por quatro órgãos
principais: (1) a Assembleia
Geral,
órgão
máximo,
composto unicamente dos
Estados-partes da OMPI; (2)
a Conferência, órgão que
desempenha
assistência
técnica e jurídica; (3) Comissão
de Coordenação, responsável
por aconselhar sobre questões
administrativas e financeiras
de interesse comum e (4)
a Secretaria Internacional,
desempenhando
funções
administrativas, análogas às
realizadas pelos escritórios
internacionais das Uniões.
A OMPI nasceu da
necessidade e transformouse pela experiência. A clara
demonstração da verdade é
que se tornou uma instituição
tão grande e complexa que,
desde a sua fundação, vem
desempenhando um papel-chave
na temática da propriedade
intelectual, de modo que, muito
além de valorizar a temática
da propriedade intelectual,
ampliou
inegavelmente
os
limites possíveis de sua atuação.
Um exemplo disso é que o
desenvolvimento
das
suas
atividades tem conduzido a
outras discussões e possíveis
funções da OMPI. A que mais se
destaca hoje é da necessidade
de um órgão de solução
de controvérsias. Como a
elaboração do ADPIC (TRIPS)
coube à OMC, esse intento foi
alcançado.
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A criação da OMC
resulta da insistência dos
Estados Unidos da América
(EUA) e de outros países
desenvolvidos e o tema da
propriedade intelectual foi
incluído no contexto do sistema
internacional de comércio,
mais especificamente do GATT.
O assunto da propriedade
intelectual já estava em
pauta entre os grandes temas
do
mundo
desenvolvido
e
em
desenvolvimento.
E, de certa forma, toda a
estrutura, já assentada nos
países
desenvolvidos,
foi
transplantada para a nova
organização,
de
maneira
que
as
discrepâncias
entre
os
desenvolvidos
e em desenvolvimento, a
consolidação da tecnologia
avançada e a sua forma de
desenvolvimento tornou a
situação mundial marcada
por dois níveis estanques
e desequilibrados, em um
evidente favorecimento dos
países ricos.
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Voto Plural: Quebrando Paradigmas
Francisco Müssnich
Sócio fundador do Barbosa, Müssnich & Aragão. Professor de Direito Societário da PUC/Rio e do curso de
curta duração “International M&A” da Vnderbilt Law School. Mestre em Direito da Regulação pela FGV/
Rio. LL.M. pela Escola de Direito da Universidade de Harvard (1979). Graduado pela PUC/Rio (1976).

Desde a edição do Decreto-Lei n°
2.627, em 1940, estabeleceu-se
no Brasil a regra do “one share,
one vote”. A cada ação ordinária
de uma companhia corresponde
um voto nas deliberações da
assembleia geral, preservando a
proporcionalidade entre capital
investido e controle societário. A
regra foi repetida no art. 110, §2º,
da Lei das Sociedades por Ações
(Lei nº 6.404/1976), que veda a
possibilidade de se atribuir voto
plural a qualquer classe de ações.

Lei de Sociedades Comerciales da
Argentina).

Nos Estados Unidos também é
recorrente a adoção de ações com
voto plural. A título de exemplo,
buscando afastar pressões de curto
prazo, Facebook, LinkedIn, Groupon,
Google, entre outros nomes do Vale
do Silício, adotaram, em seus IPO´s,
o modelo de duas classes de ações
(dual-class shares), dando a seus
fundadores poder de voto até 150
vezes maior do que o concedido
aos novos investidores. A razão
No entanto, as transformações da adoção deste modelo acionário
sociais e econômicas que ocorrem está no fato de que os acionistas
num mundo globalizado e cada vez fundadores seriam os com o maior
mais competitivo exigem uma nova interesse e comprometimento
com o sucesso de longo prazo da
reflexão sobre o voto plural.
companhia. Optaram então pelo
Se, por um lado, durante décadas, um sistema em que haveria dois grupos
bom governo corporativo apontou de ações, em que o grupo das ações
para a adoção do modelo do “one de classe A estaria submetido ao
share, one vote”, por outro, nos últimos sistema de voto proporcional,
anos, há uma mudança estratégica estando essas ações livres para
nos negócios globais, tendo os mais serem negociadas no mercado,
diferentes ordenamentos jurídicos enquanto o grupo das ações de classe
B de titularidade de investidores de
flexibilizado a regra.
longo prazo estaria sob o sistema
O exemplo vem do nosso vizinho. A do voto plural. Nesse último caso,
Argentina permite que o estatuto as ações de classe B poderiam ser
social confira a cada ação ordinária negociadas no mercado, mas, caso
o direito de até cinco votos. No transferidas, perderiam o benefício
entanto, veda-se a emissão de do voto plural.
ações de voto privilegiado após
a companhia ter sido autorizada Atualmente dispositivos como o
a realizar oferta pública de suas §313.00 do NYSE Listed Company
ações (art. 216 da Lei nº 19550, Manual, proíbem a emissão de nova

classe de ações sob o regime de
voto plural que venha a diminuir
o poder de voto dos acionistas.
Todavia, esse mesmo dispositivo
permite que ações com poder
de voto diferenciado possam ser
emitidas (i) antes de um IPO; (ii)
após a companhia ter realizado um
IPO desde que tenham as mesmas
características das ações já emitidas;
(iii) respeitando a composição préexistente do capital votante; e (iv)
sob certas condições, em caso de
aquisição da companhia.

Ainda no cenário norte-americano,
tomemos como exemplo o recente
caso do IPO realizado pela Snapchat
no primeiro semestre de 2017. A
companhia possui 3 classes de
ações ordinárias (A, B e C): as ações
de classe A não conferem direito de
voto aos seus titulares, as de classe
B conferem 1 voto para cada ação,
e as de classe C conferem 10 votos
por ação. É espantoso, mas foram
justamente as ações de classe A
(as que não concedem direito de
voto) que foram objeto do IPO. No
entanto, apesar de soar estranho,
tanto as ações ordinárias sem
direito a voto como a limitação ao
número de votos dos acionistas
servem ao mesmo objetivo das
ações com voto plural: manter
com os fundadores ou com um
determinado grupo de acionistas
o poder decisório sobre os negócios
da Companhia1.

1. No Brasil, não há possibilidade de se emitir ações ordinárias sem direito de voto em se tratando de companhias abertas. A legislação societária, enquanto
permitira ações ordinárias ao portador (abolidas pela Lei nº 8.021, de 12 de abril de 1990) vetava o direito de voto das ações que se mantivessem essa forma
(Art. 112 da Lei das S.A.). A limitação ao número de votos está inserida no Art. 110, §1º, da Lei das S.A., cuja redação é a seguinte: “Art. 110. A cada ação
ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral. § 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista”.
1265

DIREITO EMPRESARIAL

Há ainda outros exemplos a
serem examinados. Comecemos,
então, com França e Itália, cujas
legislações, tradicionalmente,
vedavam o voto plural, mas
mudaram recentemente.
A legislação francesa, que em
1933 havia abolido o voto plural,
voltou a aceitá-lo por meio da Lei
Florange (Lei nº. 2014-384, de 29
de março de 2014) como reação
à crescente perda de espaço das
empresas francesas no mercado.
Com tal mudança legislativa, hoje
é possível conferir o direito ao
voto duplo (dois votos para cada
ação) (i) ao acionista que mantiver
seus papéis por, no mínimo, dois
anos em uma companhia fechada
e (ii) ao acionista que mantiver
suas ações por 4 anos em uma
companhia aberta, desde que haja
previsão estatutária autorizativa.

Observa-se que a França, ao
contrário da Itália — como veremos
abaixo —, adotou uma única espécie
de voto plural denominada de
loyalty shares, que conferem poder
de voto “turbinado” aos acionistas
com maior compromisso com a
companhia, independentemente
de serem fundadores ou não. Para
os franceses, o benefício do voto
plural não está relacionado à ação
objetivamente considerada, mas,
sim, a um aspecto subjetivo do
acionista titular. De toda a sorte,
em caso de transferência a ação
não carrega a prerrogativa do voto
plural.

A Itália, por sua vez, em 2014,
por meio do Decreto nº 91/2014
(convertido posteriormente na Lei
nº 116/2014), também passou a
permitir a inclusão de disposição
estatutária que assegure o voto

plural. Contudo, o fez de forma
mais ampla e detalhada. Para as
companhias listadas, foi imposta a
lógica das loyalty shares, limitandose o número de votos por ação a
dois, só podendo obter tal benefício
os acionistas com mais de dois anos
de investimento na companhia.
Se transferidas as ações para
terceiros, a prerrogativa do voto
plural não as acompanhará. Para as
companhias fechadas, possibilitouse a emissão de ações com até
três votos, com circulação livre,
sem restrição quanto ao tempo
que o acionista deve manter seu
investimento na companhia para
que usufrua do voto plural. No
entanto, nos termos da lei italiana,
a inserção dessa cláusula em
companhias fechadas deve ser
aprovada por mais de dois terços
dos sócios, sendo ainda necessária
oferta pública de ações aos demais
acionistas, caso um acionista reúna
mais de 30% do poder deliberativo.

setores do mercado que haviam
preferido serem listados em
outras bolsas, mudou sua posição,
passando a admitir companhias
com modelo dual de ações (dualclass shares). Logo em seguida,
em junho de 2018, a Bolsa de
Singapura fez a mesma mudança,
para, finalmente, adequar-se à
tendência internacional.

Ainda no contexto asiático, a Bolsa
de Valores de Tóquio permite que
uma companhia, desde que esteja
prestes a realizar uma oferta
pública de ações, possa escolher
adotar uma estrutura acionária
que conceda a determinados
acionistas poder diferenciado de
voto, ou, até mesmo, uma estrutura
em que uma das classes de ações
seja composta apenas de ações
sem nenhum poder de voto. No
entanto, ao passo que, no primeiro
caso, só as ações que observem o
princípio do “one share, one vote”
podem ser negociadas em bolsa,
A possibilidade de emissão de no segundo, todas as ações podem.
ações sob o regime de voto plural
representa uma real vantagem Há países, inclusive, que, ao
competitiva para a jurisdição que contrário da França e da Itália,
a permite. Veja-se o caso do time t r ad ic iona l ment e ad m it em
de futebol Manchester United, que ações com voto plural, como
ao abrir seu capital em 2012, optou por exemplo, a Suécia, onde
pela Bolsa de Nova Iorque, em normalmente as ações de classe A
detrimento da Bolsa de Singapura, carregam poder de voto referente
pelo simples fato de que a primeira a 10 ações ordinárias de classe B
permitia a emissão de ações com — limite este imposto pela lei. A
Finlândia, por sua vez, não impõe
voto plural, e a segunda não.
limite legal sobre as ações de voto
Historicamente, tanto a Bolsa de plural, sendo até mesmo normal
Singapura, como também a de Hong que ações de classe A carreguem
Kong, não admitiam a listagem poder de voto referente a 20 ações
de companhias com estruturas ordinárias de classe B.
acionárias que não respeitassem
a regra do “one share, one vote”. No Nota-se, assim, uma convergência
entanto, em abril de 2018, a Bolsa de diversas jurisdições em
de Hong Kong, a fim de justamente privilegiar, com uma espécie
aumentar competitividade e atrair de “prêmio” de fidelidade ou de
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empreendedorismo, o direito de
voto de acionistas, que já investem
há t empos na compa n h ia .
Privilegiar o voto daqueles que
dedicam mais tempo e dinheiro
à companhia, apesar de parecer
incomum em razão do princípio
do “one share, one vote”, pode
ser interpretado, na verdade,
como uma solução benéfica para
companhias que enfrentam, por
exemplo, problemas financeiros
ou que precisem da força de seus
fundadores para continuarem.

Para entender o benefício do
voto plural para a economia,
imaginemos uma startup ou uma
companhia familiar que procura
investidores para alavancar
alguns de seus projetos. Os
f u nd ador e s , c ont udo, n ão
pretendem vender suas ações,
uma vez que — dentro da lógica
imposta pelo atual art. 110, §2º
— isso implicaria na perda do
poder de controle. Admitindose no nos so or den a ment o
jurídico a possibilidade de voto
plural, ou seja, permit indo
uma dissociação entre poder
político e poder econômico,
seria muito mais fácil para essas
companhias receberem novos
investimentos. Os investidores
conf iam no know-how e na
expertise dos fundadores, estando
interessados, na realidade, no
lucro que o investimento poderá
lhes render.

Nesse sentido, destaca-se a opinião voto e que jamais irão adquiri-lo,
de Paul Rodel:
ainda que a companhia deixe de
pagar dividendos?
“The goal of this structure is to
make it possible for the company to A doutrina brasileira, ao analisar
raise capital by offering shares on a questão do voto plural, apenas
public markets without sacrificing repete o texto legal, sem enfrentar
the control of visionary insiders propriamente a questão, mesmo
who are focused on the long term”2 . diante de uma realidade econômica
que, por óbvio, demanda uma nova
Como citado anteriormente, já visita ao tema e uma reflexão sobre
existe no Direito Brasileiro uma a adoção das ações com voto plural.
dissociação entre poder político e
poder econômico. O art. 110, §1º, Veja-se, a título de exemplo, a lição
Lei das Sociedades por Ações, de Alfredo Lamy Filho e José Luiz
admite a limitação do número Bulhões Pedreira:
de votos por acionista para, por
exemplo, manter a companhia com “Um dos princípios do regime legal
capital pulverizado, impedindo a das companhias é o de que o número
aquisição de controle paulatina de votos conferidos pelas ações é
(creeping acquisiton of control), obrigatoriamente proporcional à
como aconteceu há muitos participação no capital social. (...)
anos com as Lojas Americanas, a lei brasileira refere-se apenas
companhia aberta cujas ações ao número de ações, ao dispor,
de controle estavam disponíveis no artigo 110, que ‘a cada ação
na Bolsa de Valores e que acabou ordinária corresponde 1(um) voto
sendo adquirido paulatinamente nas deliberações da Assembleia
pelo Banco de Investimentos Geral’.
Garantia, controlado por Jorge
A lei brasileira, ao enunciar, no
Paulo Lemann e seus sócios.
artigo 109, os direitos essenciais do
Ora, o que é a limitação de votos acionista, não menciona o de voto
por acionistas, senão a negação “de porque admite ações preferencias
cabeça para baixo” da regra do “one sem voto (art. 111); mas o princípio
share, one vote”. E o que se dizer das da proporcionalidade se aplica, por
ações preferenciais sem direito a igual, às ações preferenciais da
dividendos fixos ou mínimos, mas mesma classe por força do §1º do
com prioridade de reembolso do artigo 109, segundo o qual as ações
capital em caso de liquidação da de cada classe devem conferir iguais
companhia, que não tem direito de direitos a seus titulares”3.

2. Paul Rodel, Dual-class share voting structures for lited companies: are they here to stay?, de 19 de julho de 2018, pp.1-2, Tradução livre: “O objetivo
dessa estrutura é possibilitar que a empresa obtenha capital por meio da oferta de ações ao mercado em geral sem, no entanto, sacrificar o controle da
companhia ora exercido por visionários que estão focados no desempenho da Companhia a longo prazo”.
3. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, A Lei das S.A., v.2, 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p.72. Nesse mesmo sentido, Modesto
Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v.2, 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 489-490; Marcelo Lamy Rego, In: Alfredo Lamy Filho
e José Luiz Bulhões Pedreira (Coords.), Direito das Companhias, v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 383-385; Trajano Miranda Valverde, Sociedades
por Ações, v.2, 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p.57; e Geraldo de Camargo Vidigal e Ives Gandra da Silva Martins, Comentários à Lei das Sociedades
por Ações. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, pp. 327-328).
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Por outro lado, há doutrinadores
como Nelson Eizirik que apesar de
apontar categoricamente que “[n]
o Brasil, a legislação societária não
aceita o voto plural”4, reconhece
que “[o] conceito de ‘one share, one
vote’ está começando a apresentar
sinais de enfraquecimento, em
razão do sucesso de companhias
que adotam o voto plural”5

Relativizar o princípio do “one
share, one vote” não é ameaça se
inserido com algumas ressalvas,
levando-se em consideração
o at ual cenár io econômico
brasileiro, em que as práticas
de bom governo corporativo
estão muito mais consolidadas e
oferecem inúmeros instrumentos
e r eméd ios pa r a pr ot eger
os acionistas minoritários e
investidores.

O Brasil, apesar de sua legislação
proibitiva, pode estar perto mais
perto de se adequar aos standards
internacionais do que se imagina.
Há um anteprojeto de lei — o

qual já foi inclusive apresentado
à assessoria parlamentar de
um deputado — que propõe
alterar a Lei nº 6.404/1976
(Lei das Sociedades por Ações),
para acrescentar o Art. 110-A,
autorizando a atribuição de voto
plural, dentro de certos limites, a
uma única classe de ações6.

Eventual mudança na legislação
brasileira não só se mostraria
bem-vinda, por representar uma
válvula de escape para recuperar
companhias com problemas
f inanceiros ou asseg urar a
permanência dos fundadores,
mas, sobretudo, estaria de acordo
com a tendência global, podendo
representar um incentivo para
que essas companhias recebem
novos investimentos de forma
mais simples e objetiva.

4. Nelson Eizirik, A Lei das S.A., v.2, 2.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.176.

5.

Nelson Eizirik, A Lei das S.A., v.2, 2.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.176 (nota de rodapé n.6).

6. O Anteprojeto de Lei, o qual ainda está sob estudo e análise de Francisco Müssnich, Luiz Alberto Colonna Rosman e Neslon Eizirik, tem, por ora, o
seguinte inteiro teor:
“Art. 1º Esta Lei autoriza a atribuição de voto plural a uma única classe de ações, nas condições que especifica.
Art. 2º O art. 16 Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a viger com a seguinte redação:
‘Art. 16..................................................................................
.............................................................................................
IV — atribuição de voto plural a uma única classe de ações de titularidade de empreendedor ou fundador, nos termos do art. 110-A.
....................................................................................’ (NR)
Art. 3º A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a viger acrescida do seguinte artigo:
‘Art. 110-A. Fica autorizado atribuir voto plural a uma única classe de ações ordinárias na companhia fechada.
§ 1º O prazo máximo de vigência do voto plural não excederá três anos, permitida uma única prorrogação pelo mesmo período.
§ 2º A criação da única classe de ações ordinárias e a eficácia da deliberação de sua prorrogação dependem de prévia aprovação ou de ratificação, em
prazo improrrogável de noventa dias contados da assembleia geral extraordinária, de acionistas titulares de mais da metade das ações ordinárias
em circulação, reunidos em assembleia especial convocada e instalada com as formalidades desta Lei, não computados os votos dos titulares de ações
com voto plural.
§ 3º Findo o prazo de vigência, as ações ordinárias com voto plural voltarão a ter apenas 1 (um) voto nas deliberações da assembleia-geral.
§ 4º No caso de atribuição de voto plural a classe de ações de titularidade de empreendedor ou fundador da companhia, é lícito estipular o início da
respectiva vigência ao término da execução do plano de negócios contratado desde que por prazo não superior a seis anos.
§ 5º O voto plural conferido a uma única classe de ações ordinárias permanecerá em vigor ainda que a companhia tenha seus valores mobiliários
admitidos a negociação em quaisquer segmentos de listagem de bolsa de valor ou de mercado de balcão organizado.’ (NR)
Art. 4º Fica revogado o § 2º do art. 110 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, renumerando-se os demais parágrafos.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.
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Resumo

pode tomar em relação a um
ativo são, simplificadamente,
Análise dos principais aspectos estar “comprado” ou “vendido”.
das operações de Short Selling Em inglês, costuma-se atribuir
à luz do ordenamento jurídico à posição comprada a expressão
pátrio, com alguns lineamentos long selling e à posição vendida a
de comparação jurídica em expressão short selling.
relação aos Estados Unidos e à
União Europeia. O objetivo deste A p o s iç ão a s s u m id a p elo
trabalho perpassa a análise das investidor ou especulador reflete
partes envolvidas no Short Selling, a sua percepção do que acontecerá
seus elementos essenciais e seus com o mercado como um todo ou
efeitos, inclusive no que tange aos com um determinado ativo em
direitos políticos e patrimoniais específico. Diante de cenário que
inerentes às ações objeto do Short indique possível valorização do
Selling. O racional econômico que, preço de mercado de determinado
frequentemente, motiva o Short ativo, o agente assume a posição
Selling é a perspectiva de vender comprada (long selling). No sentido
ações emprestadas por preço oposto, caso a percepção seja de
superior àquele em que as mesmas queda do preço, assume-se a
foram recebidas no contexto do posição vendida (short selling).
empréstimo, realizando como
lucro a variação negativa do É bem verdade que há operações
preço do ativo (i.e., apostar na ligadas a variáveis não direcionais,
desvalorização da ação). Para como, por exemplo, a estruturação
tanto, empregam-se os métodos de operações com opções de
compra e venda atreladas à
expositivo e comparativo.
volatilidade da precificação de
Introdução
determinado ativo. Portanto,
sem dúvidas a complexidade do
No ja r g ão do merc ado de mercado de capitais extrapola os
capitais, as duas posições que conceitos de long e short selling. No
um investidor ou especulador entanto, em cenários de operações
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direcionais, ou seja, em que se
aposta apenas na alta ou na baixa
do preço de determinado ativo,
fica-se adstrito a duas possíveis
posições: (i) comprada (long
selling); ou (ii) vendida (short
selling).
Intuitivamente, associa-se a
posição de long selling à compra
de um ativo a determinado preço
e a sua subsequente venda a um
preço mais elevado, realizandose como lucro a diferença entre
o preço de compra e o preço de
venda. Esta representa, de fato, a
forma mais comum buscada pelos
investidores para maximizar
o montante investido. A aposta
na alta do preço pode se dar
de diversas formas, como, por
exemplo, por meio da contratação
de opções de compra sem que haja
compra e/ou negociação efetiva do
ativo objeto do investimento —
ainda que apenas em um primeiro
momento.

Da mesma maneira, a posição de
short selling pode se realizar tanto
com o próprio ativo quanto por
meio de operações atreladas ao
ativo baseadas na percepção de
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que o preço declinará. No Brasil,
é comum a referência à posição
de short selling como “aluguel de
ações” ou “venda a descoberto de
ações”.
A referida operação é
relativamente comum para os
agentes atuantes no mercado e,
apesar de ser pouco explorada
sob a ótica jurídica, a venda a
descoberto de ações e o esforço
para regulação de tal operação e
seus efeitos são tão antigos quanto
o próprio mercado de valores
mobiliários. A primeira norma
acerca do tema de que se tem
conhecimento foi editada em 24 de
fevereiro de 1610, cujo estopim foi
o movimento especulativo contra
ações da Companhia das Índias
Ocidentais na Bolsa de Amsterdã.
Desde ent ão, diferentes
ordenamentos jurídicos vêm

desenvolvendo e gradativamente
qualificando as normas que
norteiam tais operações. O objetivo
central deste trabalho, portanto,
perpassa a análise dos principais
aspectos do short selling, buscando
d i scor rer sobre a s pa r t es
envolvidas em tais operações, seus
elementos essenciais e efeitos,
como, por exemplo, no que tange
ao exercício de direitos políticos e
patrimoniais inerentes às ações.
Além disso, pretende-se enfrentar
as controvérsias quanto à própria
validade jurídica destas relações
negociais à luz do ordenamento
jurídico pátrio. Nesse contexto,
t r aç a r- s e -á u m p a nor a m a
comparativo entre a regulação
legal das referidas operações
no Brasil, com impor t ante
contribuição da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”),
e nos ordenamentos jurídicos
estrangeiros, notadamente o
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dos Estados Unidos da América
e o da União Europeia. Para
tanto, empregam-se os métodos
expositivo e comparativo na
abordagem e consecução da
pesquisa.
Naked Short Selling, Covered
Short Selling e seus Motivadores

Ao realizar uma operação de
venda a descoberto, o investidor
poderá adotar duas diferentes
estratégias, sendo elas: (i) naked
short selling e (ii) covered short
selling. Na primeira, o investidor
não possui os ativos negociados
nem mesmo toma emprestado
tais ativos ou adota medidas para
assegurar a sua disponibilidade
para toma-los emprest ados
dentro do prazo de liquidação
da venda, conforme ilustração
abaixo:
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Esta operação é a que confere
maior risco ao mercado, uma vez
que aumenta a possibilidade de
inadimplemento em relação à não
entrega dos ativos ao comprador
dentro do prazo de liquidação
da venda. Tal prática também
pode provocar a diminuição
injustificada do valor de mercado
de determinada classe e espécie
de ações, em decorrência (i) de
posicionamentos ou informações
a r t i f ic ia i s d iv u lg ad a s por
agentes de mercado com o fim
de diminuir o valor das ações; ou
(ii) da negociação de ações cuja
propriedade não é do vendedor
(i.e., negociação de ações não
necessariamente existentes no
mercado). Em função dos riscos
associados, a operação de naked
short selling é até mesmo proibida
em alguns países, como, por
exemplo, França, Itália, Espanha
e Bélgica.
No entanto, é possível destacar
benef ícios promov idos por
essa prática, dentre os quais a
conferência de maior liquidez
aos valores mobiliários e a
determinação mais eficiente

de seu valor econômico. Isso
porque o investidor que vende a
descoberto parte da premissa de
que o valor de mercado da ação no
momento imediatamente anterior
ao short selling está excessivo, de
modo que este valor diminuirá no
decorrer do tempo (o que faz com
que a operação seja lucrativa ao
final). Os investidores, portanto,
só mantêm essa estratégia até o
momento em que entendam que
não poderão mais auferir lucros
com a operação. Dessa forma, se os
investidores estiverem corretos,
o próprio conjunto de operações
fará com que o valor de mercado
da ação atinja um montante mais
racional em menor tempo.
Abel Ramirez Jr. defende que as
operações de naked short selling
não podem ser consideradas
prejudiciais ao merc ado,
ponderando que a adoção dessa
estratégia pelo investidor, por si
só, não é capaz de implicar a queda
do valor das ações. Argumenta que
eventuais efeitos negativos não
decorrem de tais operações, mas
sim de eventuais manipulações
de mercado que vão desde a
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divulgação de falsos rumores à
prática de insider trading (as quais
podem ocorrer em quaisquer
operações de compra e venda de
valores mobiliários). Dessa forma,
sustenta que a responsabilização
deve recair tão somente sobre o
agente do mercado em virtude de
tais práticas de manipulação, e
se posiciona contrariamente ao
movimento de deslegitimação
ét ico-mora l e consequente
proibição do naked short selling,

Na segunda estratégia, isto é, nas
operações de covered short selling,
o investidor adota medidas para
assegurar a entrega dos ativos ao
comprador, de modo que tomará
empr e s t ado de t er m i n ad a s
ações mediante o pagamento
de remuneração, venderá os
ativos tomados emprestados
a um comprador do mercado,
e, posteriormente, mas ainda
dentro do prazo de liquidação
do empréstimo, adquirirá novos
ativos de um vendedor do mercado,
a fim de restituí-los àquele que o
emprestou, conforme ilustração
abaixo:
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Nesse sentido, esta operação
(covered short selling) apresenta
riscos ao mercado menores do
que aqueles inerentes à operação
anterior (naked short selling). Um
mercado ativo em aluguel de ações
e vendas a descoberto possibilita
que os investidores diversifiquem
os riscos de seus investimentos
combinando posições comprada
e vendida1 e gera benefícios como
(i) a possibilidade de realização
de operações de arbitragem,
long/short, hedge, cobertura no
lançamento de opções de compra2,
(ii) o incremento de eficiência
operacional e flexibilidade das
trocas realizadas no mercado3,
(iii) o aumento da liquidez das
ações4, (iv) a diminuição do risco
de liquidação das operações,
e (v) uma maior eficiência na
precificação dos ativos5.

decorrentes das operações de
venda a descoberto de ações,
especificamente do covered short
selling.
“Aluguel” de Ações

Considerando que o titular da
ação, por meio do seu agente de
custódia e por intermédio do
Banco de Títulos da Câmara de
Ações da BM&FBovespa, confere
a propriedade do valor mobiliário
ao tomador e este se compromete
a devolver, com a dev id a
remuneração, ações do mesmo
gênero, qualidade e quantidade;
é inegável que a operação de
empréstimo de ações consiste
em um mútuo, submetendo-se,
inclusive, aos dispositivos do
Código Civil.

O jargão “aluguel de ações”,
recorrentemente empregado no
mercado de capitais, não tem a
tecnicidade que a linguagem
jurídica recomenda. Portanto,
inicialmente, é preciso esclarecer
que a definição jurídica adequada
à operação explorada neste
trabalho é a de empréstimo
de ações, especificamente na A op er aç ão de mú t uo de
modalidade de mútuo6.
ações consiste, portanto, na
transferência pelo mutuante,
O mútuo é o empréstimo pelo qual propr iet ár io das ações, ao
uma das partes transfere coisa mutuário (também denominado
fungível à outra, obrigando-se “tomador”) da propriedade sobre
esta a restituir-lhe coisa do mesmo as ações. Em contrapartida,
gênero, qualidade e quantidade, o tomador se compromete ao
Busca-se, assim, uma maior conforme os arts. 586 e 587 do pagamento de remuneração e
análise dos elementos e efeitos Código Civil.
se obriga a entregar, ao final do
1. “The primary intent of a restriction on short selling is to prevent manipulative attacks from short sellers intent on driving down prices. However, it is
important to note that the overwhelming majority of short selling occurring in the market is part of a hedged strategy that seeks to pair a short trade with a
similar long position. The goal is not to drive the price of the short stock down, but rather to capture any relative mispricings between the two.” Credit Suisse.
Ticking Off the Shorts. 2009. Disponível em: <https://edge.credit-suisse.com/edge/public/bulletin/Servefile.aspx?FileID=12012&m=-409136585>
Acesso em 22 de Agosto de 2017.
2. ARNOLD, Tom et al. The Information Content of Short Interest: A Natural Experiment.. The Journal of Business, vol. 78, no. 4, 2005. Disponível em:
<http://scholarship.richmond.edu/finance-faculty-publications/13/> Acesso em 22 de agosto de 2017.

3. BEBER, Alessandro e PAGANO, Marcos. Short-Selling Bans around the World: Evidence from the 2007-09 Crisis. 2011. Disponível em: <http://www.
cassknowledge.com/sites/default/files/article-attachments/Short-Selling%20Bans%20around%20the%20World.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2017.
4. Idem.

5. BOEHMER, Ekkehart e WU, Juan Julie. Short selling and the informational efficiency of prices. 2009. Disponível em: <http://finpko.faculty.ku.edu/
myssi/FIN938/Boehmer%20%26%20Wu_Short%20Selling%20and%20Price%20Discovery_RFS_2013.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2017.

6. Como observam Daniel Kalansky e Luis Peyser: “Do ponto de vista jurídico, deve ser observada a tecnicidade da palavra empréstimo, uma vez que,
embora em ambos os contratos exista a utilização de coisa alheia, no empréstimo e, mais especificamente, no mútuo existe a transferência da propriedade,
enquanto na locação a propriedade não é transferida. Como se sabe, no mútuo transfere-se o domínio da coisa fungível emprestada ao mutuário, que fica
obrigado a devolver ao mutuante coisa equivalente, ou seja, do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Daí que, celebrado o mútuo, o tomador pode aliená-la
a terceiros, já que a restituição ao mutuante será sempre em bens equivalentes. Nesse sentido, de acordo com os arts. 586 e 587 do Código Civil, o mútuo é o
empréstimo pelo qual uma das partes transfere coisa fungível à outra, obrigando-se esta a restituir-lhe coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O
mutuante deve ser o proprietário da coisa mutuada, uma vez que é condição essencial do mútuo a transmissão do bem de seu patrimônio para o do mutuário.
Deve, ainda, ter o poder de dispor da coisa, para que possa estar apto a emprestá-la. Dessa forma, podemos dizer que a operação de empréstimo de ações é um
mútuo, haja vista que o titular da ação, por meio do seu agente de custódia e por intermédio do Banco de Títulos da CLBC, transfere a propriedade da mesma
para o tomador, com remuneração já pactuada. Assim, as regras atinentes ao mútuo estabelecidas nos arts. 586 e seguintes do Código Civil são aplicáveis
à operação de empréstimo de ações, combinadas com regras estabelecidas pelos órgãos reguladores.” (grifo nosso) (KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis.
Empréstimo de Ações e o Mercado de Capitais. In: JUNIOR, Ecio Perin; KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis (coord.). Direito Empresarial: Aspectos atuais de
Direito Empresarial brasileiro e comparado. São Paulo: Método, 2005. p. 25).
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contrato, ações correspondentes
em quantidade, espécie e classe7.
O rac iona l econômico que
frequentemente motiva o tomador
é a perspectiva de vender as
ações tomadas emprestadas por
determinado preço e comprar
ações de mesmo gênero, qualidade
e quantidade em data futura por
um preço inferior, realizando
como lucro, portanto, a variação
negativa do preço do ativo ao
longo do tempo.

tal operação é feita pela Resolução
CMN nº 3.539, de 28 de fevereiro
de 2008, e pela Instrução CVM nº
441, de 10 de novembro de 2006.
Natureza Jurídica da Ação e do
Mútuo de Ações

Compreender a natureza jurídica
da ação como bem fungível é
premissa basilar para entender
a operação de mútuo de ações. O
Código Civil dispõe em seu art. 85
que “são fungíveis os móveis que
Sabendo que o mútuo transfere a podem substituir-se por outros
propriedade do bem ao mutuário, da mesma espécie, qualidade e
por meio da tradição, evidencia-se quantidade.”.
que o mutuário está apto a exercer
os elementos a ela inerentes (i.e., Neste sentido é que, votando
usar, fruir e dispor da coisa), em na qualidade de Relator do
conformidade com o art. 1.268 do Processo Administrativo CVM nº
Código Civil8, o qual condiciona SP2011/03049, o Diretor Otavio
a alienação do bem aos negócios Yazbek, explicou a questão:
jurídicos celebrados por quem
“A s ações são tomadas em
detenha sua propriedade.
emprést imo para poster ior
Em 1996, o mútuo de ações foi utilização pelo tomador e, a menos
disciplinado pela resolução do que ocorra uma coincidência, não
Conselho Monetário Nacional são os mesmos títulos que serão
(“CMN”) nº 2.268 e pela Instrução devolvidos — daí porque elas são
CVM nº 249, de 11 de abril de inequivocamente coisas fungíveis.
1996. atualmente, a regulação de E o empréstimo de coisas fungíveis

é caracterizado, pelo art. 586 do
Código Civil, como mútuo. Por fim,
lembro que embora a locação, por
definição, tenha sempre por objeto
coisas não fungíveis, quando uma
dada operação envolve coisa
fungível, ela é, em razão de todos os
seus efeitos, equiparada ao mútuo.”
(grifo nosso)

O caráter nominativo das ações,
determinado pelo art. 20 da Lei nº
6.404/76, poderia constituir óbice
ao entendimento da aplicabilidade
do contrato de mútuo para ações.
As ações ao portador, não mais
admitidas10, possuíam caráter
expresso de coisa fungível.
Contudo, as ações nominativas
possuem caráter precipuamente
infungível, dada a necessidade de
inscrição do nome do acionista
no livro de “Registro de Ações
Nominativas” ou demonstração de
extrato fornecido pela instituição
c u s t od ia nt e pa r a a fer iç ão
da propriedade, bem como a
exigência de a transferência das
ações se operar por termo lavrado
no livro de “Transferência de
Ações Nominativas”, nos termos
do art. 31, §1º, da Lei nº 6.404/76.

7. Daniel Kalansky e Luis Peyser elencam “os principais passos e agentes envolvidos na operação de empréstimo de ações mais comumente realizada:
1) Custódia e Autorização. O titular da ação (“emprestador”) deverá, por meio de sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários
(“agente de custódia”), autorizar estas a administrarem suas contas de custódia, bem como a transferirem as mesmas para a entidade prestadora de serviços
de liquidação, registro e custódia de ações, hoje CLBC, autorizando previamente por escrito a realização de operações de empréstimo. 2) Registro da Oferta.
O agente de custódia registrará a oferta do emprestador na CLBC, que manterá em seu banco de dados, à disposição do mercado, as condições da oferta
apresentada pelo emprestador. 3) Tomador. O tomador deverá, por meio de contrato com seu intermediário, autorizá-lo a tomar ações emprestadas em seu
nome, podendo este registrar ofertas na CLBC e receber as ações para entrega-las ao tomador. O tomador poderá utilizá-las da forma que desejar, dentro de
um determinado prazo pactuado, vendendo, dando em garantia, ou mesmo retirando as ações da custódia. 4) Garantia. As ações somente serão entregues ao
tomador após ele caucionar junto à CLBC quaisquer dos ativos por ele aceitos, em valor equivalente a 100% do preço do lote de ações objeto do empréstimo,
acrescido de percentual adicional destinado a compensar a variação desse preço em dois pregões consecutivos. 5) Vencimento. No vencimento, o tomador
restitui as ações objeto do empréstimo para a custodiante, liberando as garantias prestadas e devolvendo as ações ao emprestador.” (grifo nosso) (Ibidem.
pp. 21-22).

8. Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento
comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.
§ 1o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu
a tradição.
§ 2o Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.
9. Processo CVM nº SP 2011/3304. RELATOR: D. Otávio Yazbek. Data do julgamento: 16/02/2012. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/
sites/cvm/decisoes/anexos/0009/8103-0.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2017.
10.

Conforme vedação prevista na Lei nº 8.021/90.
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Entretanto, a Lei nº 6.404/76,
em dois momentos, aplica a
noção de fungibilidade das ações,
quais sejam: (i) na custódia de
ações fungíveis (art. 41) e (ii)
no enforcement do acordo de
acionistas (art. 118).

A redação do art. 41 da Lei
n º 6 . 4 0 4/ 76 , a o r e g u l a r
especificamente a relação entre o
acionista e o agente custodiante
dos valores mobiliários, confere
expressamente o caráter de
fungibilidade à custódia de ações.

“Art. 41. A instituição autorizada
p e la Comi s s ão de Valor e s
Mobiliários a prestar serviços de
custódia de ações fungíveis pode
contratar custódia em que as
ações de cada espécie e classe da
companhia sejam recebidas em
depósito como valores fungíveis,
adquirindo a instituição depositária
a propriedade fiduciária das ações.”
(grifo nosso)

O dispositivo não menciona a
fungibilidade das ações em si, mas,
nas palavras de Daniel Kalansky e
Luis Peyser, “prescreve que as ações

serão depositadas como valores
fungíveis”11. Os autores entendem
que a ação é “em regra fungível,
e não apenas para os efeitos do
art. 41 da Lei das Sociedades por
Ações”12-13, com base na seguinte
lição de Fábio Konder Comparato14:

ausente ou omisso, nos casos
em que há regras e convenções
sobre exercício do direito de voto,
conforme artigo 118, §§ 8º e 9º da
Lei nº 6.404/76.

A natureza de bem fungível
das ações, necessária para a
“Dessa homogeneidade de valores caracterização do mútuo a que se
mobiliários, em cada série de recorre para a realização da venda
emissão, decorre a característica a descoberto ainda é objeto de
de sua fungibilidade, ausente divergências doutrinárias15-16. O
nos títulos de crédito. Uma entendimento pela infungibilidade
ação ordinária nominativa é das ações equivale à remoção da
perfeitamente substituível por validade jurídica das operações
outra ação ordinária nominativa, de short selling17, existentes no
não havendo, por conseguinte, mercado há séculos.
qualquer diferença de cotação
entre valores mobiliários da mesma A fungibilidade, porém, pode
espécie, classe e forma, no mercado decorrer da lei ou da vontade
de capitais. (...) Ademais, são coisas das partes18 . Desse modo, os
sujeitas a um mercado (graças à sua dispositivos mencionados não se
fungibilidade), isto é, mercadorias.” demonstram incompatíveis com
o caráter nominativo das ações,
(grifo nosso).
tendo em vista a possibilidade
No que tange ao acordo de de a lei atribuir caráter fungível
acionistas, o art. 118 da Lei nº em determinada situação. Nesse
6.404/76 assegura aos acionistas sentido, pode-se entender pelo
a exec uç ão espec í f ic a da s cabimento do empréstimo de
obrigações assumidas no acordo, ações, com característica de mútuo,
bem como o exercício do voto com tendo em vista a possibilidade de
as ações pertencentes ao acionista atribuição de caráter fungível às

11. KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. op. cit. p. 23.
12.

Ibidem. p. 24.

14.

COMPARATO, Fábio K., Novos ensaios e pareceres sobre sociedades anônimas. Forense: 1989, p. 42.

13. Quanto a essa questão específica, com base na dicotomia entre sociedade de pessoas e sociedades de capitais, Daniel Kalansky e Luis Peyser
expressam o seguinte juízo: “(...) o complexo de direitos e obrigações relativos a cada ação da mesma classe e espécie deve ser idêntico, não importando ao
detentor da ação qual é o número de seu registro. Esta é uma característica central e imperiosa para o funcionamento das sociedades por ações, especificamente
para as de capital aberto e que buscam investimentos no mercado de capitais. Difere, portanto, da possibilidade existente com relação às sociedades empresárias
limitadas, que, por sua vez, podem ter seu capital social dividido em quotas desiguais, cujos direitos inclusive serão desiguais.” (grifo nosso) (Idem.).
15. Sobre a matéria, Modesto Carvalhosa faz as seguintes ponderações: “E a respeito, é conveniente lembrar que as ações nominativas registradas (art.
31) e as escriturais (art. 34) coletivamente custodiadas não perdem a sua natureza de bens infungíveis. Temos, portanto que (...) antes de depositadas e após
devolvidas ao acionista circulam e são negociadas sempre como coisa infungível. Apenas para efeito de depósito, e enquanto existir, é que as características
intrínsecas da infungibilidade da ação não são levadas em consideração, e portanto, suspensos os seus efeitos.” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei
das Sociedades Anônimas. Vol. I. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 490 ).

16. Em sentido oposto, Tavares Borba afirma “Entretanto, depois de extintas as formas ao portador e endossável, todas as ações de uma mesma classe
passaram à condição de bens fungíveis por natureza, posto que não se distinguem entre si. Serão sempre fungíveis” (BORBA, Tavares. Direito Societário. 14
ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 261).
17.

18.

KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. op. cit. p. 25.

GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 21.ed., rev. e atual. São Paulo: Forense, 2016. p. 207.
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ações. Assim sendo, a convenção
das partes permite a realização
do contrato de empréstimo de
ações, atribuindo às ações caráter
fungível para os fins do negócio
jurídico, sem descaracterizar sua
natureza nominativa.
Direito de Voto

Em regra, o direito de voto é
atribuível a todas as ações de
companhias19 e exercível pelos
seus respectivos titulares. Nesse
contexto, deve-se analisar a quem
cabe o exercício do direito de voto
quando a ação é objeto de contrato
de mútuo.

Para Renato Ventura Ribeiro20,
a resposta não é tão cristalina e
perpassa pelo próprio conceito
do direito de voto, ao afirmar que
há argumentos para se defender
tanto que o direito de voto seria de
titularidade do acionista, quanto
inerente à própria ação.
Diante de tal cenário supostamente
nebuloso, por entender que o
empréstimo de ações é regulado
pelas normas do Capítulo V do
Código Civil, que tratam da locação
das coisas, a solução proposta
por Renato Ventura Ribeiro para

o entrave é a convenção entre
as partes sobre a matéria, em
consonância com o art. 569, inc. I,
do Código Civil.

o novo acionista da companhia,
assumindo, assim, a condição de
exercer o direito de voto23. Podese afirmar que o voto acompanha
as ações, inclusive no caso de o
No entanto, o direito de voto tomador aliená-las a terceiros24.
decorre da própria ação, e não
da condição de acionista 21 . A Diante dessa premissa, deve-se
explicação oferecida por Nelson enfrentar uma nova questão.
Eizirik22 sobre as particularidades A quem se deve atribuir os
do sufrágio em um contexto direitos políticos inerentes às
societário ajuda a esclarecer a ações nas hipóteses em que
elas se encontram em custódia,
questão:
nos termos do art. 41 da Lei nº
“Na esfera do Direito Público, a 6.404/76 e da Instrução CVM nº
condição de cidadão, atendidos 541, de 20 de dezembro de 2013?
os requisitos da lei, garante a Cabe à instituição autorizada o
participação na escolha dos exercício do direito de voto? Sobre
membros dos Poderes Executivo o tema, explicam Daniel Kalansky
e Legislativo, bem como em e Luis Peyser25:
plebiscitos e referendos. Já na esfera
do Direito Privado, especialmente do “O ar t . 126 , II, da Lei das
direito societário, cujos princípios Sociedades por Ações e o art. 25
possuem cunho essencialmente da Lei 6.385/1976 evidenciam,
patrimonialista, é a propriedade respectivamente, que a entidade
do quinhão social que legitima a custodiante não tem a propriedade
manifestação na formação da nem a disponibilidade das ações,
vontade coletiva.” (grifo nosso).
e não pode votar nas assembleias
gerais (salvo em caso de ter
Portanto, a compreensão correta recebido mandato expresso com
da operação de mútuo de ações prazo não superior a 1 ano), uma
leva à inevitável conclusão de que, vez que o direito de voto é reservado
uma vez presente a transferência pela lei aos próprios acionistas da
da propriedade sobre os valores companhia.” (grifo nosso).
mobiliários, o tomador torna-se

19. O Estatuto Social pode deixar de conferir às ações o direito de voto. Nesse sentido, dispõe a Lei nº 6.404/76: Art. 111. O estatuto poderá deixar de
conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o
disposto no artigo 109.
20. RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de voto nas Sociedades Anônimas. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 313.

21. “No Brasil, assim como em inúmeros outros países de tradição jurídica romano-germânica, há o dogma da inadmissibilidade da separação do direito de
voto e da titularidade das ações, mas esta dissociação é admissível no caso excepcional do usufruto de ações.” NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Medidas
Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 71.
22.

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. 1. Arts. 1º a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 620-621.

23. Já nos manifestamos quanto à legitimação para exercício de direito de voto em operações de short selling, sempre no sentido de que é possível o
exercício deste direito por aquele que recebe as ações em decorrência do mútuo. Sobre o tema, CARRO, Rodrigo. Tanure reforça participação na Oi: Fundo
do Investidor aluga ações da operadora para aumentar poder de voto. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 10 de março de 2017. Disponível em: <http://www.
valor.com.br/empresas/4894418/tanure-reforca-participacao-na-oi> Acesso em: 24 de agosto de 2017.
24. KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. op. cit. p. 31.
25.

Idem.
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A leitura da Exposição de Motivos
da Lei nº 6.404/7626 auxilia a
dirimir dúvidas adicionais:

“Para evitar que as instituições
financeiras depositárias possam
influir sobre a orientação das
companhias exercendo, sem
mandato expresso, o direito de voto
correspondente às ações de que são
depositárias, o artigo 42 limita
seus poderes de representação ao
exercício de direitos patrimoniais.
O conhecimento, pela companhia,
da identidade dos acionistas, é
assegurado através do dever da
instituição financeira de fornecer
listas dos depositantes de ações
nominativas ou endossáveis.” (grifo
nosso).

Cabe, portanto, à instituição
custodiante receber dividendos,
bonificações e exercer direito de
preferência, além de observar o
disposto no art. 205, §2º, da Lei
nº 6.404/76:
“§2º Os dividendos das ações em
custódia bancária ou em depósito
nos termos dos artigos 41 e 43
serão pagos pela companhia à
instituição financeira depositária,
que será responsável pela sua
entrega aos titulares das ações
depositadas.”

Durante o período do empréstimo,
segundo as normas gerais do
direito societário, o tomador, por
ser o novo acionista da companhia,
Sendo assim, nos parece evidente teria os direitos patrimoniais
que as ações em custódia não em virtude da propriedade dos
asseguram ao depositário (ou valores mobiliários. Contudo, a
instituição depositária) o exercício
redação do art. 10 da Instrução
de direitos políticos.
CVM nº 441, de 10 de novembro de
2006, pode causar certa confusão,
Direitos Patrimoniais
veja-se:
Em relação ao exercício dos
direitos patrimoniais durante o
período de custódia, o art. 42 da
Lei nº 6.404/76 não deixa margem
a dúvidas:

“Art. 10 — Ressalvadas as disposições
dos contratos de empréstimo,
as entidades prestadoras desse
serviço são responsáveis, perante
os titulares dos valores mobiliários
“Art. 42. A instituição financeira emprestados, pela sua reposição
representa, perante a companhia, e a dos eventuais direitos a
os titulares das ações recebidas em estes atribuídos no período de
custódia nos termos do artigo 41, empréstimo, não se estabelecendo
para receber dividendos e ações qualquer vínculo entre os mutuantes
bonificadas e exercer direito de
e os tomadores de empréstimo.”
preferência para subscrição de
(grifo nosso).
ações.”

O dispositivo acima não teria
o condão de revogar todas as
normas societárias que conferem
ao tomador, novo acionista,
a prerrogativa de exercer os
direitos patrimoniais inerentes à
sua condição. A solução conferida
ao aparente conflito é contratual,
na medida em que o tomador,
ao aderir ao Regulamento de
Operações da Câmara de Ações
da BM&FBovespa, comprometese a restituir as ações com a
remuneração pactuada e demais
direitos a elas inerentes27.

Regulação da CVM

A Instrução CVM nº 441, de 10 de
novembro de 2006, disciplina o
empréstimo de valores mobiliários
por entidades de compensação e
liquidação de operações, mas não
se debruça efetivamente sobre
a operação de short selling a ser
realizada após a celebração do
mútuo.

Dentre as principais disposições da
norma, destacamos as previsões
de que (i) somente as entidades
de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários
autorizadas pela CVM a prestar
serviço de custódia poderão
manter serviço de empréstimo de
valores mobiliários28; (ii) somente
serão admitidos os empréstimos
de valores mobiliários depositados
em custódia nas ent idades

26. Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196Lei6404.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2017.
27. Nesse sentido, Daniel Kalansky e Luis Peyser explicam detalhadamente a solução ao aparente conflito: “(...) tendo em vista a realização do empréstimo,
o tomador se compromete contratualmente a devolver as ações já com os ajustes do capital e demais direitos atribuídos a essas ações. A relação é simplesmente
contratual (no caso específico da CLBC, por meio da adesão ao seu Regulamento de Operações e Procedimentos Operacionais), sendo que a CLBC terá, perante
o emprestador, a responsabilidade legal de devolver as ações com referidos ajustes, como mencionado na Instrução CVM 249. Caso contrário, a sua circulação
estaria prejudicada (...)” (grifo nosso) (KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. op. cit. p. 33).
28. Art. 2º — Somente as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários autorizadas pela CVM a prestar serviço de
custódia poderão manter serviço de empréstimo de valores mobiliários.
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de v id a ment e au t or i z a d a s ,
livres de ônus ou gravames que
impeçam a sua circulação29, e (iii)
a intermediação por entidades
de compensação e liquidação é
obrigatória30.

Com o objetivo de proteger o
processo de formação de preço
nas ofertas públicas de ações
subsequentes às ofertas públicas
iniciais (conhecidas na prática
como follow-ons), a CVM propôs na
Audiência Pública SDM nº 04/12,
finalizada em 03 de agosto de
201231, a criação de regra que a
restringisse aos investidores que
tivessem vendido a descoberto
ações de mesma espécie e classe
da ação ofertada à aquisição de
ações na data da fixação do preço
da oferta e nos 5 (cinco) pregões
anteriores à oferta.

O mecanismo descrito acima e
adotado pela CVM, por meio da
Instrução CVM nº 530, de 22 de
novembro de 2012, posterior à
Audiência Pública SDM nº 04/12,
segue os moldes estabelecidos
pela Securities and Exchange
Commission (SEC), que desde 1997
adota regras semelhantes para
proteger o processo de precificação
em follow-ons. A comissão norteamericana considera ilegal a
reversão das posições vendidas
que se iniciaram (i) nos cinco dias
anteriores ao período de definição
do preço da oferta, ou (ii) nos dias
entre o anúncio da oferta e o da
definição, o que vier a ser menor.

Uma importante contribuição da
Instrução CVM nº 530, de 22 de
novembro de 2012, foi a definição
de venda a descoberto prevista no
art. 1º, §1º, que considera vendas a
Segundo a CVM, o encerramento descoberto “aquelas realizadas por
de posições vendidas na data da investidores que não sejam titulares
fixação do preço da oferta e nos 5 das ações, ou cuja titularidade
(cinco) pregões anteriores à oferta resulte de empréstimo ou outro
resultam na má formação de preço contrato de efeito equivalente”.
do papel ofertado. Os resultados
são retornos sem risco para quem Os intermediários que atuam nas
vendeu ações a descoberto, mas operações de short selling são
não sem prejuízo do valor captado passíveis de responsabilização
pela companhia ofertante. Por isso por eventuais danos que delas
a proposta de que os investidores decorram. Nessa linha, inclusive,
que tenham realizado vendas a decidiu o Tribunal de Justiça de
descoberto no período restrito São Paulo na Apelação nº 0309741não possam realizar o lucro de 45.2010.8.26.000032.
suas posições vendidas no âmbito
Trata-se de ação indenizatória
da oferta.
mov ida por Spinelli S . A .

Corretora de Valores Mobiliários
e Câmbio (“Spinelli”) em face de
Versátil Agente Autônomo de
Investimentos S.A. (“Versátil”)
em litisconsórcio passivo com
seu funcionário Frederico Alves
Ribeiro (“Frederico”), em que se
discute acerca da responsabilidade
por da nos decor rent es de
operações de venda a descoberto.
No caso em comento, o Sr.
Frederico realizou operações
de short selling que resultaram
em prejuízo financeiro que, não
pago pela sociedade Versátil, foi
suportado exclusivamente pela
corretora Spinelli.

Na primeira instância, o juízo
julgou o pedido procedente quanto
ao corréu Frederico e extinguiu
o processo sem julgamento
de mérito quanto à Versátil,
eximindo-a de responsabilidade.
O réu Frederico e a autora Spinelli
recorreram.
A 23ª Câmara de Direito Privado
de São Paulo con f ir mou a
decisão de primeira instância e
reconheceu a responsabilidade do
apelante Frederico, dado que este
tomou decisões autonomamente.
Já no que se refere à ré Versátil, o
Tribunal afastou a tese da ausência
de responsabilidade firmada pelo
juízo de primeiro grau.
O Tribunal entendeu que, como
preposto do agente autônomo,

29. Art. 2º, § 4º — § 4o Somente serão admitidas operações de empréstimo que tenham por objeto valores mobiliários depositados em custódia nas
entidades mencionadas no caput deste artigo, livres de ônus ou gravames que impeçam sua circulação.

30. Art. 3º — Nas operações de empréstimo de valores mobiliários é obrigatória a intermediação por entidades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários.
31. Audiência Pública SDM nº 04/12. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2012/sdm0412.html>. Acesso em 08 de
agosto de 2017.

32. BRASIL. TJSP. 23ª Câmara de Direito Privado. Apelação Cível nº 0309741-45.2010.8.26.0000. Julgado em 20 de março de 2013.
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DA CULPA IN ELIGENDO E IN
VIGILANDO RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS PARA
COM O PAGAMENTO DO PREJUÍZO
CARREADO À AUTORA SENTENÇA
REFORMADA PARA ESTE FIM
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
alguém com poder de decisão, a RECURSO DA AUTORA PROVIDO
permissão para que um preposto E IMPROVIDO O RECURSO DO
r e a l i z a s se negoc i aç õe s se CORRÉU (grifo nosso)33.
utilizando de senha exclusiva da
sociedade constituiria culpa in Nesse sentido, conforme exposto,
os intermediários que atuam nas
vigilando.
operações de short selling são
Por estas razões, foi reformada a passíveis de responsabilização
sentença para condenar a Versátil por eventuais danos causados.
a indenizar Spinelli pelo prejuízo
que esta suportou, solidariamente Apesar da Instrução CVM no 441,
de 10 de novembro de 2006, e da
com Frederico.
evolução normativa recente com a
Deste julgado resultou o acórdão Audiência Pública SDM nº 04/12 e
abaixo, cuja ementa é transcrita a Instrução CVM nº 530, de 22 de
in verbis:
novembro de 2012, a disciplina de
operações de short selling ainda é
I N D E N I Z A Ç Ã O . M E R C A D O incipiente no país, especialmente
MOBILIÁRIO DE AÇÕES. OPERAÇÕES se comparada à experiência norteDE V ENDA A DESCOBERTO americana, como se verá a seguir.
DE AÇÕES L A NÇ ADA S POR
FUNCIONÁRIO DA CORRÉ, AGENTE É ne c e s s á r io av a l i a r-se a
AUTÔNOMO, QUE IMPORTOU EM conveniência de se regular o
PREJUÍZO FINANCEIRO, NÃO PAGO short selling. Isto porque os efeitos
POR AQUELA E SUPORTADO, POR benéficos que possui podem ser
ISSO MESMO, PELA CORRETORA. eliminados pelas normas impostas
R E S P O N S A B I L I D A D E D O ao mercado. Não se trata de um
FUNCIONÁRIO CARACTERIZADA, problema de validade, como se
CONSIDERADO O LANÇAMENTO, depreende da leitura do art. 174
EM SEU PRÓPRIO NOME, DAS da Constituição da República
OPERAÇÕES POR MEIO DE SENHA Federativa do Brasil de 198834.
DE USO EXCLUSIVO DO AGENTE Aborda-se aqui o impacto prático
AUTÔNOMO RESPONSABILIDADE da regulação de tal operação.
DO AGENTE AUTÔNOMO, POR Como já abordado, o short selling foi
ISSO MESMO, RECONHECIDA, proibido em diversas jurisdições,
UMA VEZ QUE OS DANOS FORAM visando a mitigar os supostos
CAUSADOS PELA ATUAÇÃO DE efeitos maléficos que teria sobre
SEU PREPOSTO CARACTERIZAÇÃO o mercado. Contudo, o efeito da
Frederico se utilizou do acesso
da sociedade ao ambiente de
negociação para realizar as
operações. Entendeu também que
ainda que Frederico fosse mero
funcionário da Versátil, e não

33.

Idem.

regulação que impede ou restringe
as vendas a descoberto pode ser
oposto ao esperado. Uma possível
consequência negat iva das
normas impostas seria a redução
da velocidade de precificação dos
valores em circulação de acordo
com as perspectivas de valor dos
investidores.
Regulação Norte-Americana

Desde 1934, o Exchange Act, em
sua Seção 10(a), confere poderes
à SEC para regular as vendas a
descoberto de valores mobiliários
nas bolsas de valores norteamericanas, o que evidencia o
maior desenvolvimento normativo
ou, ao menos, o enfrentamento
de inúmeras questões ainda não
combatidas pelos reguladores
brasileiros.
Já em 1937, a SEC adotou a antiga
Rule 10a-1, que estabelecia que a
venda a descoberto poderia apenas
ocorrer (i) por um preço acima do
preço da última negociação (plus
tick rule) ou (ii) pelo último preço
desde que este tenha sido maior
do que o último preço negociado
(zero plus tick rule).
A Rule 10a-1 permaneceu em vigor
por aproximadamente 70 anos,
porém, ao longo das décadas, em
resposta às mudanças sofridas
pelos mercados — como a maior
presença dos trading systems —
a SEC adotou exceções à antiga
norma. Em 2004, por meio da Rule
202T of Regulation SHO, foram
adotados procedimentos para a
suspensão tanto da plus tick rule

34. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
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quanto da zero plus tick rule em diminuição das restrições à
decisão da SEC por eliminar
alguns ativos listados em bolsa.
limitações à venda a descoberto.
Posteriormente à suspensão Nessa linha, em abril de 2009, o
da Rule 10a-1 em determinados órgão regulador norte-americano
papéis, foi realizada uma série de resolveu reconsiderar a disciplina
estudos acerca da necessidade de da matéria e propôs uma nova
regulação de short selling com base regra combinando um mecanismo
nos preços dos últimos negócios de circuit breaker e o último preço
praticados, como ocorria desde de negociação do papel.
1937. Segundo a SEC, os estudos
concluíram pela insuficiência Isto posto, a mais recente regra
de evidências empíricas que adotada pela SEC, Rule 201,
fundamentem a manutenção de aplica-se a ativos que sofreram
regulações às vendas a descoberto uma queda diária superior a 10%
nos moldes da antiga norma, uma (circuit breaker) e impede que
vez que o impacto da regulação esses ativos sejam objetos de
na volatilidade do ativo não foi venda a descoberto por um preço
abaixo da melhor oferta pelo papel.
perceptível35-36.
Segundo o órgão, por se aplicar
A suspensão iniciada em 2004 apenas a ações que tenham caído
e os estudos desenvolvidos 10% durante o pregão, a regra
ensejaram a edição da Rule 201 evita a manipulação de preços
of Regulation SHO em 2007 (Rule ao mesmo tempo que garante a
201), que revogou a antiga Rule possibilidade de short selling com
10a-1, considerada desnecessária os demais ativos do mercado,
e m v i r t ude d a c r e s c e n t e mantendo os benefícios de liquidez
transparência nos mercados e e precificação eficiente38-39.
da existência de fiscalização em
tempo real, o que, supostamente, A Rule 201 foi projetada para
impediria eventuais manipulações impedir que vendas a descoberto
por meio de vendas a descoberto37. provocassem declínio ainda maior
nos preços de ações cuja cotação
No entanto, não existem dados já estivesse em queda. Desta
empíricos que correlacionem forma, as operações de long selling,
o aumento da volatilidade nos como já caracterizadas, ficaram
mercados mundiais à recente privilegiadas.

Segundo a regulamentação, a
duração da restrição à venda a
descoberto compreende o restante
do dia em que o circuit breaker
for disparado e o dia seguinte.
A limitação abrangerá todos os
valores mobiliários negociados
em qualquer bolsa de valores ou
mercado de balcão nacional.
Regulação da União Europeia

Com relação à ex per iência
europeia, em 2011 houve uma
ampla mobilização entre as nações
integrantes da União Europeia,
liderada pela França e Alemanha,
para discussão sobre medidas
para suspender ou até mesmo
banir as operações de short selling.
O bloco econômico suportava os
efeitos da crise global iniciada
em 2008 e a referida discussão
foi motivada pelo entendimento
de que tais operações seriam
responsáveis por agravar tal
cenário econômico40.

Nesse contexto, o Parlamento
Eu r opeu e o Con sel ho d a
União Europeia aprovaram o
Regulamento (UE) nº 236 de 14
de março de 2012, uniformizando
as medidas adotadas pelos países
integrantes do bloco econômico no
tocante à regulação das operações
de venda de ações a descoberto.

35. Securities and Exchange Commission — Amendments to Regulation SHO, Executive Summary; pp. 17-18.

36. “Short-sales constraints, for example, might make a market more attractive to international investors because they may reduce the demand to sell stocks
and thus reduce the risk of a crash. Thus, an investor may be attracted to markets with lower downside risk, all else equal. By the same token, short-sales
constraints might be viewed as protection against the manipulation of share prices”. (BRIS, A., GOETZMANN, W. N., ZHU, N. op. cit. loc. cit.
37.

38.

Securities and Exchange Commission — Amendments to Regulation SHO, Executive Summary; p. 20.

Securities and Exchange Commission — Amendments to Regulation SHO, Executive Summary; p. 10.

39. “As far as the SEC’s current regulatory proposals are concerned, the existing evidence suggests that the (re-)implementation of an uptick rule would
generally reduce short selling and, with it, market efficiency. Moreover, it seems not reasonable to combat temporary market deteriorations with permanent
restrictions on short selling. The drawbacks may be smaller in the case of a circuit breaker, restricting short selling only in specific stocks under certain
narrow circumstances” (GRUENEWALD, S. N.; WAGNER, A. F.; WEBER, R. H. op. cit. loc. cit. p.2.

40. CARDEAL, Regina. UE discute hoje proibição à venda a descoberto. Estadão, 2011. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/
negocios,ue-discute-hoje-proibicao-a-venda-a-descoberto>. Acesso em 08 de agosto de 2017.
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As intenções precípuas foram
conferir maior transparência
a estas operações, por meio da
imposição de que o investidor
comu nique à s aut or idades
reguladores competentes quando
estiverem “vendidos”41 , bem
como conceder os poderes para
que tais autoridades possam
intervir no mercado em situações
excepcionais, para suspender ou
até mesmo proibir a realização de
uma venda a descoberto42.
Recomendações da IOSCO

A Organização Internacional das
Comissões de Valores (“IOSCO”),
após a crise mundial de 2008,
elaborou um relatório com
recomendações no tocante à
regulação do short selling.

De acordo com o relatório
elaborado pela IOSCO, devese regular as operações de
short selling, a fim de evitar seu
uso abusivo e potencialmente
distorcido sem, contudo, eliminar
os efeitos positivos43 que a prática
do short selling pode trazer ao
mercado, tais como a formação
eficiente de preços, aumento
d a l iqu ide z , m it ig aç ão de

riscos de formação de “bolhas” diminuição ilegítima do preço
especulativas e gerenciamento de das ações (e.g., manipulação
riscos em geral44.
de mercado) são distintos das
operações de short selling.
As recomendações do relatório
podem ser resumidas em45: (i) No entanto, entendemos que
controle das operações de short algumas medidas notáveis para
selling, a fim de reduzir potenciais a regulamentação do short selling
riscos ao funcionamento regular incluem o estabelecimento de
do mer c ado, (i i) s ujeiç ão critérios de elegibilidade para
das operações a um sistema operações de venda a descoberto,
de notificação, que forneça a obrigação de tomar ações
informações tempestivas ao emprestadas previamente ou,
mercado ou às autoridades no mínimo, tomar medidas que
competentes; (iii) existência de assegurem a disponibilidade de
compliance efetivo e de sistema ações para tomar emprestadas
que imponha o cumprimento dentro do prazo de liquidação,
das obrigações; e (iv) regulação a restrição quanto aos preços
que excepcione determinadas p r a t i c a d o s n a s v e n d a s a
transações que contribuam para descoberto, a sinalização das
o funcionamento eficiente do ordens de venda a descoberto,
compra ou aluguel de ações
mercado.
compulsórios ao final do prazo
Entendemos ser inapropriada de liquidação, entre outras.
qualquer proibição às operações
de short selling, uma vez que Conclusão
essas representam mecanismos
legítimos de investimento que Este trabalho buscou analisar
apostam na desvalorização de brevemente os ordenamentos
determinadas ações e diversificam jurídicos pátrio e estrangeiro
as posições (comprada e vendida) sobre a operação de short selling
dos investidores, sendo certo ou venda a descoberto de ações
que eventuais comportamentos (também referida vulgarmente
dos agentes que promovam a como “aluguel de ações”).

41. Cf. Regulamento (UE) nº 236/2012. Artigo 5º Comunicação às autoridades competentes de posições líquidas curtas significativas em ações 1. As pessoas
singulares ou coletivas que detenham uma posição líquida curta sobre o capital social emitido de uma sociedade cujas ações estejam admitidas à negociação
numa plataforma de negociação devem comunicar, nos termos do artigo 9.o, à autoridade competente relevante sempre que essa posição atinja os limiares
de comunicação relevantes referidos no nº 2 do presente artigo ou diminua para valores inferiores a esses limiares.
42. Cf. Regulamento (UE) nº 236/2012. Artigo 20º Restrições às vendas a descoberto e transações equivalentes em circunstâncias excecionais. (…) 2. As
autoridades competentes podem proibir ou impor condições relativas a pessoas singulares ou coletivas que realizem: a) Vendas a descoberto; ou b) Transações
que, não sendo vendas a descoberto, criem ou digam respeito a um instrumento financeiro e cujo efeito ou um dos efeitos seja conferir uma vantagem financeira
à pessoa singular ou coletiva se ocorrer uma redução do preço ou valor de outro instrumento financeiro.
43. “the reaction of most stock exchange regulators around the globe to the financial crisis — imposing bans or regulatory constraints on short- selling —
was detrimental for market liquidity, especially for stocks with small market capitalization, high volatility and no listed options. Moreover, it slowed down
price discovery, and was at best neutral in its effects on stock prices” (BEBER, Alessandro; PAGANO, Marco. Short-Selling Bans Around the World: Evidence
from the 2007-09 Crisis (Agosto/2011). Journal of Finance, Forthcoming. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1502184>). Acesso em 08
de agosto de 2017.

44. Technical Comittee of the International Organization of Securities Commissions. Regulation of short selling: Final Report. Junho, 2009. pp. 4-6.
Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD292.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2017.
45.

Ibidem. p.6.
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Enfrentou-se a polêmica sobre a
natureza jurídica dessa operação,
definida aqui como mútuo, bem
como sua própria validade no
Brasil, o que foi defendido nesta
pesquisa. Sem prejuízo, avançouse à análise de outras questões
inerentes à venda a descoberto
de ações, como o exercício dos
direitos patrimoniais e políticos
das ações objeto do mútuo.

Não há dúvidas de que, ante as
particularidades desta operação
e os legítimos motivadores que
a dão causa, faz-se necessária a
adequada regulação da matéria,
que se verifica ainda incipiente
no país, em especial quando
comparado à produção normativa
d a C V M c om a r eg u l aç ão
estadunidense e europeia acerca
do tema.
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1. Introdução

voltada para a promoção da
justiça fiscal fica limitada à
Preliminarmente, vale destacar disponibilidade de recursos,
a participação cada vez ativa o que leva a se considerar a
do Estado na vida dos cidadãos, cláusula da reserva do possível
assim como das empresas. Seja como um fator inibidor da
sobre o exercício da atividade igualdade social. Não é assim,
profissional, seja sobre o convívio porém, que a questão deve ser
social, o caráter interventivo das considerada. Pelo contrário,
medidas legais e administrativas o direcionamento dos gastos
induz a uma convivência públicos, segundo prioridades
solidária e integradora entre os previamente
estabelecidas,
membros de uma dada sociedade permite a adoção de uma política
organizada.
No campo da desenvolvimentista, sem prejuízo
tributação, tanto na exigência para o respeito aos direitos
compulsória de tributos de fundamentais do cidadão.
variadas
espécies,
quanto
mediante renúncias fiscais, a Conforme diz Luiz Octávio
presença do Estado se reflete de Rabelo Neto1,
maneira sensível no cotidiano
“...a Carta Magna Brasileira de
das pessoas.
1988 previu, já no preâmbulo,
Nos dois casos, a atuação a instituição de um Estado
do Estado tem em vista a Democrático,
destinado
arrecadação de tributos, o a assegurar, entre outras
estímulo aos investimentos coisas, o exercício dos direitos
produtivos e o desestímulo às fundamentais,
o
bem-estar,
práticas nocivas à sociedade, a igualdade e a justiça como
além de outros objetivos. Os valores supremos de uma
recursos orçamentários, contudo, sociedade fraterna, albergando,
são limitados, uma vez que em seu bojo, uma série de valores
dependem da saúde financeira fundamentais, inclusive com o
dos contribuintes, responsáveis reconhecimento de direitos de
pela parcela mais significativa caráter econômico e social, que
da arrecadação.
devem nortear a ação estatal em
todas as suas esferas, inclusive na
Infere-se, do exposto, que a política tributária, como objetivos
função do Direito Tributário a serem perseguidos.”
como indutor da política pública

Portanto, uma perfeita adequação
dos recursos escassos aos
objetivos de uma política visando
à satisfação das necessidades
básicas dos indivíduos, bem como
da integração em um campo
mais amplo, isto é, referido a uma
“sociedade fraterna”, confere a
necessária legitimidade ao corpo
dirigenteeleitodemocraticamente
para a condução dos destinos
de uma nação.

No entender do autor, a ação
do Estado com vistas a atingir
o estado de bem-estar da
população não decorre, apenas,
de uma ação negativa, mas,
isto sim, positiva e marcante
nesse sentido.
2. Dos Fins do Estado
Democrático de Direito

Preliminarmente, vale registrar
que, em síntese, a palavra
democracia expressa a noção de
governo do povo. Por seu turno,
a estrutura social baseada na
democracia visa à concretização
dos seus respectivos princípios.
Daí se concluir que o Estado
Democrático de Direito é aquele
que tem por escopo a fixação dos
princípios democráticos no âmago
da sociedade que administra.
Dalmo Dallari destaca três
pontos fundamentais no Estado
Democrático de Direito, a saber:

1 RABELO NETO, Luiz Octávio. Direito Tributário como Instrumento de Inclusão Social: Ação Afirmativa Fiscal. Disponível in http://www.pgfn.fazenda.
gov.br/revista-pgfn/ano-i-numero-i/luiz.pdf. Ac. em 04/10/2011.
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“A supremacia da vontade popular,
que colocou o problema da
participação popular no governo,
(...)”, como o “poder de fazer tudo
o que não incomodasse o próximo
e como o poder de dispor de
sua pessoa e de seus bens, sem
qualquer interferência do Estado”
e, por fim, como “a igualdade
de direitos, entendida como a
proibição de distinções de direitos,
sobretudo por motivos econômicos
ou de discriminação entre
classes sociais”.2
Tendo em vista que a Constituição
de 1988 inaugurou nova ordem
jurídica pautada nos princípios
da democracia participativa,
conforme dispõe seu art. 1º, caput,
insta salientar que a Carta Magna
tratou da criação de um novo
Estado com o fim de consolidar
os princípios informadores
dessa nova organização política
e das garantias e dos direitos
dos contribuintes.
Os
direitos
fundamentais,
portanto, assegurados pelo
constituinte de 88, só têm
aplicação no mundo das
relações jurídicas entre Estado
e contribuinte em face das
novas funções do Estado como
garantidor da paz, da igualdade
e da solidariedade social. Convém
ressaltar que “a ideia de que
todos os seres humanos devem
ser tratados de forma igual
ganhou força com o advento da
lei escrita”, como se constata
da leitura de Micaela Dutra.3

De fato, a formalização dos
direitos
humanos
só
se
concretizou com a possibilidade
de consagração, pela forma
expressa,
das
garantias
proporcionadas pela norma
positivada em leis de conteúdo
concreto e de cunho coercitivo.

3. O Dirigismo Estatal e a Busca
dos Fins Sociais

Com o fim de atingir seus
objetivos, é mister considerar
a intervenção do Estado nos
principais alicerces da sociedade,
ou seja, no Direito, na Política
e na Economia. Para melhor
O Estado Democrático de Direito compreender essa intervenção
exerce, entre outras funções, na vida individual ou coletiva, é
a de preservar a liberdade válido citar a lição de J. M. Othon
e a autonomia para o pleno Sidou, para quem
exercício dos direitos humanos.
Nesse sentido, é a afirmação “O intervencionismo não é um
de David Sánchez Rubio4, para fenômeno desta ou daquela
quem o poder democrático não coletividade estatizada, nesta ou
pode ser entregue a um grupo naquela época. Não decorre de
minoritário de pessoas sem um tempo nem de sistemas políticos.
controle amplo e permanente. A forma de que se possa revestir
o Estado representa tão-só, neste
Diz o autor que
aspecto, um mero enroupamento,
Democracia (é) entendida como mais ou menos requintado, mais
prática plural de controle e ou menos sumário, porque, seja
exercício do poder pelos cidadãos coletivista ou individualista –
soberanos e como estilo de sistema em que exerce o papel de
vida, não apenas concebida gendarme apenas – o Estado é
visceralmente direcionista, e neste
como governabilidade.
caráter sempre se entremostrou
Com essas palavras, David no curso da história”.5
Sánchez Rubio destaca a relação
intrínseca entre os valores Qualquer que seja a forma
democráticos e o exercício assumida, é imprescindível que
dos direitos humanos, o que o Estado disponha de recursos
inibe a absorção do poder por suficientes para o cumprimento
grupos desprovidos do senso da sua função de assistência
de liberdade e dignidade. aos administrados. Segundo
A democracia deve ser o Baleeiro,
o
financiamento
resultado do exercício livre do do Estado é possibilitado pelas
direito político de forças sociais, seguintes ações empreendidas
que agem dentro de um cenário pelos governos:
de disputas legítimas e baseadas
na ordem constitucional vigente. “a) realizam extorsões sobre
outros povos ou deles recebem
doações voluntárias;

2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 128.

3 DUTRA, Micaela Dominguez. Capacidade Contributiva. Análise dos Direitos Humanos e Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 162.

4 RUBIO, David Sánchez. Uma Perspectiva Crítica sobre Democracia e Direitos Humanos. In: Estado e Constituição. A Internalização do Direito a partir dos
Direitos Humanos. MORAIS, José Luís Boldan de e COPETTI NETO, Alfredo (org.). Ijuí: Unijuí, 2013, p. 299.
5 DALLARI, Dalmo, op. cit., p. 8.
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b) recolhem as rendas produzidas pelo arbítrio e pela discriminação,
sem levar em conta o verdadeiro
pelos bens e empresas do Estado;
poder de contribuir do indivíduo.
c) exigem coativamente tributos Como resultado, as relações fisco/
ou penalidades;
contribuinte se deterioraram a
ponto de não mais se coadunar
d) tomam ou forçam empréstimos; o recolhimento de tributos como
o dever social de contribuir para
e) fabricam dinheiro metálico o bem-estar de todos.
ou de papel”.6
Em que pese essa distorção,
Tendo em vista os princípios o tributo se coloca para os
democráticos vigentes numa administrados como a força
sociedade como a nossa, não é propulsora das atividades dos
possível prever-se a obtenção de particulares desenvolvida pelo
receita como a descrita na alínea Estado.
Em
contrapartida,
“a” da citação acima. Em todas, ao indivíduo cabe o dever de
porém, verifica-se a possibilidade antecipar ao Estado o suporte
da previsão contida na alínea necessário ao alcance das
“c”, sem dúvida a principal fonte finalidades
públicas.
Neste
de ingressos públicos.
sentido, a lição de José Casalta
Nabais, segundo o qual
Aí reside a força motriz que
viabiliza os fins perseguidos pela “(...)
qualquer
comunidade
sociedade organizada. Embora organizada,
mormente
uma
não seja o único sustentáculo do comunidade organizada na forma
Estado, a arrecadação de tributos que mais êxito teve até o momento,
assume,
progressivamente, na forma de estado moderno,
maior destaque entre os meios está necessariamente ancorada
de financiamento público.
em deveres fundamentais, que
são justamente os custos lato
O tributo é manifestação de poder sensu ou suportes da existência
e, ao mesmo tempo, resultado da e funcionamento dessa mesma
força coercitiva pela qual o grupo comunidade. Comunidade cuja
organizado impõe um dever organização, justamente porque
social aos indivíduos. Assim, visa realizar uma cidadania de
intui-se que o tributo emana liberdade, isto é, um determinado
do dirigismo estatal no sentido nível de direitos fundamentais,
da verificação da expressão sejam os clássicos direitos e
de riqueza dos administrados, liberdades, sejam os mais modernos
seja oriunda do trabalho, da direitos sociais, não pode deixar
propriedade ou da circulação de ter custos compatíveis com
de riquezas.
essa liberdade”.7
A história nos mostra, porém,
que a intervenção na esfera
econômica foi sempre marcada

A análise, ainda que breve, da
atividade estatal direcionada

para a realização dos fins
perseguidos pela sociedade
revela
a
importância
da
tributação, o que permite refletir
sobre a questão do próprio
poder de tributar atribuído aos
entes dotados de competência
tributária, o que se fará a seguir.
4. O Dever Fundamental
de pagar Tributos

A fim de suportar todos os
encargos atribuídos ao ente
estatal, o poder público não
dispõe de tantos e variados
mecanismos. Ives Gandra, no
entanto, guarda sérias reservas
quanto à eficácia da tributação
como expressão da solidariedade
dos indivíduos em face da
responsabilidade social de cada
um. Diz o mestre:
O Tributo é norma de rejeição
social. Assim deve ser estudado
pela Economia, Finanças Públicas e
Direito, ofertando os especialistas
dessas áreas o modelo ideal para
o político, a fim de que a norma
indesejável tenha sua carga
de rejeição reduzida à menor
expressão possível.8

Afirmar, contudo, que “o tributo
é uma norma de rejeição social”
é analisar somente parte do
fenômeno tributário. De certa
forma, pode-se dizer que se trata
de uma visão restrita à ótica da
sociologia tributária. Sobre o
tema, registre-se o pensamento
de Ricardo Lobo Torres,
para quem

6 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças, 15. ed. (ver./atual. Dejalma de Campos). Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 125.
7 NABAIS, José Casalta. Por um Estado Fiscal Suportável. In: Estudos de Direto Fiscal. Portugal: Coimbra: Almedina, 2005, p. 20.
8 MARTINS, Ives Grandra da Silva. Curso de Direito Tributário, v. 1, 2. ed. (org). Belém: CEJUP, 1993, p. 18.
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Tributo é o dever fundamental,
consistente
em
prestação
pecuniária, que, limitado pelas
liberdades
fundamentais,
sob a diretiva dos princípios
constitucionais da capacidade
contributiva, do custo/benefício
ou da solidariedade do grupo
e com a finalidade principal ou
acessória de obtenção de receita
para as necessidades públicas
ou para atividades protegidas
pelo Estado, é exigido de quem
tenha realizado o fato descrito
em lei elaborada de acordo com a
competência específica outorgada
pela Constituição.9
Heleno
Tôrres
também
compartilha desse ponto de vista:

“Como é sabido, no Brasil, o
dever de pagar tributos deriva
da repartição constitucional de
competência tributária, porquanto
cabe o dever legislativo de cobrálos, com o objetivo de cumprir
suas funções constitucionais, ao
cidadão vige o dever de contribuir
ao sustento de tais gastos,
em favor da coletividade.”10
Como se vê, os autores citados
conferem ao tributo o caráter
de contribuição destinada à
satisfação do bem comum. No
mesmo diapasão apresenta-se
Casalta Nabais, que desenvolve
em seus estudos a idéia de
cidadania fiscal, que para
o autor consiste
“(...) no dever fundamental de
pagar impostos, um dever que,
(...), constitui o preço a pagar

por termos uma comunidade os conceitos de atuação estatal
organizada baseada na idéia e intervenção estatal, podendose entender que a intervenção
de liberdade”.11
se contém na ideia de atuação,
Não se pode esquecer, todavia, ou seja, toda atuação do Estado
que, ao mesmo tempo em que se importa, necessariamente, uma
torna de extrema importância intervenção no domínio privado.
a instituição de tributos como
meio de dotar o Estado de Eros Grau12 se vale das
suporte capaz de suprir os modalidades de intervenção
anseios sociais fundamentais, é expostas por Gerson Augusto da
de igual magnitude a necessidade Silva, um dos autores da Emenda
Constitucional nº 18/65, que
de impor limites à arrecadação.
estabeleceu as bases da Lei nº
Assim, passa-se a uma ligeira 5.172/66, mais tarde denominada
análise
dos
limites
que de Código Tributário Nacional,
devem permear o exercício para classificar a intervenção
da
competência
tributária, do Estado na economia em três
de forma que a arrecadação modalidades distintas, a saber,
atinja o montante suficiente “intervenção por absorção ou
ao atendimento das despesas participação (a), intervenção por
públicas, sem o desprezo das direção (b) e intervenção por
garantias
fundamentais
da indução (c).”
coletividade e, assim, contribuir
para que desenvolva sua função Prossegue o autor, afirmando que
precípua de promover o processo se compreende “a intervenção,
pois, na medida em que o vocábulo
de inclusão e integração social.
expressa, na sua conotação mais
Antes, porém, de analisar alguns vigorosa, precisamente atuação
dos fatores que interferem na em área de outrem.” Significa dizer
incidência de tributos sobre os que só se concebe a intervenção
bens e serviços indispensáveis estatal quando o Estado atua de
ao consumo dos cidadãos, é forma estranha a sua qualidade
necessário que se faça breve de agente público, inferindo-se,
digressão sobre o conceito e a daí, que não constitui intervenção
classificação propriamente dita a prestação de serviços que lhe
do vocábulo intervenção.
são próprios por natureza ou por
disposição constitucional.
5. A Intervenção do Estado no
Domínio Privado
Essa intervenção do Estado gerou
uma série de consequências, que
A partir dos ensinamentos obrigaram a uma adaptação
de Eros Roberto Grau, é de de todo o arcabouço jurídico
se observar que não procede normativo, com o fim de regular
fazer-se
distinção
entre a atuação estatal, de forma

9 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 371.
10 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. São Paulo: RT, 2003. p. 16.
11 Casalta Nabais, José, ibid., p. 35.

12 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 14. ed, rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 91.
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a respeitar a liberdade de
iniciativa do particular. Em
outros termos, busca-se legitimar
a atuação do Estado nas áreas
em que não o agente privado não
tem interesse, mesmo tempo em
que se visa assegurar ao cidadão
a disponibilidade dos serviços
que lhe são essenciais a uma
existência digna.
É nesse sentido que se deve
entender a intervenção, sendo
lícito aduzir que a tributação das
atividades desenvolvidas pelos
cidadãos, visando o lucro com o
qual possa a empresa sobreviver,
é uma forma de intervenção
estatal na atividade econômica.
Sem que se possa rigorosamente
classificar em uma das três
categorias
expostas
pelo
autor, é de se concluir que a
tributação é uma forma de
intervenção do Estado na
esfera privada. Isto porque a
incidência de tributos sobre
atividade estritamente privada,
exercida com fundamento na
liberdade constitucional de
estabelecimento,
constitui
limitação
ao
exercício
da sua atividade.

Conquanto não se trate de
intervenção direta, a tributação
demanda
planejamento
cuidadoso do titular do negócio, na
medida em que, como exemplos,
restringe a liberdade de fixação
do lucro desejado em razão do
seu ofício, onera a remuneração
paga aos empregados. Isto sem
contar que, qualquer alteração
havida na legislação tributária,
decorrente de ajuste na previsão
de arrecadação ou da necessidade
de reforço eventual do caixa

13

do tesouro em face de fatores
emergenciais, implica a revisão
imediata das margens de lucro
e dos preços praticados.
6. Limites à Tributação

Os
instrumentos
jurídicos
e econômicos destinados a
proporcionar o desenvolvimento
e a satisfação das condições
mínimas de existência dos
cidadãos em uma sociedade
que se possa considerar justa
não estão disponíveis de
forma igualitária para todos.
Analisando a questão sob o ponto
de vista jurídico-tributário,
inúmeras são as causas que
explicam a distribuição desigual
da carga tributária sobre os
contribuintes em um mesmo
universo econômico.

da participação no conjunto
da carga tributária a que estão
submetidos os contribuintes
não reflete a igualdade de
contribuição de cada um para
a arrecadação global.

Casalta Nabais13 discorre sobre a
desigualdade na distribuição da
carga tributária pelos diversos
contribuintes e segundo a
espécie de tributo considerada.
No seu entender, a capacidade
contributiva não pesa sobre a
indústria, o comércio e os serviços
de maneira justa, cabendo
distinguir, em razão disso, os
tributos chamados diretos e
os nomeados pela doutrina
de indiretos. Diz o mestre:

Pois bem, nos impostos sobre o
rendimento ou sobre o patrimônio,
a tributação é medida de acordo
Segue ligeira apreciação sobre com a capacidade contributiva
alguns dos aspectos que real e individualmente considerada
envolvem a repartição injusta de quem integra a relação
do ônus dos tributos sobre jurídico-formal de imposto, nos
os contribuintes.
impostos sobre o consumo, em que
o onerado com o encargo fiscal é
6.1 A Liberdade de Escolha do deixado no anonimato do mercado
Bem ou do Serviço a ser adquirido graças à repercussão do imposto
nos preços dos bens e serviço,
Em uma primeira abordagem a tributação é medida através
analítica, é de se afirmar que o duma capacidade contributiva (ou
modelo neoliberal de produção, capacidade de pagar) objectiva
no
qual,
presumivelmente, e típica, pois que assenta numa
as empresas gozam de plena relação de normalidade lógica
liberdade para escolher o que entre a capacidade de adquirir
produzir e onde se estabelecer, bens e serviços e a capacidade
é hoje alvo de críticas, tendo contributiva.”
em vista a carga tributária
incidente distribuída de maneira Vale acrescentar que o princípio
desuniforme pelos contribuintes aludido não tem aplicação
de direito, assim chamados uniforme sobre todos os
aqueles a quem a lei impõe a tributos, rectius, sobre todos
obrigatoriedade de calcular os contribuintes, o que influi
e de recolher os tributos. É decisivamente na liberdade
dizer, o benefício extraído de opção, se é que esse fator

CASALTA NABAIS, José. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 480/481.
1288

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

na carga tributária suportada
pelo contribuinte, mas sim no
preço a pagar pelo produto ou
pelo serviço adquirido. Em outras
palavras, o destinatário da regra
Por sua vez, a aquisição de da capacidade contributiva deve
um bem econômico pelo ser avaliado pelo legislador e não,
contribuinte, em princípio, não por impossibilidade material,
leva em consideração o quantum pelo consumidor de bens
relativo ao tributo está contido e serviços.
no valor a ser suportado por
ele. Tanto no que se refere aos 6.2 Os Limites à Livre Iniciativa
impostos diretos, como nos que e a Capacidade Contributiva
toca aos indiretos, o que move o
consumidor a adquirir o produto As limitações à tributação têm
ou se beneficiar do serviço seus contornos bem definidos,
prestado não é o valor dos tributos conforme expõe Ricardo Lobo
contidos no preço, mas sim o Torres, a partir da dialética
valor que irá despender para a tributo versus liberdade. Neste
sua aquisição ou, melhor dizendo, ponto, valiosa é a lição do jurista
a intenção de compra resulta da ao tratar desta relação, como
avaliação sobre o custo/benefício abaixo se expõe:
do bem ou do serviço para a sua
Com o advento do Estado Fiscal
satisfação pessoal.
de Direito, que centraliza a
Por isso, é válido concluir fiscalidade, tornam-se, e até hoje se
que os bens ou serviços de mantêm, absolutamente essenciais
primeira necessidade, isto é, as relações entre liberdade e
os bens e serviços essenciais à tributo: o tributo nasce no espaço
subsistência do indivíduo são os aberto pela autolimitação da
primeiros a serem adquiridos, liberdade e constitui o preço da
independentemente da carga liberdade, mas por ela se limita e
tributária sobre eles incidente. pode chegar a oprimi-la, se o não
Por outro lado, a aquisição de contiver a legalidade.14
bens ou serviços, cujo uso ou
consumo sejam dispensáveis, por Tendo em vista que as liberdades
serem considerados supérfluos estão compreendidas no campo
ou por não atingirem o grau de dos direitos naturais, é válido
prioridade segundo avaliação concluir que os tributos nascem a
pessoal do consumidor, é partir dos direitos fundamentais
postergada para uma futura do homem, buscam a sua garantia,
oportunidade ou simplesmente e são por estes limitados. Dessa
forma se vislumbram as margens
excluída das opções de compra.
em que se contém a tributação,
de
direitos,
As observações feitas acima assecuratórias
conduzem à conclusão, óbvia, de positivados ou não, inerentes
que a capacidade contributiva à própria natureza humana.
encontra seus limites, não

é determinante, em face das
inúmeras
possibilidades
de
exercício
de
uma
atividade econômica.

14

15

Complementarmente,
Ricardo
Lobo Torres refere-se à doutrina
dominante, hoje, no que tange aos
direitos naturais, como adiante
se transcreve:

“Os direitos naturais são sinônimos
dos direitos humanos, ou direitos
fundamentais,
ou
direitos
individuais, ou direitos civis, ou
liberdades públicas. A doutrina
moderna a mais influente assim
os compreende.
(...)
Assim é que os direitos humanos se
aproximam do conceito de direto
natural, posto que se referem aos
direitos decorrentes da própria
natureza dos homens
(...)
São direitos preexistentes à
ordem positiva, imprescritíveis,
inalienáveis, dotados de eficácia
erga omnes, absolutos e autoaplicáveis.”.15
Por sua vez, os direitos humanos se
expressam, sobretudo, através de
princípios, admitindo-se concluir
que o estudo desses princípios
vai mostrar as fronteiras que
limitam a tributação desenfreada
e desproporcional à capacidade
econômica dos contribuintes.
6.3 Princípio
ao Confisco
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Vedação

Como indica a temática do
presente artigo, este se volta à
proposição de que o princípio
da vedação ao confisco, ou
do não-confisco, pode ser
utilizado como fator limitador

TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação. Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 3.
TORRES, Ricardo Lobo, op. cit., p. 8 / 9 e 13.
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7. Diagnóstico da Exclusão
Social em Função da Tributação
O princípio, por óbvio, veda a no Brasil
utilização do tributo com efeito de
confisco (art. 150, IV, da CR/88). Em uma sociedade organizada
Resta, então, definir o que seja sob o signo de princípios
confisco.
Neste
particular, democráticos, é desalentador
o
crescimento
pede-se vênia para transcrever verificar-se
os ensinamentos de Ives Gandra: do número dos excluídos,
acentuando a heterogeneidade
Não é fácil definir o que seja das classes sociais.
confisco, entendo eu que sempre
chamados
excluídos
que a tributação agregada retire São
a capacidade de o contribuinte se aqueles que não estão incluídos
sustentar e se desenvolver (ganhos em classe social alguma,
para suas necessidades essenciais que carecem das condições
e ganhos a mais do que estas mínimas de sobrevivência por
necessidades para reinvestir ou lhes faltar trabalho e que, por
se desenvolver), estaremos diante via de consequência, estão
excluídos do mínimo necessário
do confisco.16
à própria subsistência, que não
A carga tributária, como se viu, desfrutam de assistência social,
exerce notável influência sobre de direitos políticos, do acesso
a dignidade humana. Uma carga à saúde pública e, muitas vezes,
sufocante, que atinge percentual do registro civil, não sendo,
significativo do Produto Interno por isso mesmo, reconhecidos
Bruto (PIB), oprime o cidadão como cidadãos em um Estado
e chega a provocar reações Democrático de Direito. Exclusão
por vezes violentas. A história social, enfim, significa privação
das civilizações está repleta de de direitos fundamentais.
exemplos dessa natureza. Não
é por outra razão que ao Estado Em face da exclusão social,
cabe adotar medidas positivas e os governantes assumem a
negativas, com vistas, ao mesmo pesada responsabilidade de
as
estratégias
tempo, a garantir a concretização repensarem
e
dos
direitos
fundamentais político-administrativas
encontrados na Constituição econômicas para a efetiva
Federal e a prevenir ações que aplicação do texto constitucional.
restrinjam direitos dos cidadãos. Política econômica e política
social não se conflitam, desde
Ela
deve,
portanto,
ser que esta seja o objetivo daquela.
equilibrada, a fim de evitar Em vista disso, a governabilidade
excessos, tanto para um lado pressupõe a busca da retomada
quanto para o outro, evitando-se, do desenvolvimento e de nova
assim, que os males causados pelo dimensão social mediante a
tributo superem os benefícios ampliação da oferta de emprego,
que a contribuição solidária a melhoria na distribuição da
pode trazer.
renda, a reabilitação do poder
aquisitivo do salário mínimo,
da carga tributária.

bem como o tratamento digno da
criança, do idoso, das mulheres,
dos deficientes e dos enfermos.

O processo de efetiva construção
de uma nação socialmente
justa é demasiadamente lento.
Muitas das metas sobre inserção
social previstas na Constituição
da República Federativa do
Brasil de 1988 ainda não foram
atingidas e muitas outras sequer
foram iniciadas.

O sistema tributário tem muito
com que contribuir para a
inclusão social e para políticas
afirmativas dos cidadãos. Não se
cogita, aqui, todavia, de substituir
o esforço humano pelo Estado,
como provedor das satisfações
individuais. Ao Estado compete
o poder-dever de criar as
oportunidades de trabalho no
mercado profissional, proteger
o trabalhador e garantir a sua
saúde e assistência social.
Ao Estado compete, ainda,
a manutenção dos serviços
públicos, o que é assegurado
pelo exercício de atividades de
natureza financeira e econômica.
A primeira visa à captação de
recursos, sejam tributários ou
não. Contudo, transformar a
obtenção desses recursos em
castigo para toda a nação acaba
criando mais e mais camadas
de “excluídos”.

A
segunda,
a
atividade
econômica, é realizada por
entidades
especialmente
criadas pelo Estado, como
as empresas públicas e as
sociedades de economia mista,
cuja finalidade consiste em
produzir bens e serviços,

16 Martins, Ives Gandra da Silva. Sistema Tributário Nacional na Constituição de 1988, Saraiva, 1998, págs. 125 / 126.
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em regime de concorrência com A passagem do sistema Simples
para a tributação normal impõe
a iniciativa privada.
ao empresário um ônus que
Veja-se
como
o
sistema desestimula o crescimento. Há
tributário
pode
contribuir que ser examinada a possibilidade
para o atendimento de todas de adoção de um sistema
essas exigências.
progressivo, pelo qual se evite
que o crescimento seja “punido”
8. Promoção da Justiça Social pela excessiva tributação.
através da Tributação
Diga-se, ainda, que o setor
O adiamento da reforma do enfrenta outros obstáculos,
sistema
tributário
vigente como, por exemplo, a própria
no Brasil tem agravado a dificuldade de conceituação.
situação dos menos favorecidos, Não há critério real que permita
desencadeando uma comoção definir o que são micro e
social não desejável. Uma reforma pequenas empresas. Os limites
justa deve ser equilibrada a de valores que estabelecem a
ponto de garantir a isonomia de fronteira entre as empresas
tratamento entre contribuintes desse segmento e as de médio
que se encontrem em uma mesma e grande portes são puramente
situação financeira e econômica. arbitrários e irreais. Não basta
É preciso abandonar a fórmula a elevação dos limites. Convém
segundo a qual a lei é justa nas que a adoção dessa medida seja
palavras e injusta na aplicação.
acompanhada de outras mais
eficazes, nos planos federal,
Uma medida eficaz consiste estadual e municipal, destinadas
no incentivo à criação das a estimular a transformação
micro e pequenas empresas, de empresas informais em
responsáveis pela criação de contribuintes de verdade. Com
milhões de empregos formais. cada vez mais razão, vale repetir
No campo e na cidade, o regime o refrão, segundo o qual o grande
tributário diferenciado e livre empresário é patrão, enquanto
da burocracia estatal incentiva o o pequeno é empregador.
surgimento de novas empresas,
que, no futuro, ocuparão espaço Se o tributo não pode ser
dentre as grandes e produtivas. utilizado como incentivo ao
Hoje, a abertura de uma empresa desenvolvimento, por outro,
requer do indivíduo que se se mal direcionado, pode
presta a produzir uma série de significar
um
instrumento
exigências, que por vezes, chegam de desestímulo ao exercício
a desestimular o empreendedor. de atividade produtiva. Em
que pese a parafiscalidade e a
Um
sério
obstáculo
à extrafiscalidade, o imposto, por
transformação das micro e natureza, deve ser neutro, ou,
pequenas empresas reside na em outras palavras, a ele não
pesada carga tributária a que se compete interferir na atividade
sujeitam ao excederem o limite econômica.
Admite-se,
no
da
tributação
simplificada. entanto, a destinação do tributo

à acumulação de poupança,
imprescindível à formação de
capitais que deverão ser aplicados
em regiões menos favorecidas.

O incentivo, sob a forma de
isenção, redução ou qualquer
que seja a sua formatação,
acompanhado de subvenções,
empréstimos ou investimentos
diretos,
não
assegura
o
desenvolvimento pleno da região,
mas promove a sua expansão
econômica, gerando empregos.
8.1 O Princípio da Capacidade
Contributiva

A capacidade contributiva é um
dos mais importantes princípios
que regem a tributação. A
capacidade contributiva está
diretamente relacionada com
a justiça e a igualdade de todos
perante a lei e tem fundamento
obrigatório nos conceitos da
personalidade e da dignidade
da pessoa humana, elevados,
pode-se dizer, à categoria de
valores universais inerentes
ao ser humano. Insere-se no
conceito de justiça “o respeito
à propriedade privada, a
liberdade de pensamento, a
satisfação pessoal e a dignidade
da pessoa, dentre outros,”
conforme se lê em Contradições
no Direito Tributário.17

Não é demais afirmar-se que
o princípio da capacidade
contributiva
tem
especial
relevo tanto na distribuição
da riqueza como na repartição
da carga tributária sobre os
indivíduos. No primeiro caso,
o princípio relaciona-se com a
justiça distributiva, de que falava
Aristóteles. No segundo, a relação

17 PIRES, Adilson Rodrigues. Contradições no Direito Tributário, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 43.
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se coloca em face do postulado
geral da justiça fiscal, segundo
a qual todos devem contribuir
com as necessidades públicas de
recursos na medida em o permita
a sua capacidade econômica.

Assim é que Lafyette Pozzoli
e Wladimir Brega Filho18
aduzem que

Uma distribuição justa dos bens
de produção e de consumo para
a formação de uma sociedade
equânime não deve se resumir
apenas na igualdade econômica
dos indivíduos, mas também no
acesso a oportunidades iguais a
bens como educação, informação,
cultura e lazer, acesso esse que
corroboraria com os objetivos
da justiça social.
Importa assinalar a relação
estabelecida por Micaela Dutra19
entre a justiça e a igualdade,
ao destacar que “a isonomia é
um ideal que sempre motivou o
homem na estipulação de suas
regras sociais”. Para a autora,
a igualdade inata é uma ideia
inconcebível, uma vez que não
existem no mundo duas pessoas
absolutamente iguais em tudo,
ideia que motivou Aristóteles e
outros filósofos da antiguidade
a considerarem a justiça
partindo da desigualdade dos
seres humanos.
Em nossa Constituição, o princípio
é traduzido como capacidade
econômica. A propósito, diz o
art. 145, § 1º, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 145 – A União, os Estados, para o pagamento dos tributos.
o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir Nessa hipótese, o proprietário de
um imóvel revela a capacidade
os seguintes tributos:
econômica,
desde
que
a
(...)
propriedade, como qualquer
bem, é passível de alienação ou
§ 1º - Sempre que possível, os de terceirização. Todavia, há
impostos terão caráter pessoal que se considerar a necessidade
e serão graduados segundo de conservação do patrimônio,
a capacidade econômica do motivo pelo qual a lei permite ao
contribuinte,
facultado
à proprietário do imóvel deduzir
administração
tributária, de sua renda bruta, no caso de
especialmente para conferir imóvel alugado, certas despesas
objetividade a esses objetivos, (...). destinadas à manutenção do
(grifei).
bem, como quotas condominiais,
despesas de administração
Tendo em vista a divergência e outras.
doutrinária, hoje praticamente
superada,
a
respeito
do Ao se reduzirem esses valores,
dispositivo
constitucional o proprietário atinge o patamar
transcrito, faz-se necessário da capacidade financeira, ou seja,
traçar algumas considerações possui recursos suficientes para
a respeito. Preliminarmente, a atender às necessidades de um
expressão capacidade econômica padrão normal de vida. Em outras
goza de maior amplitude palavras, dispõe do mínimo
que a capacidade financeira previsto na Constituição para a
ou contributiva.
satisfação dos direitos sociais,
como a educação, o trabalho, a
A
expressão
está
ligada moradia, o lazer, a segurança, a
ao aspecto patrimonial do previdência social, a proteção
contribuinte, ou seja, revela à maternidade e à infância e a
a possibilidade econômica de assistência aos desamparados,
contribuir, o que é atestado pela como preconiza o art. 6º
quantidade de bens que possui, da nossa Constituição.
quer
estejam
imobilizados
sob a forma de ativos, quer Uma vez assegurados esses
sejam representados por bens direitos, sagrados e consagrados
realizáveis, como, por exemplo, pela Lei Maior, o contribuinte
um imóvel. Embora nem sempre disporá da capacidade contributiva,
a liquidez de um imóvel, por sua proclamada pelos doutrinadores
extensa área útil ou edificandi do Direito Tributário. Em vista
ou, ainda, por outros fatores disso, é possível entender o que
que dificultem a sua alienação, o prega a Constituição, segundo a
imóvel consiste em patrimônio qual, só após reservados todos
que se pode converter em os recursos que atendam à
recursos financeiros utilizáveis manutenção do patrimônio, assim

18 BAPTISTA, Hélio Daniel de Favare. Justiça Distributiva, Capacidade Contributiva e a Incompatibilidade com o Estado Liberal. In: Matrizes dos
Conceitos de Justiça. POZZOLI, Lafayette e BREGA FILHO (org.). São Paulo: Letras Jurídicas, 2010, p. 111
19 DUTRA, Micaela Dominguez. Capacidade Contributiva. Análise dos Direitos Humanos e Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 21.
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como as despesas essenciais à uma oriundos do exterior segundo medicamentos, as peças básicas
vida humana digna, é que se poderá a maior ou menor importância de vestuário e outros de idêntica
na produção nacional.
natureza são objeto da incidência
falar em capacidade contributiva.
mediante a imposição de alíquota
Face ao exposto, é de se concluir Assim, um bem importado, de menor expressão relativa.
que a capacidade contributiva considerado supérfluo ou cuja
decorre
da
capacidade produção é suficiente para A seletividade da tributação,
financeira, que, por sua vez, atender à demanda da população “uma das técnicas de aplicação da
deriva da capacidade econômica, é tributado pelo imposto com capacidade contributiva”, no dizer
tal como dispõe o art. 145, § 1º, base em alíquota mais elevada, de Fernando Lemme Weiss20,
da Constituição da República enquanto, pelo contrário, bens de consiste, segundo o autor, em
produção ou de reposição, assim “característica que só pode estar
Federativa do Brasil.
como os bens essenciais à saúde direcionada aos componentes
8.2 O Princípio da Seletividade ou de primeira necessidade da dignidade da pessoa humana,
do IPI e do ICMS
para o consumo, são tributados mandamento
central
da
com alíquota menor ou, mesmo, Constituição”, refletindo, assim,
Importa frisar que a justiça gozam da isenção de tributos.
“o grau de dependência humana
fiscal está intimamente ligada à
do produto tributado.”
progressividade do Imposto de Por isso, mesmo, o Imposto sobre
Renda e à seletividade do Imposto a Importação é batizado pela Tratando-se, porém, de impostos
sobre Produtos Industrializados doutrina de imposto regulatório, chamados indiretos, aqueles que
(IPI) e do Imposto sobre a em face da natureza dinâmica atingem o verdadeiro consumidor
Circulação de Mercadorias e das alíquotas que incidem sobre apenas por repercussão, ou por
Serviços (ICMS), principalmente. os produtos importados.
reflexo, dos efeitos econômicos
Justifica-se a ressalva, tendo
dos tributos, a incidência
em vista que o Imposto de Dispõe a Constituição Federal, desses impostos se estrema
Importação se insere na categoria nos artigos 153, § 3º, inc. I, e dos preceitos da justiça fiscal
dos impostos seletivos, em que 155, § 1º, inc. III, referindo-se aplicada aos impostos, visto que
pese a motivação distinta da respectivamente ao IPI e ao ICMS, a mesma carga tributária incide
seletividade num e noutro casos. que os impostos serão seletivos na por igual sobre consumidores
proporção da essencialidade dos (contribuintes)
das
mais
Com efeito, os impostos que produtos comercializados pelo diversas faixas de renda ou,
incidem sobre a produção, o industrial ou pelo comerciante.
melhor, que revelam as maiores
IPI, e sobre a circulação de
disparidades no que tange
mercadorias e serviços, o ICMS, Neste caso, quis o constituinte que à capacidade contributiva.
são seletivos em função da os impostos fossem orientados
essencialidade dos produtos para a satisfação das necessidades Vale destacar a dificuldade no
e serviços, por disposição primárias dos consumidores. estabelecimento de critérios
constitucional. Por seu turno, o Assim, como se disse em relação para aferição da essencialidade
Imposto de Importação obedece ao Imposto de Importação, dos produtos supra mencionados,
com
diferente uma vez que a carga tributária
a uma seletividade típica, qual contudo,
de
seletividade, incidente sobre tais impostos tem
seja, voltada para os interesses referencial
produtos
considerados em vista, em tese, a essencialidade
econômicos do país. Exatamente os
por se tratar de imposto que supérfluos ou não essenciais do produto e não o ônus a ser
atende às diretrizes traçadas pelo serão tributados com alíquota suportado pelo contribuinte. Vale
governo central para a política maior, enquanto os produtos dizer, como se trata, em ambos os
econômica estatal vigente é que primários e semielaborados casos, de incidência de caráter
o imposto incide sobre produtos destinados à industrialização, os objetivo, a fixação da alíquota
20 WEISS, Fernando Lemme. Justiça Tributária. As Renúncias, o Código de Defesa dos Contribuintes e a Reforma Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 52.
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ignora a figura do consumidor
final. Visa, tão só, o bem objeto do
tributo, tornando-se de extrema
dificuldade
a
mensuração
dos efeitos financeiros sobre
o contribuinte.

Além
disso,
diga-se,
a
essencialidade é um aspecto
dinâmico a influir na escolha
da alíquota aplicável, tendo em
vista que a maior ou menor
produção, a escassez conjuntural
ou eventual do produto, entre
outros fatores, tornam, em certos
casos, desatualizada a alíquota.
Sabe-se que só um movimento
indutor da alteração da alíquota é
capaz de ensejar estudos, sempre
demorados, de adequação do
percentual de imposto a incidir
sobre os bens em questão.
8.3
O
Princípio
da
Progressividade do Imposto
de Renda

a lei nº 7.713 reduziu as faixas a fixação de um limite a partir do
de tributação pelo Imposto qual não possa mais sujeitar-se
de Renda das Pessoas Físicas.
o contribuinte ao poder estatal.
Assim, o imposto, que incidia
sobre faixas de renda superiores
a 50% e admitia inúmeras
deduções e abatimentos, viu-se
reduzida a apenas três faixas, a
de isenção, de 15% e de 25%, hoje
aumentadas para quatro, além da
faixa inicial de isenção. Todavia,
as deduções e os abatimentos
que aproximavam o imposto
dos parâmetros de justiça fiscal
mantiveram-se inalterados, o
que leva a iniquidades, como, por
exemplo, a vedação da dedução
dos valores de alugueis para o
cálculo da renda tributável. Tratase de verdadeiro paradoxo, em se
considerando um país carente
de moradias, como o nosso.

Da mesma forma, há que destacar
a injustiça causada pela limitação
de descontos referentes às
O princípio da progressividade despesas com escolaridade, sejam
rege a tributação pelo Imposto as relativas às mensalidades
de Renda, sendo mais apropriado pagas às instituições de ensino,
ao imposto incidente sobre a sejam as que se referem à
pessoa física. Isto não quer dizer, compra de material escolar. Essa
contudo, que pode ser descartada restrição constitui lamentável
a progressividade do Imposto de retrocesso
da
legislação
Renda incidente sobre a Pessoa pertinente à educação, tendo em
Jurídica, uma vez que também vista a necessidade de estímulo
essa forma de incidência mede de que carecem as pessoas
a
capacidade
contributiva à participação nas diversas
da empresa.
atividades de ensino.

Consiste a progressividade na
incidência da alíquota, que se
eleva à medida que aumenta a
base de cálculo do contribuinte.
Pela primeira vez na história
constitucional do país, a nossa
Carta magna contempla em
seu texto a progressividade
do Imposto sobre a Renda.
Paradoxalmente, no ano em que
foi promulgada a Constituição,

O tema suscita uma série de
considerações.
Imagine-se,
por exemplo, que este controle
seja feito exclusivamente pelo
Legislativo.
Este
controle
pode falhar, como no caso, por
exemplo, de um tributo que recaia
sobre determinada espécie de
contribuintes que, no cômputo
geral, venha a comprometer,
seja direta ou indiretamente,
por hipótese, 80% (oitenta por
cento) dos seus rendimentos.
Seria legítima esta exação?
Respeitou-se a relação entre
a capacidade contributiva e o
nível de contribuição individual?
Evidentemente, o poder público
não se deu conta da sincronia que
deve existir entre o montante
arrecadado e as verdadeiras
necessidades sociais.
É preciso cogitar-se da criação de
meios objetivos através dos quais
se torne viável a proteção do
contribuinte em face de situações
dessa
natureza,
passíveis
de ocorrerem na prática.

A efetiva aplicação do princípio
da vedação ao confisco constitui
instrumento hábil para barrar
a excessiva carga tributária e,
juntamente com uma reforma
tributária justa e equilibrada,
9. Conclusões
entendida esta no sentido de
atender
à
compatibilização
A União e as demais unidades de
recursos
orçamentários
da federação estão sempre limitados
com
distribuição
em busca de novos meios que equitativa dos encargos sociais,
possibilitem o aumento da sua promover a justiça fiscal no país.
receita tributária. Poucas vezes
se extingue algum tributo ou se Diante de tal constatação,
reduz o nível de incidência. É, por é válido concluir que
isso, salutar a preocupação com o
estabelecimento de critérios para
1294

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

a) O princípio da vedação ao
confisco pode ser utilizado,
não só para barrar a criação de
novos tributos (considerados
individualmente) e a majoração
dos já existentes, como para
limitar a carga tributária como
um todo quando esta se mostrar
excessiva;

b) A vedação ao confisco, apesar
da característica subjetivista
de que se reveste, deve ser
obedecida. Daí a conveniência do
estabelecimento de parâmetros
precisos e, se possível, objetivos
para a investigação de violação
do princípio;
c) Cabe ao Poder Judiciário
assumir posição mais jurídica
do que política quanto à
apreciação
das
questões
const it ucionais-t r ibut ár ias,
posto
que
“necessidade
econômica” ou “razões de
Estado” não são argumentos
suficientemente válidos para
afastar as limitações impostas
pela Carta Magna quando a
norma imponha à sociedade um
peso tributário desproporcional
à capacidade contributiva;
d) A interferência do Poder
Judiciário
no
sentido
de
limitar a carga tributária,
além de não configurar uma
agressão aos outros poderes da
República, constitui legítimo
dever constitucional.

e) É de todo conveniente para a
economia e para a sociedade o
desenvolvimento de estudos com
vistas a integrar as empresas
informais ao campo das empresas
constituídas sob a forma legal; e

f) Entende-se, também, cabível
a criação de políticas públicas

que visem integrar o território
nacional, procurando reduzir
as
distâncias
econômicas
que segregam regiões menos
desenvolvidas deste imenso país.
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Piso e porões no custeio para a
saúde pública
Élida Graziane Pinto1
Nesta quinta-feira o plenário do Supremo Tribunal Federal aprecia a ADI 5595, onde
se debate a possibilidade de haver retrocesso na garantia de financiamento mínimo das ações
e serviços públicos de saúde, à
luz dos artigos 2º e 3º da Emenda 86/2015.
É a primeira vez que o
assunto é pautado no núcleo da
agenda decisória do STF, muito
embora seja historicamente reconhecido e denunciado o subfinanciamento do nosso Sistema
Único de Saúde.

Se tivéssemos implementado, de fato, os ditames
da Constituição de 1988, desde
sua redação originária, a política pública de saúde contaria
hoje com uma proporção estável
e mais equitativa do Orçamento da Seguridade Social (à luz
do art. 55 do ADCT). Isso equivaleria a mais do que dobrar o
atual orçamento do Ministério
da Saúde. Tampouco podemos
nos esquecer dos desmandos
havidos em relação à CPMF e à
perenização,desde 1994, da alegada medida“transitória e ex-

cepcional” de desvinculação de
receitas da União.

Nosso nível de gasto público em saúde é tão iníquo e insuficiente – a despeito de haver
falhas de gestão que reclamam,
sim, correção e controle – que
corresponde a apenas 1/4 do
nível de recursos destinados à
assistência privada em saúde
no Brasil. Para se ter uma ideia
do tamanho do problema, o SUS
conta com apenas cerca de 46%
dos gastos totais em saúde no
país para atender a todos os 200
milhões de brasileiros, enquanto os outros 54% são destinados
a planos de saúde e gastos privados no setor para cobrir cerca de
50 milhões de pessoas.
Ora, precisamos nos
concentrar em prevenir e promover a saúde, ao invés de
priorizarmos tanto e quase exclusivamente a sua recuperação
em, por vezes,caríssimos atendimentos referidos à assistência
hospitalar e farmacêutica. Mas
para isso é necessário assegurar
fonte estável e progressiva de
custeio, em prol da expansão da
resolutividade da atenção básica

em saúde e da vigilância sanitária.

Se nós adotamos, há quase três décadas, um modelo de
saúde pública de acesso universal em nosso pacto constitucional, certamente não foi para
desconstruí-lo paulatinamente,
como se nos deixássemos capturar por uma rota de fomento
ao adoecimento para majorar o
lucrativo mercado da assistência
hospitalar e farmacêutica.

É
dessa
opção
constitucional que a ADI 5595
se ocupa, quando a cautelar
já concedida pelo Ministro
Ricardo Lewandowski afirma
a existência do dever de
progressividade no custeio do
direito fundamental à saúde.
O Plenário do STF é chamado agora a responder se a
política pública de saúde reclama piso de gasto governamental que lhe permita buscar, por
exemplo, a ampliação da cobertura vacinal e o acompanhamento permanente e pedagógico das
famílias. Ou se podemos aceitar
como válidas medidas que bur-

1 Pós-Doutora em Administração pela FGV. Doutora em Direito pela UFMG. Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São
Paulo.
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lam contabilmente o dever de gasto governamental mínimo para nos empurrar, de vez, para um modelo
que histórica e estruturalmente descuida do básico, para vender soluções ditas acessíveisna expectativa de tratar ou remediar a doença já instalada.

O SUS se inspira na trajetória de países como a Inglaterra, o Canadá e a França, onde o serviço
público prima pela busca de resolutividade da atenção básica em cerca de 80% das demandas da população. Em tempos de tamanhas desigualdade e crise fiscal, não é racional – em um país tão pobre como
o Brasil – caminharmos para um modelo como o norte-americano, onde a fronteira do gasto privado
parece não encontrar limites,sobretudo ao se ocupar de medidas paliativas e recuperativas.
Piso de custeio, ao invés de porões falseados, é ponto de partida para o aprimoramento da saúde
pública em nosso país, sem a qual o direito a viver dignamente tende a prosseguir perecendo na porta
dos hospitais, sejam eles estatais ou não.
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O papel crucial dos mercados não torna as outras instituições insignificantes,
mesmo em termos dos resultados que a economia de mercado pode produzir. Os
resultados de mercado são massivamente influenciados por políticas públicas em
educação, epidemiologia, reforma agrária, estabelecimentos de microcrédito,
proteções legais apropriadas etc.; e em cada um desses campos, há ainda muito
a fazer, por meio da ação pública, o que pode alterar radicalmente o resultado de
relações econômicas locais e globais.
Amartya Sen (As Pessoas em Primeiro Lugar)
Uma coisa é por ideias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, de carne e
sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta gente - dá susto se saber - e nenhum
se sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de
emprego, comida, saúde riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios
bons... De sorte que carece de se escolher: ou a gente se tece de viver no safado
comum, ou cuida só de religião só.
João Guimarães Rosa (Grande Sertão: Veredas).

1.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

01.

O escopo deste trabalho é analisar o Orçamento como o locus adequado para a

realização das escolhas trágicas, também chamadas de escolhas políticas, por parte da
sociedade brasileira, em especial no que tange aos direitos sociais. É no espaço democrático do
Parlamento que devem ser realizadas as opções políticas referentes aos gastos públicos que
determinem o caminho escolhido pela sociedade para a realização de seus ideais.

Professor da Universidade de São Paulo e Professor da Universidade Federal do Pará (licenciado). Livre
Docente e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Sócio de Silveira, Athias, Soriano de Melo,
Guimarães, Pinheiro & Scaff - Advogados.
∗
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Considerando que a receita pública advém em sua maior parte das receitas tributárias, e
que esta arrecadação no Brasil atual já atinge quase 34% do PIB, os olhos da sociedade devem
se voltar mais do que nunca para o gasto público, para as escolhas que devem ser
democraticamente feitas no Congresso em prol da sociedade - e que, em tese, são feitas pela
própria sociedade.
É o Congresso que detém a chave do cofre público para a realização dos gastos. E é a
ele que a sociedade confere poderes para a realização dessas escolhas trágicas. Se, no Brasil,
os canais democráticos para a escolha e a deposição de nossos parlamentares estão
parcialmente obstruídos, devemos ter redobrada atenção e concentrar nossos esforços para
resolver este problema. O procedimento usual para as escolhas trágicas no Brasil
contemporâneo é atribuí-las ao Judiciário a exemplo de diversas situações sobre o direito
à saúde (o que é errado na maior parte dos casos); ou ainda, ao Executivo – cujo âmbito
de atuação deve ser delimitado pelas grandes linhas estabelecidas no Parlamento.

II.

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO, RESERVA DO POSSÍVEL E ESCOLHAS TRÁGICAS

02.

Não existem direitos sem custos para sua efetivação. Não se trata aqui apenas dos

direitos sociais, mas de todo e qualquer direito, fundamental ou não.
Poder-se imaginar que alguns direitos de liberdade, tais como o de ir e vir, o de liberdade
de expressão ou de liberdade religiosa seriam direitos sem custos, mas um segundo olhar
indicará ser falsa esta suposição, pois pelo menos é necessária a manutenção de um aparato
institucional para sua defesa e manutenção. Mesmo o pregador religioso que sobe em um caixote
e discursa no meio de uma praça pública requer um mínimo de custos para o Poder Público, ao
necessitar de recursos para protegê-lo e para a habitabilidade (limpeza e manutenção mínimas)
daquele logradouro.
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Stephen Holmes e Cass Sustein, em oportuna obra 1, demonstram que mesmo os direitos
básicos, de 1ª. dimensão possuem custos que devem ser sustentados por toda a sociedade. A
manutenção do aparelho judiciário e do sistema de segurança pública, dentre outros necessários
para a implementação dos civil rights, têm custo muito elevado e precisam ser financiados
através de um sistema tributário forte e ágil. Logo, não são apenas os direitos de 2ª. e 3ª.
dimensão que necessitam de verbas públicas para sua implementação, mas também os de 1ª..
Uma diferença dentre eles é que os de 1ª dimensão usualmente são fornecidos indistintamente,
para toda a sociedade (não há razoabilidade em distinguir quem precisa mais de segurança
interna ou externa, ou mesmo de mais ou menos Justiça), sendo que os de 2ª dimensão podem e
devem ser direcionados aos grupos mais fragilizados de uma sociedade (saúde e normas de
adaptabilidade às pessoas com deficiência, por exemplo).
Sob o prisma dos direitos sociais, é possível afirmar que o estudo do Direito Financeiro
se alicerça nos seguintes tópicos principais, dentre outros:
a) A Receita Pública analisa quem paga as contas.
b) As Renúncias Fiscais tratam de quem deixa de pagar a conta.
c) O Gasto Público trata de quem recebe as prestações sociais, ou, em uma
perspectiva mais ampla, os dispêndios do Estado.
d) O Crédito Público implica em saber qual geração pagará a conta.
e) E, por fim, o Orçamento Público estuda como o Estado organiza os itens acima.
Com isso, é necessário melhor compreender a estrutura do sistema orçamentário
brasileiro e seus institutos, dentre eles o da flexibilização orçamentária e o do contingenciamento
de verbas, que dizem respeito de perto aos temas em debate.

03.

No Brasil, a lei orçamentária possui tramitação especial prevista pela Constituição,

embora tenha a mesma validade das demais leis materiais ordinárias. Nesse sentido, quando fixa
a despesa, estes gastos devem ser cumpridos, sob condição de outras normas que concretizem
sua realização, seja uma licitação, seja a contratação de servidores públicos através de concurso,
seja pela via dos precatórios, e por aí assim. É claro que nem todas as despesas são cumpridas
em um ano, podem ser relegadas a outros períodos – são os chamados “restos a pagar”.
1

The Cost of Rights – Why Liberty Depends on Taxes. New York, Norton, 2000.
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O Plano Plurianual – PPA (art. 165, I, CF) deve ser estabelecido por Lei de iniciativa do
Poder Executivo e disporá, de forma regionalizada, sobre as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada (art. 165, §1º, CF). Esta norma deverá ser
encaminhada ao Congresso Nacional até 04 meses antes do encerramento do primeiro exercício
financeiro do mandato presidencial, devendo encerrar-se ao final do primeiro ano do mandato
subsequente (art. 35, §2º, I, ADCT).
Esta lei é de tamanha importância que o próprio art. 165, §4º determina que os planos e
programas nacionais, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com o Plano
Plurianual, assim como as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual. (art.
166, §3º, I CF)
Em consonância com o Plano Plurianual, deve ser enviado anualmente ao Congresso
Nacional o projeto de outra norma, denominada de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (art.
165, II CF), que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da lei
orçamentária anual; disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (art. 165, §2º CF). Trata-se de uma lei
anual e deve ser encaminhada até meados de abril ao Congresso Nacional, o qual terá até final
de junho para sua discussão e votação.
A função da LDO é estabelecer os primados e as diretrizes para o Projeto de Lei
Orçamentária Anual, que se lhe deve seguir, e com ela deve estar alinhado.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) criou outras funções para a LDO, tais
como o estabelecimento do equilíbrio orçamentário, a possibilidade de serem realizadas
limitações de empenho, o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas
financiados, e as condições e exigências para a transferência de recursos a entes públicos e
privados através de subvenções. Passou a exigir ainda que a LDO veiculasse um Anexo de
Metas Fiscais e um Anexo de Riscos Fiscais. Todas estas funções criadas pela LRF para serem
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veiculadas pela LDO são funções anômalas, pois originariamente não estavam previstas na
Constituição – embora essas exigências não se constituam em inconstitucionalidades, pois nada
impede que uma Lei Complementar – tal como a LRF (LC 101/00) venha a estabelecer este tipo
de exigências.
É estabelecida ainda a exigência da Lei Orçamentária Anual – LOA (art. 165, III, CF),
cuja função principal é a gestão administrativa e financeira do país.
Fruto do Princípio da Unidade, esta norma compreende três diferentes tipos de
Orçamento:
a)

o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;

b)

o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;

c)

o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público. (art. 165, §5º CF).
Este parágrafo (art. 165, §5º), além de conter o Princípio da Unidade acima referido,

revela também o Princípio da Universalidade, pois determina que todas as receitas e despesas
relativas ao Estado sejam englobadas em um único Orçamento, sejam de que tipo for (capital,
correntes etc.). A ideia é que a universalidade do que for arrecadado, do que for gasto e das
operações de crédito estejam reunidos em um único documento - daí a conjugação de
universalidade com unidade.
Além disso, o projeto da LOA deverá acompanhar, de forma regionalizada, o efeito sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia. (art. 165, §6º). Assim, trata das renúncias fiscais.
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Este projeto deve ser encaminhado ao Congresso até 31 de agosto e devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa do mesmo ano.

04.

Desta maneira, o Sistema Orçamentário brasileiro funciona como um funil para o

planejamento, na medida em que vincula as disposições de uma espécie normativa às das
outras.
Em primeiro lugar, devem ser obedecidos os Fundamentos (art. 1º.) e os Objetivos
Constitucionais (art. 3º) que servem de lastro na construção desse Sistema Orçamentário, e que
são perenes, para qualquer esfera de governo ou de coloração política, pois deve ser respeitado
o pluralismo político.
Na sequência, deve ser organizado o PPA, que é uma lei com prazo de validade de 04
anos, e que estabelece os planos e projetos de governo para esse período.
Após, deve ser editada a LDO, que tem por função precípua orientar a construção do
projeto LOA, além de outras atribuições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, no âmbito da proposição normativa, surge a LOA, que é igualmente uma lei de
prazo determinado – e a parte final do funil referente ao planejamento orçamentário –, que deve
reger a realização de todas as despesas governamentais pelo período de 01 ano.
A execução orçamentária de toda essa construção incumbe ao Poder Executivo, no
âmbito de seus próprios órgãos internos, bem como aos demais Poderes que recebem de forma
dozeavada os recursos que lhes cabem (art. 168, CF). Incumbe ao Poder Executivo publicar até
30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária (art.
165, §3º, CF).
A fiscalização financeira e orçamentária deve ocorrer através do sistema de controle
interno a cada Poder (art. 70, CF), e ao Poder Legislativo, no âmbito do controle externo, a ser
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 71, CF).
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05.

Ou seja, é através do Orçamento que são estabelecidas as prioridades nos gastos

públicos e que é possível determinar o quanto de recursos será alocado para a implementação
dos direitos sociais. A partir da quantificação desses recursos financeiros é que se poderá
constatar o nível de prioridade que a efetivação daquele direito possui em uma dada sociedade,
em certo período 2. De nada adianta falarmos de direitos, em especial dos direitos sociais, se não
olharmos quanto de recursos financeiros o Estado estabeleceu para sua realização. A singela
proclamação de direitos custosos serve de muito pouco, caso não sejam atribuídos os recursos
necessários para sua implementação.
No Brasil, como visto acima, é o Poder Legislativo quem dita tais prioridades através do
sistema orçamentário, pois é nele que são realizadas as escolhas trágicas de eleição de
prioridades de gastos públicos, a serem implementadas em curto e médio prazo (os objetivos de
longo prazo estão previstos na Constituição). A isto se chama “discricionariedade do legislador” –
a possibilidade de escolha pelo legislador dos objetivos de curto e médio prazo que devam ser
implementados visando alcançar as metas estabelecidas na Constituição.
A função do Poder Executivo é a de realizar estes gastos e implementar os objetivos de
curto e médio prazo, da forma e no limite estabelecido pela lei. Claro que existe uma margem de
“discricionariedade administrativa”, mas esta é circunscrita pelas normas constitucionais e legais
que regem as situações concretas sob responsabilidade da Administração.
No Brasil o constituinte não concedeu ao legislador tão ampla discricionariedade
sobre quanto deve destinar do montante arrecadado para os gastos sociais. Isto porque a
própria Constituição traz uma série de obrigatórias vinculações da receita às despesas sociais.
Trata-se de um “orçamento mínimo social” ou de “garantias constitucionais de
financiamento dos direitos sociais” a ser utilizado para sua implementação 3. Isso não implica
em dizer que não remanesça margem para a discricionariedade do legislador, pois este ainda

2
Por certo para análise dessa afirmativa dever-se-á aplicar a regra da proporcionalidade, pois alguns
direitos custam mais do que outros e, em um estudo comparativo-temporal, a progressividade na
consecução dos direitos sociais.
3
Para maiores detalhes sobre estes conceitos, dirijo o leitor ao meu texto A Efetivação dos Direitos
Sociais no Brasil: garantias constitucionais de financiamento e judicialização (A Eficácia dos Direitos
Sociais, SP, Quartier Latin, 2009, pág. 22-53. SCAFF, Fernando; ROMBOLI, Roberto e REVENGA,
Miguel.)
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terá espaço para decidir e realizar as escolhas trágicas sobre onde alocar os recursos públicos
para a saúde, se em campanhas de erradicação da malária ou em hospitais para tratamento de
oncologia; ou mesmo em ambos, mas reconhecendo que nesta hipótese a repartição dos
recursos poderá implicar em dar maior importância a uma opção em face de outra, a depender
dos critérios de rateio.
Assim, é no âmbito do processo orçamentário - local de atuação privilegiada do
Poder Legislativo - que se realizam as primeiras escolhas trágicas, mesmo com os
recursos vinculados estabelecidos pelo “orçamento mínimo social”.

06.

Devemos ainda observar que estas escolhas orçamentárias são passíveis de

flexibilização 4, cujos mecanismos são, dentre outros, os créditos adicionais (suplementares,
especiais

e

extraordinários) 5,

a

limitação

de

empenho

(também

conhecida

por

contingenciamento 6), a reserva de contingência 7 e a margem de remanejamento 8
Através destes mecanismos - alguns alocando maior poder ao Executivo (como a
limitação de empenho e os créditos adicionais extraordinários) outros ao Legislativo - é
permitido que ao longo do exercício financeiro, durante a execução orçamentária, a alocação
inicial de recursos na LOA seja ajustada às mudanças de prioridades políticas que venham a
ocorrer, sempre com respaldo do Legislativo 9.
Portanto, as escolhas trágicas adotadas inicialmente na LOA podem vir a ser alteradas
ao longo da execução orçamentária, consoante novas escolhas e na medida da reserva do
possível.

Para este conceito sugere-se a leitura de José Maurício Conti, na obra A Autonomia Financeira do Poder
Judiciário (SP, MP, 2006), em especial às págs. 96/104.
5
Regulados pela Lei 4.320/64, arts 40 a 46.
6
Regulada pela Lei Complementar 101/00, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 9º.
7
Decreto-lei 200, art. 91.
8
Lei 4.320/64, art. 7º, I.
9
CF, art. 167, V a VIII, dentre outros.
4
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07.

Os economistas possuem uma expressão bastante interessante, denominada “Limite do

Orçamento”, que Amartya Sen, com sua perspicácia habitual, comenta como sendo
“onipresente”, pois:
“O fato de que cada consumidor deva fazer suas escolhas não significa que não
existam limites orçamentários, mas simplesmente que a escolha deve ser feita
internamente ao limite orçamentário ao qual cada indivíduo deve adequar-se.
Aquilo que vale para a economia elementar vale também para a decisão política e
social de alta complexidade” 10.
Esta expressão foi trasladada para o Direito a partir de uma decisão proferida em 1972
pelo Tribunal Constitucional alemão 11, com o nome de “Reserva do Possível”. O significado é o
mesmo: todo orçamento possui um limite que deve ser utilizado de acordo com exigências de
harmonização econômica geral. Desta forma, ao decidir pela inconstitucionalidade da limitação
de vagas imposta pela Universidade da Baviera, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que
existe uma limitação fática, condicionada pela
“reserva do possível, no sentido do que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir
da coletividade. Isso deve ser avaliado em primeira linha, pelo legislador, em sua própria
responsabilidade. Ele deve atender, na administração de seu orçamento, também a
Identitá e Violenza, Roma, Laterza, 2006, pág. 07/08, tradução livre deste autor.
BVERFGE 33, 303, de 18/07/1972, extraído da obra “Cinqüenta anos de jurisprudência do Tribunal
Constitucional Federal Alemão” (Montevidéu, Fundação Konrad Adenauer, 2005, págs. 656/667). No
caso relatado pelo Tribunal Constitucional Alemão, duas Universidades daquele país estabeleceram
restrições ao acesso direto de alunos11 ao curso de “medicina humana” (medicina e odontologia), nos anos
de 1969 e 1970. A Universidade de Hamburgo determinou que as vagas disponíveis para os candidatos
alemães deveriam ser distribuídas na proporção de 60% segundo o curriculum do candidato, e 40%
segundo o ano de nascimento, sendo possível haver a reserva de vagas para situações excepcionais, porém
não limitou o número de vagas total. Já a Universidade da Bavária - ponto central do tema - estabeleceu
limitação de vagas para algumas áreas do conhecimento, se isso fosse estritamente necessário à
manutenção do funcionamento regular de um curso, tendo em vista a capacidade das instalações dos
“campi” daquela Universidade. Foi contra estas normas que se pronunciou o Tribunal Constitucional
alemão, em controle concentrado, apresentado pelos Tribunais Administrativos daqueles dois Estadosmembros da Alemanha. O Tribunal entendeu que a limitação de vagas estabelecida pela Universidade da
Bavária não era adequada em face de: “seu efeito extremamente incisivo, pois ele faz com que um número
maior ou menor dos candidatos tenha que adiar o início do curso desejado por um tempo mais ou menos
longo. (...) Candidatos socialmente mais carentes não têm as mesmas possibilidades, como os mais
abastados, de passar por períodos mais longos de espera ou de tentar a realização de um curso no
exterior.” Tal limitação, contudo, “passa pelo fato de que a capacidade disponível não é suficiente para
alocar todos devidamente qualificados ao ensino superior.”
10
11
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outros interesses da coletividade, considerando as exigências da harmonização
econômica geral”.
É importante observar que esta expressão vem sendo bastante maltratada pela
jurisprudência brasileira, que a hostiliza de maneira praticamente unânime, tudo indica que em
virtude de sua má-compreensão. Ela vem sendo entendida como se existisse um complô no seio
da Administração Pública para esconder recursos públicos visando não cumprir as determinações
judiciais e não implementar os direitos fundamentais sociais, sendo a “reserva do possível” uma
tentativa de refúgio das ordens judiciais 12.
Infelizmente não é isso. “Reserva do Possível” é um conceito econômico que decorre da
constatação da existência da escassez dos recursos, públicos ou privados, em face da vastidão
das necessidades humanas, sociais, coletivas ou individuais; e cada indivíduo, ao fazer suas
escolhas e eleger suas prioridades, tem que levar em conta os limites financeiros de suas
disponibilidades econômicas. O mesmo vale para as escolhas políticas que devem ser realizadas
no seio do Estado pelos órgãos competentes para fazê-lo.
Neste sentido, o conceito de escolhas trágicas é aplicável tanto à impossibilidade
econômica que cada um de nós tem para o atendimento de nossas necessidades particulares,
como de toda a sociedade para atendimento de suas necessidades por parte dos cofres públicos
- daí a utilização do conceito como escolhas políticas. Este conceito - “reserva do possível” utilizado no âmbito do direito público nos insere no universo financeiro, da extensão das
necessidades públicas em face da escassez de recursos.
Observamos que não se deve confundir a “reserva do possível de caráter econômico”,
mais próxima do conceito de “escassez”, com a “impossibilidade técnica”. Haverá impossibilidade
técnica quando, por exemplo, um medicamento ainda estiver sendo produzido em caráter
experimental – o que poderá ocasionar que indivíduos desejem adquiri-los, mas sua escala de
produção ainda não chegou à etapa industrial, pois ainda se encontra em fase de testes. Haverá

Ingo Sarlet alerta, com muita precisão e acerto, que “o que tem sido, de fato, falaciosa, é a forma pela
qual muitas vezes a reserva do possível tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da
intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos
fundamentais, especialmente de cunho social” (A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 10a ed. revista,
atualizada e ampliada. Porto Alegre, 2010, pág. 356).
12
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escassez quando a produção atinge o nível industrial, mas ainda é insuficiente para atender a
todos os consumidores. 13

08.

O conceito de reserva do possível está casado com outro, muito caro aos direitos sociais,

que é o da progressividade na concretização desses direitos. Os direitos prestacionais, tal como
o direito à saúde, não são direitos que se disponibilizam integralmente de uma única vez. São
direitos fornecidos progressivamente pelo Estado, de modo que, passo a passo, em um ritmo
crescente, ele se torna cada vez mais concretizado - o que não ocorre com outros direitos, tal
como o de maioridade, a qual se obtém de um dia para outro – literalmente. Os direitos sociais
são direitos implementados à prestação, de forma progressiva.
Esta característica aplicada ao direito à saúde no Brasil implica em dizer que o direito “à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, constante do art. 196 da CF, não é algo
que seja obtido de plano, plenamente finalizado em um dado momento histórico. Isto decorre do
desenvolvimento científico e tecnológico da medicina que sempre traz novas respostas aos
problemas de saúde existentes, bem como das limitações próprias dos recursos públicos
disponíveis. Infelizmente não há e nem haverá jamais recursos suficientes para conceder de
forma completa e cabal o direito a saúde de modo a satisfazer plenamente todas as
necessidades da sociedade.
Portanto, a reserva do possível está, de certo modo, casada com a necessária
característica de serem os direitos sociais direitos a prestações. Os recursos públicos são
escassos, mas, a despeito disso, devem sempre ser utilizados de modo a ampliar as prestações
sociais que implementem os direitos sociais previstos em nossa Constituição.
Ingo Sarlet, em preciosa obra, destaca que “a dependência, da realização de direitos
sociais prestacionais, da conjuntura socioeconômica é tudo menos pura retórica ou mera
‘ideologia’. Negar que apenas se pode buscar algo onde este algo existe e desconsiderar que o

Os exemplos são de José Reinaldo Lima Lopes, Em torno da “reserva do Possível”, In: Ingo Wofgang
Sarlet e Luciano Benetti Timm (orgs), Direitos Fundamentais – Orçamento e “Reserva do Possível”, 2ª
ed. ampliada, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, pág. 162.
13
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Direito não tem o condão de - qual toque de Midas - gerar recursos materiais para sua
realização fática, significa, de certa forma, fechar os olhos para os limites do real.” 14

09.

Ao lado dos conceitos acima mencionados e correlato a eles, existe o das escolhas

trágicas, desenvolvido originalmente por Calabresi e Bobbit 15, que implica em demonstrar a
relação entre as escolhas realizadas pela sociedade e suas conseqüências, sempre com os olhos
voltados para os valores de cada sociedade. Analisando a sociedade americana, mencionam os
autores que
“... na verdade todas as situações trágicas são decisões que não são vistas como
trágicas. Não parece trágico nos Estados Unidos deixar de prover tratamento de diálise
para uma pessoa na qual este tratamento não está funcionando. Nem é trágico em
tempo de guerra escolher jovens enquanto são dispensados anciãos quando se acredita
que os jovens são muito melhor soldados. Ambas as decisões determinam quem terá
maior chance de viver. Nenhuma das duas implica um conflito entre os valores
americanos; seria diferente se um rim fosse doado a um destinatário rico ao invés de um
paciente pobre sob o fundamento de que o rim funcionaria melhor em um homem rico,
porque ele pode se dar ao luxo de descansar, ter enfermeiras particulares, e assim por
diante.” 16
Observamos que na situação acima existe como paradigma a questão da eficiência. Ou
seja, não se trataria de uma escolha trágica em situações iguais porque o critério de eficiência
levaria naturalmente às escolhas adotadas. Por que levar anciões para a frente de batalha, se os
jovens podem guerrear melhor? Nestas hipóteses, haveria um critério distintivo (“razão
suficiente”, diria Alexy 17), para o tratamento desigual.
Segundo os autores, na sociedade americana, além da eficiência, existem dois outros
paradigmas a serem ainda considerados: a honestidade e a igualdade. 18 Por isso que:
14
A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 10a ed. Revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre, 2010, pág.
327.
15
Tragic Choices – The conflicts society confronts in the allocation of tragically scarce resources Norton,
New York, 1978.
16
Ob. cit., pág. 22/23, em tradução livre do autor deste trabalho.
17
Robert Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudos Políticos y
Constitucionales, 2001, pág. 395.
18
Ob. cit., pág. 23, em tradução livre do autor deste trabalho.
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“quando se tornou claro que os ricos estavam sendo tendo tratamento favorável,
saudáveis ou não, isso demonstrou que as pessoas que tinham tomado esta decisão
tinham sido desonestos sobre seus motivos, e mesmo que essa discriminação tenha
alcançado a máxima eficiência, o critério discriminatório e, portanto, o método de
distribuição, tornou-se inaceitável.” 19
Daí a importância de analisar a cultura de cada sociedade para compreender
perfeitamente o que se caracteriza, ou não, como uma escolha trágica, e tornar claro a todos as
escolhas trágicas que são decididas em nosso nome - no caso em apreço, das escolhas
políticas pelo Poder Público. 20
Por que se deve tratar com prioridade as enfermidades decorrentes da AIDS do que da
catapora ou malária? Qual o critério da escolha que indique, de forma clara e insofismável, que
não haveria opção mais adequada que não a efetuada naquelas condições? Nestes casos,
independente de perquirir qual cultura preside o entendimento do que se caracteriza como uma
escolha trágica no Brasil , buscamos esclarecer quem tem a primeira e principal escolha trágica
sobre quais serão os destinatários e as prioridades dos gastos públicos com saúde no Brasil.
Esta responsabilidade é, no direito brasileiro, do Parlamento, através de um interessante
mecanismo de planejamento intitulado Sistema Orçamentário, composto no Brasil por 03 leis:
PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual,
na forma do art. 165 da CF, conforme acima descrito.
Cabe, portanto, ao Poder Legislativo a definição sobre quem vai receber estas
prestações sociais, e quais as prioridades, através do processo orçamentário. Ao Parlamento
incumbe definir as “escolhas trágicas” e delimitar a “reserva do possível” para o atendimento das
necessidades públicas através do uso dos recursos públicos.

III.

19
20

DIREITOS SOCIAIS, JUDICIALIZAÇÃO E INTERESSES DIFUSOS

Ob. cit., pág. 25, em tradução livre do autor deste trabalho.
Ob. cit., págs. 27.

1313

15

10.

Por certo, o papel do Poder Judiciário não é o de substituir o Poder Legislativo,

transformando o que é “discricionariedade legislativa” em “discricionariedade judicial” 21, mas o de
dirimir conflitos nos termos da Constituição e das leis do país.
Existe a nítida convicção no meio jurídico brasileiro que a concretização da Justiça só
pode ocorrer através do Poder Judiciário, como se este tivesse o monopólio da realização da
Justiça, sendo impossível alcançá-la através de ações dos demais Poderes ou dos entes
privados. Esta idéia faz com que muitos dos operadores jurídicos - advogados públicos e
privados, membros do Ministério Público e da Polícia, e especialmente os membros do Poder
Judiciário - assumam uma função de verdadeiros paladinos da Justiça, deixando muitas vezes a
legislação de lado e interpretando diretamente a Constituição a seu talante. É como se
tivéssemos retornado à época da Escola do Direito Livre, em que cada juiz aplicava a norma
segundo sua convicção pessoal 22.
O Poder Judiciário não cria dinheiro, ele redistribui o dinheiro que tinha outras
destinações estabelecidas pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. A tônica das decisões
judiciais no Brasil é a implementação dos direitos sociais, mas na verdade atribuem direitos
individuais, fazendo com que verbas públicas sejam aplicadas como verdadeiros planos de saúde
privados.
Antônio Maués, com acuidade, trouxe a lume um texto 23 no qual um dos tópicos resume
com bastante propriedade o debate aqui existente: O resgate do indivíduo e o sequestro da
sociedade. Segundo este autor, “o modo como se desenvolveu a judicialização do direito à saúde
no Brasil permite a determinados indivíduos - muitas vezes das classes abastadas - ter acesso
a prestações que não são oferecidas para toda a população, prejudicando a equidade e a
eficiência do sistema público. Na raiz dessas dificuldades, encontra-se uma compreensão
Interessante obra sobre o tema da discricionariedade judicial é a de Aharon Barak, La Discrecionalità
del Giudice, Milão, Giuffrè, 1995.
22
Para análise dessas teorias, focada no tema em debate, sugiro a leitura de Direito, Escassez & Escolha,
de Gustavo Amaral, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, em especial págs. 151/185. Diversas obras tratam de
sistemas de Justiça, e abordá-lo me faria fugir do tema a que me propus dentre de seus limites. Todavia,
para quem desejar ler um pouco mais, sugiro consultar pelo menos as informativas obras de Álvaro de
Vita, A Justiça Igualitária e seus Críticos (SP, Unesp, 2000), Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca
(orgs), A idéia de justiça de Platão a Rawls (SP, Martins Fontes, 2005) e Óscar Vergara (ed.), Teorías del
sistema jurídico (Granada, Comares, 2009).
23
Problemas da Judicialização do Direito à Saúde no Brasil, In: A Eficácia dos Direitos Sociais – I
Jornada Internacional de Direito Constitucional Brasil/Espanha/Itália, organizado Fernando Facury Scaff,
Miguel Revenga e Roberto Romboli (SP, Quartier Latin, 2010, págs. 257/273.
21
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imperfeita dos princípios que regem as políticas de saúde no Brasil, o que faz com que as
demandas nessa área sejam tratadas como problema de justiça comutativa e não de justiça
distributiva.” 24
No mesmo sentido, com igual precisão, José Reinaldo Lima Lopes proclama “que a
disputa existente atualmente no Brasil traduz-se no seguinte: quem deve ficar mais rico e quem
deve ficar mais pobre? Se nossa perspectiva for individualista e conservadora a resposta será: os
de sempre. O seu de cada um é o que hoje temos: aos pobres a sua pobreza e cada mais de sua
pobreza; aos ricos sua riqueza e cada vez mais de sua riqueza. Estaremos aplicando, numa
terrível falácia, a justiça comutativa: o que eu tenho, não devo perder, o que sempre tive deve
continuar a ser meu, e as regras que me permitem ter cada vez mais devem ser mantidas,
qualquer novo imposto é um confisco, qualquer limitação ao meu atual estado de liberdade é uma
tirania. Mas existem nestes argumentos, tão comuns e tão convincentes para os mais
despreparados, a extraordinária falácia que consiste no seguinte: a justiça comutativa, que tem
por objeto a manutenção da igualdade nas trocas e do equilíbrio entre os iguais, é um princípio
de ação a ser aplicado dentro da moldura maior da justiça distributiva, pela qual se distribui,
proporcionalmente, segundo os méritos, a capacidade, a necessidade, de maneira igual os
benefícios e os malefícios da vida comum.” 25

11.

É nítido que a Constituição determina o direito à saúde (art. 196) através de “políticas

sociais e econômicas”. Porém, a interpretação que vem sendo dada a este preceito é a de que
este é um direito individual, que pode ser gozado diretamente por cada indivíduo, e não através
da implementação de uma política pública. Aprisiona-se o interesse social e concede-se
realce ao direito individual.
Em instigante artigo publicado na imprensa, Octávio Luiz Motta Ferraz 26 faz um paralelo
entre o igualitário direito de acesso à Justiça e a universalidade do SUS. Menciona que, a
despeito de todos terem o direito de acesso à Justiça, na prática, ele não é igualitário, pois
pessoas de maior renda e educação o acessam com maior facilidade. Sendo o SUS um sistema
Ob. cit., pág. 265-266.
José Reinaldo de Lima Lopes intitulado Direito Subjetivo e Direitos Sociais: O Dilema do Judiciário no
Estado Social de Direito, na obra Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, José Eduardo Faria (org.).
SP, Malheiros, 1998, 1ª ed, 2ª tir., pág. 140/141.
26
De quem é o SUS?, em Folha de São Paulo, 20-12-2007.
24
25
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universal de acesso à saúde, conforme prescrito na Constituição, “é preciso agora fazer valer
essa opção, incentivando (e não o contrário) os mais ricos a utilizar o SUS pela porta da frente, e
não pela via judicial. Esse é o caminho mais curto para um serviço público de saúde de
qualidade.”
Constata, então, que “há uma inevitável transferência de recursos de serviços que
deveriam atender a todos em condições de igualdade para garantir ‘integralidade’ a apenas
alguns. Parafraseando Orwell: todos têm igual direito a tratamento integral, mas alguns (os que
têm acesso à Justiça) são mais iguais que outros.“
Torna-se imprescindível, portanto, fazer cessar esta verdadeira “captura” de recursos
públicos 27, destinados à implementação de políticas públicas, por aqueles que, utilizando-se do
Poder Judiciário, tomam para si nacos do orçamento público social, em proveito próprio, e não da
sociedade. É como se, ao invés de haver um financiamento público dos direitos sociais passasse
a haver um financiamento público da saúde do indivíduo “X”, por ordem judicial. Verbas públicas
são utilizadas para custeio de planos de saúde individuais estabelecidos por decisões
judiciais. Por certo não é esse o entendimento que deve prevalecer na interpretação das normas
constitucionais sobre o financiamento dos direitos sociais. O tesouro público não é um poço sem
fundo, de onde jorram recursos a mancheia.

12.

Observemos o direito à saúde, como um exemplo de direito social - seria uma norma

programática? Veicularia direitos passíveis de subsunção ao Poder Judiciário visando a obtenção
de prestações individualizadas de saúde?
Voltamos à questão da justiça distributiva e o papel do Poder Judiciário, observada sua
atuação sob o prisma dos interesses difusos. O Poder Judiciário como regra geral pratica justiça
comutativa e não distributiva, no sentido de que faz microjustiça, e não macrojustiça, esta a cargo
dos demais poderes.

Interessante descrição sobre a captura do estamento burocrático por aqueles que deveriam ser
fiscalizados pode ser vista em José Reinaldo Lima Lopes, Em torno da “reserva do Possível”, cit, págs.
165/166.

27
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Isto não implica em afirmar que o direito à saúde cumpra uma função meramente
programática, sem efetividade e que não pode ter sua atuação submetida ao Judiciário. Pode,
obviamente, mas seu melhor uso não é para a obtenção de direito individuais ou para um
determinado grupo de pessoas. O foco da implementação do direito à saúde tem que ser na
formulação das políticas públicas de saúde, e não em sua busca individualizada de
medicamentos ou de outras ações de correlatas. Para fazer isso, como direito prestacional que é
o direito à saúde, deve-se perseguir que na formulação dos Protocolos pela Administração da
Saúde Pública sejam estabelecidas as ações adequadas e compatíveis com os recursos públicos
disponibilizados pela sociedade para esta finalidade.
Não vejo nenhum óbice em se pleitear perante o Poder Judiciário que sejam inseridos
nos Protocolos de Saúde Pública determinados procedimentos ou medicamentos hoje não
contemplados. Ou mesmo que haja uma severa fiscalização na aplicação dos recursos públicos
destinados a esta atividade. O site do Ministério Público Federal no Distrito Federal informa que
“Governo federal descumpre Constituição e gasta menos do que deveria em saúde. Ação civil
pública cobra o cumprimento da Emenda Constitucional 29/2000 e a aplicação imediata de mais
de R$ 2,6 bilhões em ações de saúde pública”. Segundo o site a ação foi distribuída em 13-102010 e será julgada pela 7ª. Vara da Justiça Federal no Distrito Federal. O debate está centrado
no tipo de gastos que está sendo classificado como “de saúde”, pelo Governo. 28 Eis uma ação
que busca a realização de justiça “para todos”, não no sentido de “para cada um”, mas visando o
bem comum, a toda a sociedade.
Ou ainda, como menciona José Reinaldo Lima Lopes: “Resta ver, para que efetivamente
se fale em políticas públicas, que haja iniciativas de caráter menos particularmente reivindicantes
e mais sociais, como nas defesas de interesses difusos antes que de interesses individuais
homogêneos, conforme se diz na moderna processualística”. 29 “A solução social tem que levar
em conta um bem superior ao bem de cada um: este bem é superior não porque mais importante
em si mesmo, mas por ser a condição essencial para a manutenção da vida comum (...), basta
dizer que os novos direitos sociais só podem ser adequadamente compreendidos a partir de uma
perspectiva social e pública, não individual e nem mesmo corporativa”. 30
http://www.prdf.mpf.gov.br/imprensa/13-10-2010-mpf-df-governo-federal-descumpre-constituicao-egasta-menos-do-que-deveria-em-saude, consulta realizada em 15-10-2010
29
Ob. cit., pág. 136
30
Ob. cit., pág. 140
28
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Logo, diversamente do que estabelecem várias decisões judiciais, entendo que o direito
à saúde não é um direito que deva ser compreendido individualmente, mas deve sê-lo de
maneira compreensiva ao bem comum, às efetivas e reais condições de possibilidade para uma
existência de todos em sociedade. Esta afirmativa não implica em dizer que é vedado o uso de
ações individuais em busca de direitos individuais. Certamente não é isso. Impedir este tipo de
comportamento seria um entendimento autoritário, que infringiria a própria Constituição em vários
dos direitos fundamentais nela inscritos. O que afirmo é que o uso individual das ações judiciais
não implementa o direito à saúde previsto no art. 196 como um direito social, sendo desta forma
desfocado seu objeto, necessariamente pro societatis, em pro indivíduo. É como se uma pessoa
ingressasse em juízo contra a vitaliciedade dos membros do Supremo Tribunal Federal porque
atentatória aos princípios republicanos - até aqui sua atuação, mesmo que em uma demanda
individual, poderia ser pro societatis - mas no pedido, ao requerer que lhe fosse adjudicado
aquele cargo - aqui haveria falta de foco, pois o pedido seria pro parte. Macrojuridicamente, ele
até poderia ter razão (a conferir), mas microjuridicamente o pleito seria completamente
descabido.
É óbvio que o direito à saúde não se trata de norma programática, sem eficácia, mas
com plena eficácia e vinculante a todo o Poder Público, mas que, ao dar ensejo a pretensões
individuais, não se presta à realização de justiça comutativa - logo, não implementa direitos
sociais. Daí porque a subsunção judicial dos pleitos referentes à sua execução não se prestam à
obtenção de vantagens individuais, mas em benefício da sociedade, por força da isonomia. Por
ser um direito que custa e que deve ser distribuído desigualmente entre os desiguais, visando a
redução de suas desigualdades, o direito à saúde não consagra direitos individuais, mas direitos
difusos, que devem ser obtidos sob a forma da justiça distributiva, mais facilmente alcançável
junto ao Poder Legislativo (na formulação de políticas públicas) e ao Poder Executivo (na
implementação de políticas públicas) do que pela via judicial individual. Mas isto não quer dizer
que o Judiciário deva ser afastado do controle das políticas públicas - muito pelo contrário. A
atuação da sociedade deve ser junto ao Poder Judiciário não buscando benefícios “de parte”,
mas em prol de todos. Ou seja, os pedidos da esmagadora maioria das ações judiciais que
vem sendo propostas estão simplesmente desfocados, pois visam a obtenção de vantagens para
si - os autores -, e não pro societatis.
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Deste modo, devemos buscar junto ao Poder Judiciário controlar as lacunas na
prestação de ações de saúde visando corrigi-las e atualizá-las de acordo com a ciência e a
técnica médica, e de conformidade com os recursos públicos que venham a ser disponibilizados
para tanto, sempre de forma progressiva a fim de atender às necessidades de toda a população.
Neste passo, retornam ao proscênio os conceitos de reserva do possível e das escolhas
trágicas, pois estes são os parâmetros a serem utilizados na busca deste equilíbrio entre
orçamento e saúde pública. Infelizmente, no mundo real, não há, e nunca haverá, dinheiro
público suficiente para fazer com que a saúde individual de cada qual dos habitantes de um país
seja atendida no nível do desenvolvimento da medicina; para que isso fosse ao menos tentado,
seria necessário aumentar a tributação para patamares ainda mais insuportáveis ou reduzir o
gasto público em outras atividades ou ainda cancelar todas as renúncias fiscais, ou ainda fazer
tudo isso ao mesmo tempo - todas as três alternativas são irrazoáveis, embora sempre haja
espaço para melhor adequar estas condutas em prol do bem comum. A este equilíbrio entre o
lençol curto das receitas e a vastidão das necessidades públicas é que se faz presente a reserva
do possível. Quem faz as escolhas trágicas optando por quem deve ficar ou não sob este lençol é
o Poder Legislativo ao estabelecer no orçamento as prioridades de gastos, seja enquanto
atividade a ser atendida, seja quanto ao volume a ser despendido. E quem executa esta política é
o Poder Executivo. Cabe ao Judiciário a correção de seus rumos, porém não em busca de
soluções individuais ou coletivas, mas em prol do bem comum. Este é o papel do Poder Judiciário
na implementação de políticas públicas e não o de dar remédio a quem dele alega necessitar se é que não tem dinheiro para pagar, o que é regularmente contestado pelo noticiário da
imprensa 31.
Adotar o procedimento de pleitear direitos individuais de saúde, sob o pálio do art. 196,
seria transferir ao Poder Judiciário a fila de atendimento do SUS (ou colocar o usuário em uma
fila ainda pior, em face da morosidade deste Poder), sendo que de forma injusta, pois este não
tem um critério de atendimento universal e simultâneo, distribuindo justiça apenas a quem lhe
pede. Nesta hipótese, o Judiciário estaria “apostando (de forma lotérica, portanto) que alguns não
chegariam à justiça e que esses não lhes importam, que esses não devem ser levados em
consideração.” 32
31
32

“Ações por remédios caros favorecem ricos, diz estudo”, jornal Folha de São Paulo, 24/07/2010.
José Reinaldo Lima Lopes, Em torno da “Reserva do Possível”, cit, pág. 172.
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O foco das ações judiciais deve ser no controle dos gastos públicos, na fiscalização da
efetiva destinação das verbas vinculadas constitucional e orçamentariamente, conforme
mencionado acima, visando efetivar a garantia financeira dos direitos sociais, no caso, os
destinados à saúde pública. Este deve ser o foco da atuação da sociedade no que tange às
ações de saúde, e não de forma individualizada, fracionada, onde se constata uma verdadeira
corrida ao pote de ouro escondido no fim do arco-íris, que é a liminar concedida pelo juiz de 1º
grau; esta pode garantir a saúde do indivíduo, mas também servir como economia privada para
gastos nas férias escolares, à custa dos recursos públicos - como saber? E, mesmo sabendo,
como afastar a função de paladino da justiça exercida por operadores jurídicos? Ainda está
presente no imaginário jurídico brasileiro o entendimento de que dinheiro público brota em
árvores e que o Estado é um “ser” externo à sociedade.

13.

Dentro deste espírito, entendo como uma via incorreta e injusta o uso de PPPs –

Parcerias Público Privadas para a área de saúde, como vem sendo feito em vários entes
federativos do Brasil, conforme noticiado acerca do Município de São Paulo, pois, nestas, como a
própria propaganda oficial declara “os concessionários investem dinheiro do setor privado na
Saúde, em troca da concessão para exploração do serviço por determinado tempo,
transformando-se em sócios do poder público. Porém, só podem começar a cobrar pelos serviços
depois que estiverem prontos e funcionando. Ou seja, risco zero para o governo” 33. Neste caso
as ações de saúde serão inexoravelmente cobradas da população usuária posteriormente.
Iniciativas desta natureza vão à contramão do que acima foi exposto.

IV - CONCLUSÕES
14.

A escassez de recursos públicos em face da vastidão das necessidades sociais encontra

um limite orçamentário, conhecido como reserva do possível. Este é que ocasiona a necessidade
de escolhas trágicas, também chamadas de escolhas políticas, que se caracterizarão como o ato
político que decide onde realizar o gasto público.

33

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=21102, consultado em 29-10-2010.
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Cabe ao Poder Legislativo exercer a opção política de onde gastar, mesmo que esse
gasto venha a ser realizado pelo Poder Executivo.
O sistema orçamentário é o locus eleito pela Constituição para a realização dessas
escolhas trágicas, uma vez que não há dinheiro público suficiente para fazer frente a todas as
necessidades públicas - e jamais haverá.
Existem 03 alternativas para ampliar os recursos a serem utilizados. A melhor delas é
otimizar a realização do gasto público, que é um critério político a ser eleito pelo Poder
Legislativo, e que só pode ser judicializado em hipóteses muito restritas. Outra alternativa é o
aumento da receita pública, que é inviável no Brasil atual pois a carga fiscal já alcança 34% do
PIB. E a terceira é aumentar o endividamento, o que é igualmente inadequado, pois os recursos
para a obtenção de empréstimos públicos não estão disponíveis em face da crise mundial, e é
também uma forma de comprometimento financeiro das futuras gerações - o que deve sempre
ser adotado com muita cautela.
Logo, só nos resta controlar melhor o gasto público - não só nos aspectos formais, mas
também nos qualitativos - adequando-o às reais necessidades da população.
Ainda há muito a ser feito nesse setor e não me parece que a atuação do Poder
Judiciário, prenhe de decisões em favor da concessão de direitos de forma individualizada, esteja
no rumo certo.

15.

Ao final desse trabalho, faço uma sugestão para garantir a efetividade de alguns dos

direitos sociais, em especial os que se referem à saúde e educação públicas, dependendo
apenas de uma decisão política do Congresso Nacional.
A sugestão é singela: que todas as pessoas que fossem eleitas no Brasil (para o Poder
Executivo e Legislativo, dos 03 níveis federativos) deveriam necessariamente usar os hospitais e
as escolas públicas para si, seus filhos, netos e demais parentes.
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Seria uma injeção de estímulo na veia do Sistema Único de Saúde – SUS e das escolas
públicas, que passariam a contar com mais recursos e melhor cuidado em sua aplicação - aí
sim, para todos.
Tenho dúvida se esta norma passaria pelo Congresso Nacional. Penso que ainda não.
Por este fato e por outros que precisamos melhorar nossa representação política - o
que felizmente podemos fazer a cada 4 anos.
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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 com-

petências 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, 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”.

1 Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP e Advogado.
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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 proporcio-
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nar 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 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 federalistpapers), 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 comoa
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
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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.

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.)
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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, 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
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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.
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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 “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.
Como se sabe, o federalismo deve perseguir a garantia de proteção das autonomias, mas sem perder de
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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 federa-
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lismo. 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 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
(policydecision-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 necessá1328

rios, 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 eparafiscais
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.

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
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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 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
1329

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 de-
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senvolvimento e a redução de
desigualdades regionais.

Portanto, com o federalismocooperativo
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 “welfarestate”
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 tribu-

tária, 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 elimeos malefícios
da “proporcionalidade” na eleição parlamentar, adotar meios
eficientes de financiamento
das campanhas, sem influência
do poder econômico, e o mais
importante: que possibilite re1330

novar 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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Resumo
A origem do tributo provém de
milhares de anos. Diferentes
povos ao redor do mundo
impuseram a sistemática da
cobrança de tributos para
financiar seu crescimento. No
Brasil, historicamente, houve
uma grande mudança na forma
como a atividade tributária
vem sendo estipulada até que
se tenha chegado ao modelo
de Estado Democrático de
Direito. A lógica de repartição
de competências decorrente da
própria forma de organização
estatal traduz a ideia de que
esses recursos existam para
sustentar a máquina estatal e
para concretizar a prestação
dos serviços públicos, que
correspondem às garantias
cidadãs do povo. Ocorre que
essa contraprestação não está
sendo devidamente cumprida e,
além disso, os entes federativos

têm extrapolado os limites
constitucionais. O presente
artigo objetiva analisar a
importância da participação
ativa do contribuinte no exercício
da cidadania fiscal. Quanto
à metodologia, a pesquisa é
bibliográfica e documental,
estimulando o alcance dos
resultados buscados através
da análise de documentos,
doutrinas e conteúdo legislativo.
Quanto aos objetivos almejados,
a pesquisa científica se classifica
como exploratória e descritiva.
Concluiu-se que a tributação não
pode ser somente observada
como instrumento de receita
estatal, mas, sobretudo, como
meio eficaz de implementação
de medidas públicas que
possibilitem a efetivação de
direitos e desenvolvimento
econômico
balizado
pela
justiça social. Para tanto, fazse extremamente necessária
a
cidadania
fiscal
como
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mecanismo de pressão popular
viabilizador de direitos.
Palavras-chave: Tributação.
Cidadania. Estado.
Abstract

The origin of the tribute
comes from thousands of
years. Different peoples around
the world have imposed the
systematic collection of taxes
to finance their growth. In
Brazil, historically, there has
been a major change in the
way the tax activity has been
stipulated until it has reached
the democratic state of law
model. The logic of distribution
of competences arising from
the form of a state organization
reflects the idea that these
resources exist to support the
state machine and to achieve
the provision of public services,
which correspond to the citizen
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guarantees of the People. It
occurs that this consideration is
not being properly fulfilled and,
moreover, the federal ones have
extrapolated the constitutional
limits. This article aims to
analyze the importance of
the active participation of the
taxpayer in the exercise of
fiscal citizenship. As for the
methodology, the research is
bibliographic and documentary,
stimulating the reach of the
results sought through the
analysis of documents, doctrines
and legislative content. As for the
goals sought, scientific research
is classified as exploratory and
descriptive. It was concluded
that taxation cannot only be
observed as an instrument
of state revenue, but, above
all, as an effective means of
implementing public measures
to enable theeffective rights
and economic development of
justice Social. For this reason,
fiscal citizenship is extremely
necessary as a popular rightsenabler pressure mechanism.

cidadania fiscal. A presente
pesquisa objetiva discutir acerca
da participação da população
nas questões atinentes ao
orçamento público.

tributária assumiu com o decorrer
do tempo.

O segundo tópico, por sua vez,
trata sobre o Sistema Tributário,
destacando
os
princípios
O papel do Estado possui constitucionais
limitadores
importância operacional na do poder de tributar. Faz-se
execução de serviços públicos necessário citar neste estudo
essenciais à sociedade, tais as finalidades e vinculações dos
como moradia, segurança, saúde, tributos, matéria devidamente
alimentação, educação etc. As tratada no terceiro tópico. Por
ações governamentais realizadas fim, o quarto tópico evidenciará
nos segmentos federativos são a importância da cidadania fiscal
custeadas por meio de recursos no contexto atual brasileiro.
dos contribuintes. Além de
assumir suas três finalidades 1. A Tributação e o Estado
principais: fiscal, extrafiscal e Democrático de Direito
parafiscal, a tributação também
deve possuir uma função social. A origem do tributo provém de
milhares de anos, e não foi por
Ocorre que, virtude da existência acaso que, ao longo da história,
de responsabilidade individual as principais revoluções se
cooperacional, o cidadão não deram contra a monarquia,
fica somente incumbido por sempre pelo mesmo motivo:
prover os cofres públicos, mas cobrança excessiva de impostos
também por fiscalizar a atuação em prol de minorias. Os
estatal e assumir o exercício legisladores redigiam códigos
da cidadania fiscal, que, por de leis, que embora afirmassem
sua vez, se apresenta como um atender às necessidades do
mecanismo de pressão popular povo, também mantinham os
Key-words: Taxation.
viabilizador de direitos, fazendo privilégios dos mais ricos.
Citizenship. State.
valer o ideal do próprio Estado
Democrático.
No
Brasil,
as
primeiras
Introdução
limitações
tributárias
se
O
tema
envolve, deram a partir da instituição
A cidadania está inserida no imprescindivelmente, institutos da República. Após uma série
âmbito constitucional, entre como tributação e o Sistema de mudanças societárias que
os fundamentos do Estado Constitucional
Tributário foram observadas com o passar
Democrático de Direito, como um Brasileiro. Assim, no primeiro do tempo e das Constituições
processo que se aperfeiçoa com tópico, pretende-se apresentar brasileiras, adotou-se o modelo
o desenvolvimento da sociedade; o tributo desde seus primórdios, do Estado Democrático de
e entre os desdobramentos de bem
como
as
diferentes Direito, consagrando princípios
sua expressão, há o de ser formas que a
atividade democráticos e exigindo do
3 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
4 Op. Cit.
5 Por todos, ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. ed. Madri: Editorial.
6 CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Trad. Henrique Figueroa Alfonzo. México: Episa,1997 Rubí Artes Gráficas, 1984.
7 GOLDSHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos Del Proceso Penal. Barcelona: Bosch, 1935.
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Estado não apenas uma postura
de cobrança de tributos,
mas de atuação efetiva no
sentido de implantar políticas
públicas para viabilizar a
efetivação de direitos.
1.1 Tributo para quem?

Os primeiros grupos sociais,
famílias, clãs, tribos etc.,
cresceram em quantidade e
em complexidade, ensejando
a criação de uma entidade
organizada maior, o Estado, cuja
finalidade precípua é tornar
efetivas as normas jurídicas
e proteger seus integrantes,
tanto uns dos outros como
principalmente
de
fatores
externos ao mesmo¹. Com a
criação do Ente, que por sua
vez, chegou a assumir uma
variedade de formas, notouse que seria necessário contar
com a colaboração dos cidadãos
para o funcionamento da
máquina estatal.

tomar
as
contas
dos
ex-administradores públicos.²
Na Europa absolutista, à medida
que ocorria a unificação de
territórios e sua consequente
subordinação
à
autoridade
dos reis, mais tributos eram
cobrados. Desse modo, o
monarca se beneficiava e
a nobreza também tirava
proveito da situação por meio
de concessão de favores do rei,
sob a forma de leis que lhes
garantiam benefícios fiscais
sustentados pelas camadas mais
desfavorecidas da sociedade.

Os ingleses foram os primeiros
a limitar os abusos da coroa,
em 1215, por meio da Magna
Carta. O, à época, rei João “Sem
Terra” estabeleceu uma política
tributária
extremamente
onerosa
a
seus
súditos,
cobrando elevados impostos
para suprir seus gastos com
as guerras, e tal fato resultou
na inconformação do povo.
Ressalte-se que a Magna Carta
Vários povos impuseram a é considerada um marco
sistemática da cobrança de constitucional importante, o
tributos para financiar seu primeiro da história europeia,
crescimento. Existem registros servindo inclusive de base para
de 3.200 anos antes de Cristo que outros países elaborassem
consignando que, no Egito do suas próprias Constituições.³
Faraó Menés I, os escribas
realizavam,
dentre
outas Durante o reinado de Luís XVI,
atividades, a fiscalização da na França, uma crise financeira
coleta de impostos. Na Índia, no provocada
pela
desordem
Código de Manu, evidenciam- administrativa
do
reino,
se certos cuidados com o pelos gastos colossais com a
dinheiro público. Em Atenas, manutenção da luxuosa corte
no Século V a.C., havia um de Versalhes e os enormes
órgão
especializado
em custos das diversas guerras,

impulsionou o Estado a impor
mais tributos e adotar medidas
fiscais e comerciais buscando
receita orçamentária⁴. Logo
depois, com o descontentamento
da população, incluindo a
burguesia, em virtude de um
cenário econômico e político
em crise, ocorreu a Revolução
Francesa, em 1789.

Em meio a ideais libertários
provenientes do cenário de
revolução, surge a Declaração
dos Direitos do Homem e
do Cidadão, no mesmo ano,
na França, para consagrar a
primeira dimensão de direitos
individuais,
civis,
políticos,
econômicos e sociais. Todos
esses
fatos
influenciaram
nações do mundo todo, e no
Brasil, após a proclamação da
República, o país se tornou
uma Federação, deixando de
arrecadar recursos em prol
da família real portuguesa
que aqui se instalara, contudo,
permaneceu a necessidade de
provimento do Estado.
Historicamente, houve grande
mudança na forma como
a atividade tributária vem
sendo estipulada no Brasil
até que se tenha chegado ao
hodierno momento, que é
representado pelo modelo de
Estado Democrático de Direito.
Com a origem do Código
Tributário Nacional (CTN), por
meio da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966, houve a
regulamentação da matéria

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário, São Paulo, 3ed., Atlas, p. 02, 2008
2 AGUIAR, Simone Coêlho. O Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Contas, Fortaleza. Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Direito – Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional – da Universidade de Fortaleza, p. 12, 2012
3 SILVA, Evander de Oliveira. A Magna Carta de João Sem-Terra e o devido processo legal, Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 20, n. 4455, 12
set. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33931>. Acesso em: 14 jun. 2018.
4 VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil, São Paulo. Scipione, 2001.
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e o esclarecimento de que a
tributação deve ser observada
como uma atividade exercida
de modo a colaborar para o
financiamento e a promoção
dos direitos essenciais.

A compulsoriedade do tributo
trazida pelo art. 3º do CTN
significa, em primeira análise,
obrigatoriedade em pagá-lo,
haja vista a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária,
não
havendo,
portanto,
caráter facultativo, contratual
ou voluntário. Dessa forma,
independentemente de aspectos
externos ao fato gerador,
nascerá o dever de arcar com
o tributo, e, de acordo com
MACHADO SEGUNDO⁵, o direito
tributário deve disciplinar a
maneira como o Estado exige
compulsoriamente dos cidadãos
os recursos financeiros de que
necessita para desempenhar
sues atividades.

As limitações da competência
tributária estão dispostas nos
arts. 150, 151 e 152 da CRFB/88
e no art. 9º do CTN, que tratam
acerca de vedações aos entes
da Federação e do principio da
legalidade tributária, que por
sua vez, significa que a lei é
a fonte formal básica para o
fenômeno tributacional. Além
disso, a Constituição assegura
liberdade de iniciativa (art. 5,
IV), de profissão (art. 5, XIII)
e de associação (art. 5, XVIII),
não havendo permissão, dada a
força constitucional, para criar
impostos que venham a cercear
tais garantias.

2. O Sistema Constitucional
Tributário Brasileiro

Portanto, trata-se de obrigação
de dar em pecúnia, que
deve ser expedida em lei (no
A atual Constituição da República sentido amplo) através do
Federativa do Brasil (CRFB/88) ato estatal de lançamento
traz em seu Título VI, Capítulo tributário, o qual torna a
I, 18 (dezoito) artigos (v. art. referida obrigação plenamente
142 a 162), os quais compõe o exigível.
Nesta
sistemática,
Sistema Tributário Nacional, tal tem-se, então, uma hipótese
sistema é um agrupamento de de
incidência
determinada
normas de natureza tributária, por lei, a qual expressa condições
as quais estão introduzidas para que, quando ocorrer o
num
conjunto
maior
de fato gerador do tributo, ou
preceitos jurídicos gerais e seja, quando a obrigação legal
que são regidas por princípios for materializada, o sujeito
fundamentais
inseridos
na passivo, que é o contribuinte,
própria Constituição.
possua a obrigação tributária
de pagar ao sujeito ativo
Ante
as
regras
contidas Fisco (federal, estadual ou
na CRFB, existem as leis municipal) determinada quantia
infraconstitucionais em matéria (obrigação principal) ou de
tributária, as quais devem sempre executar determinada ação
seguir os limites impostos por (obrigação acessória).
esta Carta Maior. Dentre estas
normas, há o Código Tributário Das espécies tributárias, pela
Nacional (CTN) – lei ordinária literalidade do art. 145 da CRFB,
nº 5.172/1966 – que apesar de sabe-se que há os impostos,
ter sido redigido anteriormente as taxas e as contribuições
à CRFB, foi recepcionado com de melhoria. Já a doutrina
status de lei complementar incluiu ao longo dos anos os
(LC), já que, pelo disposto no empréstimos e as contribuições
inciso III do art. 146 da mesma, sociais, para formar a chamada
as normas gerais em matéria “teoria
pentapartite”,
mais
tributária deveriam ser trazidas aceita atualmente.
somente em forma de LC.
Estes tributos existem para
De acordo com o art. 3º do sustentar a máquina estatal e
CTN, tributo é toda prestação para a prestação dos serviços
pecuniária
compulsória, públicos, que correspondem
em moeda ou cujo valor às garantias cidadãs do país.
nela se possa exprimir, que Contudo, não pode o Estado
não constitua sanção de tributar como bem lhe provier,
ato ilícito, instituída em lei ele deve seguir princípios
e
cobrada
mediante constitucionais para não invadir
atividade
administrativa em demasia o patrimônio dos
plenamente vinculada.
contribuintes, de forma a retirar-

5 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário, São Paulo, 3ed., Atlas, p. 02, 2008.
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lhes a dignidade. Dos princípios
constitucionais limitadores da
atividade tributária estatal,
faz-se necessário citar neste
estudo: Legalidade (v. art. 150,
I), Isonomia (v. art. 150, II) e
Vedação ao confisco (v. art.
150, IV).

conforme a situação de cada
contribuinte, de maneira que
impeça discriminações entre
os cidadãos. Da mesma forma
que a legalidade, esta regra
constitucional assegura a vedação
ao arbítrio estatal, afastando a
matéria tributária de vontades
políticas. Doutrinadores como
Basicamente, o princípio da CANOTILHO⁷ acreditam que a
legalidade tributária afirma que desigualdade surge quando há
o Poder Público não poderá um tratamento diferenciado
tributar por outro meio que não sem uma motivação que a
seja através da lei. Corrobora-se sustente, ou seja, sem que
com MACHADO SEGUNDO⁶ no haja uma boa justificativa.
sentido de que este princípio é SABBAG⁸
demonstra
a
fundamental para a democracia, importância histórica deste
pois permite aos próprios princípio para o Brasil:
cidadãos a manifestação, junto
aos seus representantes, no [...] No plano da trajetória
processo de elaboração das política delineada em nosso
normas, de modo a fazer valer País, o princípio da isonomia
a sua realidade fático-tributária. tributária
desponta
como
postulado que merece inegável
Tal regramento também influi devoção. É sabido que, no
na segurança jurídica, já que período de vigência do regime
é dever do Estado comprovar ditatorial, pôde-se verificar por
que a situação em que se aqui inúmeras desigualdades
encontra o contribuinte faz jus tributárias ou favoritismos
a hipótese destacada em lei desarrazoados, tais como a
para o lançamento do tributo. concessão de isenção de imposto
Impõe destacar que a referida de renda para deputados,
legalidade deve ocorrer para militares e magistrados. Tais
todas as questões tributárias, desigualamentos, na forma
desde a hipótese de incidência de
nítidas
“liberalidades”,
até as isenções. Existem traduziam-se
em
atitudes
exceções constitucionais
a discriminatórias de concessão
este princípio, como a do art. de privilégios a destinatários
62, § 1º, III, o qual permite predeterminados, conforme o
a instituição e majoração de cargo que ocupavam ou o ofício
imposto por medida provisória. que exerciam. [...]
O princípio da isonomia se Também,
o
princípio
da
apresenta como o tratamento isonomia transita paralelamente

à progressividade dos impostos,
a qual prevê alíquotas variáveis
conforme a base de cálculo, ou
seja, o peso a arrecadação será
tão maior (ou menor) quanto
seja o montante do patrimônio
do contribuinte a ser atingido.
Dentre os impostos progressivos,
pode-se citar o IPTU e o IR,
os quais possuem alíquotas que
variam conforme o valor venal
do imóvel e a renda auferida.
Já o princípio da vedação
ao confisco demonstra a
preocupação
do
legislador
constitucional em proteger o
patrimônio dos cidadãos na
medida em que obriga o Poder
Público à nunca tributar além
da capacidade contributiva.
Entretanto,
a
Constituição
deixou para os intérpretes
legais a definição de quais serão
estas limitações aos efeitos do
confisco, ou seja, em cada caso
deverá ser avaliado se e quanto
foi o limite excedido. Corroborase com entendimento do Min.
Celso de Mello do STF, relator
do Recurso Extraordinário nº
374.981/RS⁹:

[...] a prerrogativa institucional
de tributar, que o ordenamento
positivo reconhece ao Estado,
não lhe outorga o poder de
suprimir (ou de inviabilizar)
direitos de caráter fundamental,
constitucionalmente
assegurados ao contribuinte,
pois este dispõe, nos termos da
própria Carta Política, de um
sistema de proteção destinado

6 Idem. Manual de direito tributário. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 59.
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 398.
8 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 172
9 STF. RE 374.981/RS, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 28/03/2005, Data de Publicação: DJ 08/04/2005 PP – 00082.
1336

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

a ampará-lo contra eventuais
excessos cometidos pelo poder
tributante ou, ainda, contra
exigências irrazoáveis veiculadas
em diplomas normativos por
este editados.[...]

Assevera MARTINS¹⁰ que no
instante em que a atividade
estatal de tributar extrai do
contribuinte a possibilidade de
se sustentar e se desenvolver,
dificultando
o
seu
meio
principal
de
subsistência
e
desenvolvimento
pessoal
que garantam seus desejos
primordiais, tem-se o confisco.
Estes
três
princípios
(legalidade, isonomia e vedação
ao confisco) funcionam como
base para as outras garantias
dos contribuintes, são suas
principais formas de defesa
perante o Fisco, permitindo que
estes influam na propositura
da legislação tributária, que
sejam tratados de acordo
com as suas desigualdades
na aplicação da lei e que não
sejam tão prejudicados ao ponto
de vir a perder o patrimônio
necessário para manter a sua
dignidade humana.

Após estas breves considerações
acerca do poder de tributar e
algumas das suas limitações
constitucionais,analisa-se adiante
a motivação da existência dos
tributos e a sua destinação, de
forma a tentar compreender
como a atividade arrecadatória
do Estado influi nos serviços que
garantem o Estado Democrático de
Direito no Brasil.

3. As Finalidades e Vinculações
dos Tributos
Ao se estudar o direito tributário,
doutrina
e
jurisprudência
trazem diversos tipos de
classificação dos tributos. Para
este trabalho, entretanto, duas
dessas classificações se tornam
mais relevantes, tendo em vista
que elas permitem analisar
qual a finalidade dos mesmos
e qual a justificativa da sua
aplicação
em
determinada
área social, são elas: a
classificação quanto à finalidade
e quanto à vinculação.

a sua receita derivada, a fim
de realizar o “bem comum”¹²,
através dos serviços públicos,
entretanto, sabe-se que a
tributação
também
possui
outra finalidade imediata, a
extrafiscal, que ocorre quando
o
ente
público
intervém
utilizando-se da sua atribuição
reguladora, seja na economia
ou em outros aspectos sociais.

Essa extrafiscalidade, mais
comumente
aplicada
aos
impostos, admite que o Poder
Público escolha a intensidade
na forma em que eles serão
aplicados
ao
contribuinte,
Os tributos possuem três seja na forma da redução ou
finalidades principais: a fiscal, aumento de alíquotas, seja na
a extrafiscal e a parafiscal. De concessão de isenções.
forma principal, eles objetivam
preencher os cofres públicos TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
(finalidade fiscal), garantindo, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
assim, que o Estado tenha - IPI. AÇÚCAR DE CANA.
recursos
suficientes
para POLÍTICA
NACIONAL
DE
realizar as suas atividades.
PREÇOS
UNIFICADOS.
LEI
8.393/91. DECRETO 420/92.
Fazem parte da chamada EXTRAFISCALIDADE.
1.
“receita derivada” do Poder Cessada a política nacional de
Público, a qual se origina do unificação dos preços do açúcar
patrimônio de particulares que de cana, não se retorna ao
são obrigados por lei a entregar regime anterior em que havia
parte dos seus rendimentos. De “tributação pela alíquota zero”,
acordo com SQUIZZATO¹¹: “[...] porquanto a função extrafiscal,
receitas derivadas, de economia revelada no caso dos autos,
pública ou de Direito Público: autoriza o Poder Executivo a
provêm do constrangimento fixar as alíquotas, respeitadas
sobre o patrimônio particular, as disposições legais, em prol
representado na cobrança de do interesse nacional. 2. O art.
tributos pelo Estado, na aplicação 2º da Lei 8.393/91 não impôs
de multas, no perdimento de taxativamente a fixação da
bens, entre outras hipóteses. alíquota em 18% (dezoito por
[...]”.
cento), mas apenas explicitou
Conforme disposto, o Estado que esta não poderia ser
recolhe os tributos para formar fixada empercentual superior.

10 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Sistema tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990 p. 142.
11 SQUIZZATO, Ana Carolina. Direito financeiro e econômico. Rio de Janeiro: Forense. 2013, p. 34.
12 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 40.
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3. Recurso especial conhecido e contribuições, nestas o objetivo
improvido. (grifou-se)¹³
não é somente a arrecadação,
mas outros fins, como a
Ementa: Ao instituir incentivos seguridade social. Os tributos
fiscais a empresas que contratam com esta finalidade também
empregados com mais de possuem
um
arrecadador
quarenta anos, a Assembléia diverso da própria União, como
Legislativa Paulista usou o é o caso do INSS.
caráter extrafiscal que pode
ser conferido aos tributos, para Existem
tributos
que
estimular conduta por parte apresentam a função fiscal
do contribuinte, sem violar os mais aparente, como o Imposto
princípios da igualdade e da sobre Serviços (ISS), já o
isonomia. Procede a alegação de Imposto de Exportação (IE) e o
inconstitucionalidade do item de Importação (II), detém uma
1 do § 2º do art. 1º, da Lei extra fiscalidade mais marcante.
9.085, de 17/02/95, do Estado Porém, tributos arrecadatórios
de São Paulo, por violação ao como
o
Imposto
Predial
disposto no art. 155, § 2º, XII, Territorial
Urbano
(IPTU),
g, da Constituição Federal. Em através da sua característica
diversas ocasiões, este Supremo progressiva, também detém a
Tribunal já se manifestou no função extrafiscal, na medida
sentido de que isenções de ICMS em que a regulação de suas
dependem de deliberações dos alíquotas impede a especulação
Estados e do Distrito Federal, imobiliária, a qual atrapalha o
não sendo possível a concessão desenvolvimento urbano.¹⁵
unilateral de benefícios fiscais.
Precedentes ADIMC 1.557 (DJ Após estes breves apontamentos
31/08/01), a ADIMC 2.439 (DJ acerca
das
finalidades
14/09/01) e a ADIMC 1.467 (DJ tributárias para o erário, passa14/03/97). Ante a declaração se agora a comentar sobre as
de inconstitucionalidade do suas vinculações, outra forma
incentivo dado ao ICMS, o de classificação voltada para o
disposto no § 3º do art. 1º desta método que o Estado utilizará
lei, deverá ter sua aplicação na aplicação das quantias que
restrita ao IPVA. Procedência, foram arrecadadas. Os tributos
em parte, da ação.¹⁴
considerados vinculados são
aqueles
cujo
produto
da
arrecadação deva ser destinado
Há também a citada função a áreas específicas, não podendo
parafiscal, da qual se originam as o Poder Público designar outro

setor de aplicação. Tal raciocínio
é válido para as contribuições
sociais e, por força do art.
148 da CRFB, também para os
empréstimos compulsórios.

Os que não têm a sua arrecadação
vinculada deixam margem à
discricionariedade estatal, que
pode selecionar a despesa que
mais necessita de recursos.
Este é o caso dos impostos,
os quais a Constituição veda a
vinculação (v. art. 167, IV).

As taxas e contribuições
de melhoria podem ou não
ter a sua receita vinculada,
dependendo do arbítrio de cada
legislador, com exceção das
custas e emolumentos judiciais
(v. art. 88, §2º, CRFB): “[...] as
custas e emolumentos serão
destinados exclusivamente ao
custeio dos serviços afetos às
atividades específicas da justiça.
[...]”. Conforme entendimento
do STF¹⁶:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
I NCONS T I T UC ION A L I DA DE
CUSTAS
JUDICIAIS
E
EMOLUMENTOS
EXTRAJUDICIAIS - NATUREZA
TRIBUTÁRIA
(TAXA)
DESTINAÇÃO PARCIAL DOS
RECURSOS
ORIUNDOS
DA
ARRECADAÇÃO
DESSES
VALORES
A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS - INADMISSIBILIDADE
VINCULAÇÃO
DESSES

13 STJ. REsp: 437666 PR 2002/0056121-7, Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 08/04/2003, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJ 19.05.2003 p. 131.
14 STF. ADI: 1276 SP, Relator: Min. Ellen Gracie, Data de Julgamento: 29/08/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 29-11-2002 PP-00017
EMENT VOL-02093-01 PP-00076
15 SEVEGNANI, Joacir. A proporcionalidade do IPTU para as áreas de proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ambiental. Revista
Bonijuris. Ano XXIII, nº 566, mês janeiro/2011, p. 05-13.
16 STF. ADI 1378 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30-05-1997 PP- 23175 EMENT VOL-0187102 PP-00225..
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MESMOS
RECURSOS
AO
CUSTEIO
DE
ATIVIDADES
DIVERSAS DAQUELAS CUJO
EXERCÍCIO
JUSTIFICOU
A
INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES
TRIBUTÁRIAS EM REFERÊNCIA
- DESCARACTERIZAÇÃO DA
FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA
TAXA - RELEVÂNCIA JURÍDICA
DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA.
NATUREZA
JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS
E
DOS
EMOLUMENTOS
EXTRAJUDICIAIS.
A
jurisprudência
doSupremo
Tribunal
Federal
firmou
orientação no sentido de
que as custas judiciais e os
emolumentos concernentes aos
serviços notariais e registrais
possuem natureza tributária,
qualificando-se como taxas
remuneratórias
de serviços
públicos,
sujeitando-se,
em
conseqüência, quer no que
concerne à sua instituição e
majoração, quer no que se
refere à sua exigibilidade, ao
regime jurídico-constitucional
pertinente a essa especial
modalidade de tributo vinculado,
notadamente aos princípios
fundamentais que proclamam,
dentre outras, as garantias
essenciais (a) da reserva de
competência impositiva, (b) da
legalidade, (c) da isonomia e (d)
da anterioridade.[...] (grifou-se)
Portanto, tem-se que as
finalidades e vinculações
dos tributos determinam as
razões da arrecadação estatal,
para suplementar os cofres
públicos,
garantir
os
recursos às áreas sociais
e para manter o bom

funcionamento dos serviços
públicos.

Sem esgotar o estudo de tais
temas, resta agora tentar
compreender
a
chamada
“cidadania fiscal” e como
esta se relaciona com os
pilares
fundamentais
do
Estado
Democrático
de
Direito, presentes na atual
Constituição Federal.

fiscal. Nesse sentido, RIBEIRO e
GESTEIRO¹⁷ acentuam:

[...] É importante notar que há
um distanciamento da realidade
social e do disposto em lei. O
justo tributário é um conceito
complexo e subjetivo, mas que
deve, obrigatoriamente, passar
pela questão da justiça social,
pelo contexto constitucional
e pela educação tributária da
população, assim como pela
4. A Importância da Cidadania participação da população nas
Fiscal
questões atinentes ao orçamento
público, não podendo o Direito
Em razão de a Constituinte Tributário se restringir aos atos
ter
estabelecido
limitações de arrecadação de valores para
tributárias para os entes os cofres públicos. [...]
federativos, entende-se que o
cidadão não deve ser alvo de Nesse contexto, o Estado
artifícios governamentais que contemporâneo e o direito
ocasionem, por exemplo, a tributário pátrio devem estar
instituição de elevadas alíquotas comprometidos
com
uma
na tributação de renda e do função social, diferentemente
consumo sem que haja uma do que pregava a concepção
justa razão para tal. A este liberal clássica, que enxergava
respeito, inclusive, o princípio o
imposto
apenas
com
da legalidade é uma das mais uma
função
fiscalizatória,
importantes bases contidas no justificando-se na arrecadação
Estado Democrático, que visa com destino às tarefas políticas
proteger o contribuinte das do próprio ente.
arbitrariedades estatais.
Todavia, tem-se a problemática
Ocorre que, na realidade de uma carga tributária
brasileira, muitas vezes, os elevada e uma contraprestação
entes extrapolam tais limites de
serviços
ineficaz
e
estipulados,
se
fazendo, desqualificada.
O
custo
portanto, necessário que a individual pode parecer pesado
sociedade tenha noção da para o contribuinte e o aumento
importância social e econômica de demandas sociais indica
dos tributos pagos para que, que o orçamento público resta
diante da possibilidade de falha comprometido principalmente
da Administração Pública, possa pela má distribuição dos
cobrar as devidas medidas do recursos existentes, além de
Estado e apontar caminhos que despesas financeiras nacionais,
fortaleçam a ideia de cidadania como
juros
e
encargos

17 RIBEIRO, Maria de Fátima; GESTEIRO, Natália Paludetto. A Busca da Cidadania Fiscal no Desenvolvimento Econômico: Função Social do Tributo.
Diritto. 2005. Informação disponível em: <https://bit.ly/2KrXBKn> Acesso em: 25 jun.2018.
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das
dívidas
externa
interna, e corrupção.

e

Estados e Distrito Federal: o
Programa Nacional de Educação
Fiscal (PNEF). Nele, ocorre um
De acordo com um estudo processo educativo que visa à
publicado em 2017 pelo Instituto construção de uma consciência
de Estudos Socioeconômicos voltada ao exercício da cidadania,
(Inesc) em parceria com a Oxfam propiciando
a
participação
Brasil, muitos programas sociais do cidadão no funcionamento
no Brasil tiveram queda de até e
aperfeiçoamento
dos
83% desde 2014. Os cortes instrumentos de controle social
foram realizados em relação e fiscal do Estado por meio
a políticas para mulheres, de capacitações.¹⁹
jovens, moradia, defesa dos
direitos humanos de crianças e Já no ano de 2012, foi sancionada
adolescentes etc. O informativo a
“Lei
de
Transparência
revelou que foram reduzidos os Fiscal” (lei n° 12.741/2012),
investimentos em políticas de que dispõe sobre medidas de
segurança alimentar em 55% esclarecimento ao consumidor
apenas em 2017.¹⁸
acerca da quantia que ele paga
em tributos.
Se a tributação deveria viabilizar
uma função social tendendo Nem todos conhecem o PNEF
à distribuição dos recursos ou referida lei, apesar disso,
arrecadados para privilegiar estes
dispositivos
estão
as necessidades essenciais do disponíveis a quem interessar.
povo, como moradia, saúde, A transparência de informações
alimentação, educação, etc., por públicas contribui para a
qual motivo existem cortes efetivação do controle social e
orçamentários desse tipo?
legitima o Estado de Direito.
Acredita-se que a sociedade
Os efeitos dessas medidas precisa sair do estado de apatia
atingem
negativamente
as social em que se encontra
vidas dos cidadãos, e mais do e manter uma participação
que nunca, a população precisa mais ativa nos assuntos fiscais
compreender qual é seu espaço do país.
verdadeiro no exercício da
cidadania fiscal.
O modelo de federalismo
aplicado no Brasil conserva a
Em setembro de 1996, o autonomia e a independência
Estado brasileiro implantou entre os entes, permitindo
um programa nacional de uma aproximação da vontade
conscientização
tributária, do cidadão nas decisões do
que faz parte do Convênio de Governo
e
possibilitando,
Cooperação Técnica entre União, indiretamente, que o povo

participe da gestão da coisa
pública. A tributação mantém
o Estado, e em contrapartida,
o mesmo precisa devolver na
forma de políticas públicas
que viabilizam as necessidades
da população e efetivem
direitos fundamentais.
Uma vez descentralizada a
forma de gestão, é mais fácil
lidar com as questões locais, que
são justamente as demandas
que mais se aproximam da
comunidade. A essência da
atuação
comunitária,
seja
por
reinvindicações
aos
representantes políticos, seja por
reclamações nas ouvidorias dos
órgãos públicos, traduz o ideal
de democracia participativa,
atrelado à Constituição.

Portanto, para a implementação
dos objetivos da República e
eficácia de direitos, é essencial
que haja participação ativa do
contribuinte para fiscalizar
a medidas da Administração
Pública e verificar a definição
dos destinos da receita tributária
no Brasil. O desafio é instituir
meios para que o cidadão
tenha maior esclarecimento
acerca da matéria e motivação
para interferir em prol do
destino da coletividade.
Considerações Finais

Historicamente, houve grande
mudança na forma como
a atividade tributária vem
sendo estipulada no Brasil

18 MARTINS, Miguel. Programas sociais no Brasil tiveramqueda de até 83% desde 2014. Carta Capital. 2017. Informação disponível em: <https://
bit.ly/2j2Pw2P> Acesso em: 24 jun.2018.
19 BRASIL, Programa de Educação Fiscal, 2010. Informação disponível em: <http://educacaofiscal.gov.br/sobre-o-programa> Acesso em: 24 jun.2018.
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até que se tenha chegado ao
hodierno momento, que é
representado pelo modelo de
Estado Democrático de Direito.
Com o advento do Código
Tributário Nacional (CTN) e
da Constituição da República
Federativa Brasileira de 1988,
houve a regulamentação da
matéria e foram dispostas
determinadas limitações ao
poder de tributar.
Tributo é prestação pecuniária
compulsória, e sua arrecadação
objetiva realizar as necessidades
da coletividade e efetivar direitos
reputados fundamentais, por
meio dos serviços públicos;
e
regular
a
economia.
Nesse sentido, a tributação
também deve viabilizar uma
função social.

De acordo com o estudo, os
princípios da legalidade, isonomia
e vedação ao confisco funcionam
como base para as outras
garantias dos contribuintes, e
são
considerados
como
principais formas de defesa
perante o Fisco, permitindo que
estes influam na propositura da
legislação tributária.

Nesse contexto, apesar de
a Constituição não permitir
imposto
que
resulta
em
confisco e estabelecer várias
limitações para a competência
tributária, deparamo-nos com o
desrespeito dessas disposições
ao verificarmos que, no Brasil,
há produtos cujo confisco
é caracterizado quando se
verifica a soma de incidências
múltiplas sobre determinados
produtos e serviços, por
exemplo, e em outras situações
os entes federativos extrapolam
os limites constitucionais.

Além disso, para que o tributo
alcance sua função social, é
necessário que as políticas
públicas governamentais sejam
efetivas no sentido de garantir
os direitos da população, e essa
contraprestação não está sendo
devidamente cumprida.

BRASIL. Constituição (1988).
Constituição
da
República
Federativa do Brasil, Brasília,
DF, Senado, 1988.
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1. Premissas para uma
perspectiva hermenêutica
A intensidade da comunicação
jurídica,
simples
parcela
do
fenômeno
maior
da
comunicação social, acelerou
significativamente os aspectos
positivos e negativos que
envolvem a produção dos
atos de fala nos domínios do
direito, de tal modo que suas
virtudes e seus defeitos ficaram
expostos à visitação pública,
com a transparência e a nitidez
das manifestações evidentes.
Aquele quantum de mistério
que envolvia a prescritividade
própria do jurídico pode, agora,
ser explorado por ciências
como a semiótica ou devassado
pelas especializações cada vez
mais numerosas das ciências
da linguagem, projetadas pela
difusão do “giro linguístico”.
Penso que a filosofia da
linguagem, tanto na versão do
estruturalismo, mais conectado
com a linguística, quanto na
proposta da filosofia analítica,
em ligação mais estreita com
a lógica e com a matemática,
navega a velas pandas no que
há de mais fino e elaborado do
pensamento ocidental. As duas
vertentes avançam, na forma
da terminologia tradicional,
aparecendo
como
pósestruturalismo e pós-analítica,
para convergir na perspectiva
hermenêutica,
interpretativa,
1

deitando raízes na fenomenologia
e no existencialismo. A noção
de horizonte hermenêutico,
concebida na amplitude de uma
tradição, e, sobretudo, a de fusão
de horizontes mediante o diálogo
desembocam inapelavelmente no
reconhecimento da linguagem,
constitutiva do saber, do mundo
em que vivemos e de nós
mesmos, entes humanos jogados
na existência como seres finitos,
carentes, prisioneiros de nossas
incontáveis limitações.
Sobre essas premissas, penso que
nos dias atuais seja problemático
tratar do jurídico sem atinar a
seu meio exclusivo de aparição:
a linguagem. Refiro-me à
linguagem verbal-escrita, em
que se estabilizam as condutas
intersubjetivas, ganhando padrão
de objetividade no universo do
discurso. E o pressuposto do
cerco inapelável da linguagem
nos conduzirá, certamente, a uma
concepção semiótica dos textos
jurídicos, em que as dimensões
sintáticas ou lógicas, semânticas
e pragmáticas funcionam como
instrumentos
preciosos
do
aprofundamento cognoscitivo.

Há um fenômeno jurídico
subjacente
ou
sobrejacente
(como preferirmos) ao modo pelo
qual o direito escrito aparece à
nossa intuição sensível. O jurista,
atento à linguagem técnica
empregada
pelo
legislador,

seja ele o Parlamento, o Poder
Judiciário, o Poder Executivo
ou o próprio setor privado, o
jurista, repito, constrói o sentido
que outorga ao documento
normativo. A compostura dos
institutos, categorias e formas do
direito posto advêm dessa relação
entre o sujeito do conhecimento
e o objeto do qual se aproxima1.
É obra do espírito humano,
premido pelas circunstâncias; é
objeto cultural; é aquele espírito
objetivo a que se referiu Hegel.
Convém observar que toda
matéria eleita como objeto
de especulação científica ou
filosófico-científica encerra o
objetivo de compor uma unidade
estabelecida
linguisticamente
e idônea para transmitir uma
mensagem determinada, que
se apresenta, nos domínios
do
jurídico,
como
tese,
assentada sobre pressupostos
suficientemente esclarecidos e,
portanto, aptos para sustentar o
eixo das proposições finais, nas
quais se demoram as conclusões.
Este é o esquema noético por
excelência, apto para presidir
o fluxo da análise científica a
respeito do direito. Eis o itinerário
de um verdadeiro exegeta do
ordenamento prescritivo. Sua
consistência repousa na boa
articulação dos argumentos, na
acuidade do raciocínio, na busca
incessante da precisão semântica
e, como corolário, no surgimento

VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 3ª ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 39.
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da estrutura que conduz o horizontal dos inumeráveis
pensamento aos enunciados preconceitos, que se congregam
e se aglutinam para disciplinar
pretendidos.
o comportamento do ser
Percebe-se que o grande desafio humano, no convívio com seus
de quem pretende desvelar o semelhantes. O texto escrito,
conteúdo, sentido e alcance na singela expressão de seus
das regras de direito radica símbolos, não pode ser mais
na inafastável dicotomia entre que a porta de entrada para
a letra da lei e a natureza do o processo de apreensão da
vontade da lei, jamais confundida
fenômeno jurídico subjacente.
com a intenção do legislador. Sem
O desprestígio da chamada nos darmos conta, adentramos
interpretação literal é algo à análise do sistema normativo
que
dispensa
meditações sob o enfoque semioticista,
mais
profundas,
bastando recortando, como toda análise
recordar que, prevalecendo mais séria pede, a realidade
como método de interpretação jurídica em seus diferentes
do direito, seríamos forçados campos cognoscitivos: sintático,
a admitir que os meramente semântico e pragmático.
alfabetizados, quem sabe com
o auxílio de um dicionário de Bem verdade que não se
tecnologia jurídica, estariam pode priorizar qualquer das
semióticas,
em
credenciados a identificar a dimensões
substância
das
mensagens detrimento das demais. Todavia,
legisladas,
explicitando
as o momento semântico numa
proporções de significado da análise mais apurada chama
lei. O reconhecimento de tal a atenção pelo modo intenso
possibilidade roubaria à Ciência como qualifica e determina as
do Direito todo o teor de suas questões submetidas ao processo
conquistas, relegando o ensino dialógico que prepara a decisão
universitário a um esforço sem ou conclusão. Daí a exclamação
expressão e sentido prático de de Alfredo Augusto Becker,
existência. Talvez por isso, e sem cheia de força retórica, segundo
o perceber, Carlos Maximiliano2 a qual o jurista nada mais seria
haja sufragado, com suficiente que o semântico da linguagem do
ênfase, que todos os métodos direito. A ele cabe a árdua tarefa
interpretativos são válidos, de examinar os textos, quantas
desde que seus resultados vezes obscuros, contraditórios,
de
erros
e
coincidam com aqueles colhidos penetrados
imperfeições
terminológicas,
na interpretação sistemática.
para captar a essência dos
Quer isto exprimir, por outros institutos, surpreendendo, com
torneios, que a única forma de nitidez, a função da regra, no
se entender o fenômeno jurídico, implexo quadro normativo. E,
conclusivamente, é analisando-o à luz dos princípios capitais,
como um sistema, visualizado que se situam no nível da
no entrelaçamento vertical e Constituição, passa a receber a
2

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979.

4

REALE, Miguel. Cinco temas do culturalismo. São Paulo: Saraiva, 2000.
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plenitude do comando expedido
pelo legislador, livre de seus
defeitos e apto para produzir
as consequências que lhe são
peculiares.

Esse,
precisamente,
o
pensamento do ilustre autor,
que continua denunciando, em
alto e bom tom, a concepção
epistemológica de que:

A lei considerada, como um ser
isolado, não existe como regra
jurídica. Isolada em si mesma, a
lei existe apenas como fórmula
literal legislativa, sem conteúdo
jurídico
ou
como
simples
fenômeno histórico. A lei não é
um pássaro que o legislador solta
abrindo as portas do Congresso.
A lei tributária não é um falcão
real que do punho do Executivo
alça voo para ir à caça do ‘fato
gerador’. A regra jurídica contida
na lei (fórmula literal legislativa)
é a resultante lógica de um
complexo de ações e reações que
se processam no sistema jurídico
onde foi promulgada. A lei age
sobre as demais leis do sistema,
estas, por sua vez, reagem; a
resultante lógica é a verdadeira
regra jurídica da lei que provocou
o impacto inicial3.

Se agregarmos a tudo isso o
caráter de bem cultural4, que o
direito positivo inequivocamente
exibe, enquanto objeto linguístico
elaborado pelo ser humano para
a realização de certa finalidade
– a disciplina da conduta nas
relações
inter-humanas
–,
encontraremos os valores de que
todo ente cultural é portador.
É precisamente na textura da
unidade normativa que vamos

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 6ª ed. São Paulo: Noeses, 2006, p. 103-104.
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tomar ciência da linguagem
jurídico-normativa e, por ela,
interpretar e saber dos fatos
e das condutas juridicamente
relevantes. É nela, norma jurídica,
a unidade linguística em que o
legislador deposita os valores
presentes na especificidade de
cada diferente sistema jurídiconormativo.

Quero dizer, com tudo isso,
que na tarefa de interpretar o
sistema brasileiro tomo o direito
positivo em vigor como um corpo
de linguagem prescritiva que
se dirige à região material das
condutas humanas, nas suas
relações de intersubjetividade.
Isso não implica redução do
direito à linguagem. Significa,
simplesmente, que opto, dentro da
pluridimensionalidade com que
se apresenta o fenômeno jurídico,
pelo segmento linguístico, como
algo inerente e indissociável a
toda e qualquer manifestação
do direito. Se é procedente a
proposição afirmativa segundo a
qual onde houver direito haverá
sempre normas jurídicas, não
menos verdade será que, ali onde
estiverem presentes regras de
direito existirá, necessariamente,
uma linguagem que as constitua.
E é pelo factum da linguagem que
proponho ingressar no presente
estudo, para poder observá-lo
e conhecê-lo na sua intimidade
estrutural.

O conhecimento do direito por
esse caminho epistemológico,
assim como de toda e qualquer
manifestação de linguagem,
pede a investigação dos seus três
planos semióticos fundamentais:
a sintaxe, a semântica e a
pragmática. O primeiro, como
expressão das técnicas literal
e lógica de interpretação; o
segundo e terceiro, resultante das
técnicas histórica e teleológica.
O critério sistemático, por sua
vez, pressupõe o estudo de
todos esses aspectos, sendo,
por isso mesmo, exaustivo da
linguagem do direito, e, por esta
razão, considerado o método por
excelência.

substituição na camada de
linguagem que outorgava àquela
esfera celeste a condição de
planeta foi o suficiente para
desclassificá-lo, oferecendo à
comunidade das Ciências outro
panorama do nosso sistema
solar. Mas é curioso perceber
que enquanto isso, indiferente às
linguagens que nós produzimos
sobre ele, Plutão continua
cumprindo sua trajetória, como
se nada houvesse acontecido.

Quando Nietzsche asseverou
que a Ciência aspirava ao saber
sem ater-se a suas eventuais
consequências,
já
antevia
modificações como essa, que
estendem sobre nós o manto do
ceticismo, porém não impedem
o progresso do conhecimento e
2. O movimento do “giro- a marcha inexorável da pesquisa,
linguístico” e suas implicações levantando
apenas
novas
no desempenho da atividade conjecturas que proporcionam
interpretativa
outras refutações, para lembrar
Popper.
Atravessamos o tempo do
“giro-linguístico”,
concepção As conquistas do “giro” fazem
do mundo que progride, a velas sentir-se em todos os quadrantes
pandas, seja nas declarações da existência humana. Ali
estridentes de seus adeptos onde houver o fenômeno
mais fervorosos, quer no remo do
conhecimento,
estarão
surdo das construções implícitas interessados,
como
fatores
dos autores contemporâneos. essenciais, o sujeito, o objeto e a
A cada dia, com o cruzamento possibilidade de o sujeito captar,
vertiginoso das comunicações, ainda que a seu modo, a realidade
aquilo que fora tido como desse objeto.
“verdade” dissolve-se num abrir
e fechar de olhos, como se nunca Reflexões
desse
gênero
tivesse existido, e emerge nova conduziram o pensamento a
Não é fácil, porém, a tarefa teoria para proclamar, em alto uma desconstrução da verdade
de construir o sentido da e bom som, também em nome objetiva e a correspondente
composição do sistema. Implica da “verdade”, o novo estado de tomada de consciência dos limites
percorrer a totalidade dos textos coisas que o saber científico intrínsecos do ser humano, com
positivados, colhendo princípios anuncia.
a subsequente ruína do modelo
e
considerando
diretrizes,
científico representado por
muitas vezes estranhas ao campo Em exemplo recentíssimo, temos métodos aplicáveis aos múltiplos
específico de sua investigação, Plutão, “o nono planeta”, que setores da experiência física e
para, em esforço compositivo, acaba de ser inapelavelmente social. Plantado no princípio
oferecer aquilo que reflete a desqualificado pelos “avanços” da auto-referencialidade da
direção efetiva da ordem jurídica. da
Astronomia.
Pequena linguagem, eis a assunção do
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movimento do “giro-linguístico”.
É a retórica, não como singelo
domínio de técnicas de persuasão,
mas, fundamentalmente, como
o modelo filosófico adequado
para a compreensão do mundo.
Têm-se como não mais existente
aquele espaço excessivamente
privilegiado da racionalidade,
apoiado
nos
auspiciosos
resultados colhidos pela Ciência,
tão enaltecido e reverenciado nos
tempos do Iluminismo.

unificando
fenômenos
que
pareceriam
desconexos
à
compreensão
daqueles
que partissem do chamado
“conhecimento vulgar”.

Pondere-se: ultrapassar o modelo
que trabalha com a “verdade
absoluta”, no âmbito da linguagem
empregada em função descritiva,
não significa prescindir dos
valores
“verdadeiro/falso”.
Obviamente, quem transmite
uma notícia, uma informação, o
faz “em nome da verdade”, sem o
que não teria sentido a proposição
expedida a título de mensagem.
Tal reconhecimento, contudo,
não tolhe as livres especulações
de nossa mente a respeito do
valor
metafísico
“verdade”.
Há, portanto, duas dimensões
operativas: (i) uma, de caráter
eminentemente
lógico,
que
advém da necessidade imanente
ao ser humano de lidar com a
“verdade” e com a “falsidade”
das proposições; e (ii) outra, de
índole ontológica, a concepção de
“verdade” como valor filosófico.

O abandono puro e simples da
matriz convencional de recorte
cartesiano poderia resvalar
para um relativismo exacerbado,
representando o perigo de
nos movermos em direção ao
anarquismo metodológico, sem
perspectivas austeras para o
projeto científico. Nada obstante,
a Filosofia das Ciências continua
sua trajetória, cogitando de
recursos
compatíveis
com
a produção de paradigmas
novos, nos quais se estabeleçam
conhecimentos
rigorosos,
desvencilhados do referencial
implacável da “verdade absoluta”,
mas habilitados a manter de pé o Com estes torneios, pretendo
prestígio do discurso científico deixar claro que a superação
nos domínios do saber.
dos
métodos
científicos
tradicionais pelo movimento
É possível estruturar sistemas de do “giro-linguístico” deixou de
objetivações que satisfaçam aos encontrar-se tão-só no degrau
anseios do espírito, preservando do valor da “verdade”; crava,
a
incomensurabilidade
das da mesma forma, uma nova
teorias. Em outras palavras, postura cognoscitiva perante
firmado o pressuposto da o que se entende por “sujeito”,
indeterminabilidade da “verdade por “objeto” e pelo próprio
Levando-se
última”, já que não consta haver “conhecimento”.
tribunal
credenciado
para em conta essas injunções para
enunciá-la, isso não impediria delinear os traços do movimento,
a elaboração de um discurso após o “giro-linguístico”, passoupreciso, consistente, dotado se a exigir o próprio conhecer da
de força preditiva, porém linguagem, condição primeira
com assomos de simplicidade, para a apreensão do objeto. Eis o
5

resultado desta transposição de
sistemas referenciais.

Uma vez estabelecidas as
fronteira da nova visão científicofilosófica,
postula-se
agora
do intérprete muito mais que
concepções subjetivistas (em que
se focaliza o sujeito) ou doutrinas
objetivistas (nas quais há o
privilégio para o conhecimento
do objeto). Tais cortes cognitivos
causavam mudanças no modo
de aproximação do intérprete
tendo em vista a aquisição do
conhecimento.

De uns anos para cá, para
benefício da comunidade jurídica,
com o movimento do “girolinguístico”, e, posteriormente,
do
constructivismo
lógicosemântico preconizado pelo
mestre
Lourival
Vilanova,
verifica-se uma grande tendência,
por parte de alguns exegetas,
em se aperfeiçoar a Teoria
Geral do Direito fazendo uso de
expedientes
epistemológicos
ricos em método, que visam a
aprofundar o conhecimento da
matéria5.

O estudo do direito, no Brasil,
tem exibido invejável sentido
de verticalidade, fundando-se
no altiplano da Constituição
e sustentado por uma base
sólida de Teoria Geral, Lógica
Jurídica e por sadias reflexões
de Filosofia do Direito. Óbvio
que tais predicados não atingem
a generalidade dos trabalhos,
mas é traço bem característico
em número razoável de escritos
publicados nos últimos anos.
Diríamos que, dentre outras
causas, tais mudanças hão de

Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. “Algo sobre o Constructivismo Lógico-Semântico”. In: Constructivismo Lógico-Semântico. V. 1. São Paulo: Noeses,

2014, p. 3-12.
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ser creditadas à sensibilidade
de nossos pesquisadores, que
perceberam,
oportunamente,
a necessidade do controle
na construção da linguagem
científica no âmbito do direito,
enfatizando a Teoria Geral e,
para o coroamento da pesquisa,
estimulando as meditações
acerca da natureza do processo
cognoscitivo e de suas projeções
efectuais. Este último esforço,
que retroverte sobre a própria
construção do discurso, encontra
limitações, mas, ao mesmo
tempo, trava contato com suas
virtudes e potencialidades.

No domínio das chamadas
“Ciências Sociais”, a postura
axiológica do ser cognoscente é
pressuposta, já que, sem valor,
que é o sentido específico do
homem e da sua liberdade, ele
mesmo não existe como tal e
não há como falar-se em cultura.
A polaridade se estabelece em
termos diferentes. Há cabimento
de enunciados de outras ciências
na linguagem da dogmática,
desde que não interfiram naquilo
que conhecemos por “modelo do
raciocínio da Ciência do Direito
em sentido estrito”.

Vale dizer, o autor pode,
perfeitamente,
enriquecer
seu discurso descritivo com
orações estranhas, desde que
o faça a título de observações
marginais. Torna-se possível,
então, trasladar sentenças da
Economia, da Ciência Política,
da Sociologia, da História, da
Antropologia para ajudar no
esclarecimento indicativo, para
servir de contraste, de pano de
fundo, jamais para fundamentar
o modo de ser peculiar do
pensamento jurídico. Tudo isso,
sem falar da necessidade que o
teórico tem de sair do âmbito

do conhecimento especializado,
para examinar a natureza de
seu trabalho, inspecionando a
técnica da construção científica,
a fim de arrumar organicamente
o material da investigação, que é
o campo próprio da metodologia
jurídica.

instrumentos
preciosos
do
aprofundamento cognoscitivo.

Além disso, a presença de uma
eficaz teoria das normas abre as
portas ao cientista para uma série
de evoluções que o pensamento
pode organizar, na construção
de sentidos adequados para
Foi com esta preocupação em compreender o sistema do direito
“escrever bem e pensando” posto.
que o constructivismo lógicosemântico tomou força em toda Orientar as condutas intercomunidade científica. A busca humanas, em termos de propiciar
incessante de se aperfeiçoar a a realização de valores caros
Teoria Geral, com o objetivo de aos sentimentos sociais, num
aprofundar o conhecimento da determinado setor do tempo
matéria, tornou-se a base do histórico, tem sido o primordial
movimento que introduziu, no objetivo do direito. Essa précampo epistemológico do direito, ordenação de comportamentos
mudanças ideológicas relevantes. possíveis,
no
âmbito
do
Transportando-se este panorama relacionamento intersubjetivo,
para o quadro das inovações porém, é apenas estimulada,
teóricas do movimento, breve instigada,
provocada
pelos
investigação nos demonstrará o mecanismos linguísticos de que
enorme passo dado pela Ciência se pode servir o instrumento
do Direito.
jurídico, porquanto sabemos que
a linguagem, ainda que proferida
com a autoridade coativa dos
órgãos do Poder Público, não
3. O direito como sistema chega a tocar materialmente os
comunicacional e o percurso eventos e as condutas por ela
gerador de sentido
regulados. O legislador, tomado
aqui em seu sentido amplo,
Dados
os
esclarecimentos tem de mexer com crenças,
desenvolvidos
nos
itens hábitos sociais, sentimentos e
anteriores, penso que, nos dias estimativas; tem de apreender,
atuais, seja temerário tratar do historicamente, a marcha do
jurídico sem atinar a seu meio social, para que lhe seja possível
exclusivo de manifestação: a motivar os destinatários da regra
linguagem. Não toda e qualquer jurídica, induzindo-os no sentido
linguagem, mas a verbal-escrita, de realizar as expectativas
em que se estabilizam as condutas normativas.
intersubjetivas,
ganhando
objetividade no universo do Agora, esse poder retórico que
discurso. E o pressuposto do atravessa de cima a baixo a
“cerco inapelável da linguagem” mensagem legislada, e sem o
nos conduzirá, certamente, a uma qual ficará irremediavelmente
concepção semiótica dos textos comprometida a eficácia social
jurídicos, em que as dimensões da norma, faz com que o discurso
sintáticas ou lógicas, semânticas jurídico-prescritivo assuma ares
e pragmáticas, funcionam como de autonomia com relação à
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linguagem da realidade. Verificase, ao percorrer textos do direito
posto, que são numerosos os
casos de discrepância entre
a proposição prescritiva e a
situação do mundo recolhida
como conteúdo da linguagem
ordinária, utilizada no cotidiano.
A autoridade que legisla passa
por alto pela conformação da
linguagem vivida no ambiente
social, tomando o acontecimento
como convém à disciplina de
seus interesses regulatórios,
exibindo, com isso, a manifesta
independência que existe entre
os dois segmentos sígnicos.

Claro está que dessa observação
advêm
consequências
fundamentais
para
a
compreensão
do
fenômeno
jurídico. Entre elas, cabe referir:
a) o discurso normativo, para
reger os comportamentos entre
pessoas, não pode ater-se, pura
e simplesmente, à linguagem
mediante a qual aquelas
condutas se efetivam no meio
social, sob pena de ficar tolhido
pelos mesmos fatores que o
condicionam. Por isso mesmo,
permite-se-lhe tanto confirmar
proposições factuais, como
alterá-las pela infirmação, total
ou parcialmente, ao talante do
legislador, com o que se constrói
o plano da facticidade jurídica; b)
disso decorre uma configuração
semiótica bem distinta entre os
dois corpus, com suas peculiares
dimensões sintáticas, semânticas
e pragmáticas, nitidamente
diferentes; c) e uma conclusão
incisiva, no sentido de que o
intervalo dessa diferença é
ocupado por construções em que
o autor dos preceitos normativos
opera com liberdade, vigiada
6

pela Lógica Deôntica e pelos
imperativos do próprio sistema, é
certo, mas imprescindível para os
fins reguladores a que se destina
a linguagem do direito positivo.
Ora, como a demarcação do
objeto é da responsabilidade
do
cientista,
atento
aos
limites
epistemológicos
do
correspondente
campo
de
investigação,
nada
impede
que seu interesse venha a
incidir exatamente no espaço
daquela diferença a que aludi
linhas
acima,
enfrentando
indagações como: até que ponto
o editor da norma jurídica
pode desprender-se das formas
usuais encontradas no exame do
tecido social, sob o pretexto de
disciplinar os comportamentos
interpessoais? Que expedientes
retóricos estaria ele credenciado
a empregar? Como funcionariam
esses recursos que, no final das
contas, outorgam tal supremacia
à linguagem do legislador?

As respostas dessas e outras
indagações
se
enlaçam
estritamente na escolha da
concepção filosófica adotada
pelo intérprete do direito na
compreensão do direito posto
e na construção da facticidade
jurídica. E muitas podem ser! Eis
que, por esse vezo metodológico
apresentado acima, fica claro
meu apreço pelas concepções
do
constructivismo
lógicosemântico.

realidade. Tendo Gregório Robles6
como seu percursor, situa-se,
como não poderia deixar de ser, no
marco da filosofia da linguagem,
mas pressupõe interessante
combinação entre o método
analítico e a hermenêutica,
fazendo avançar seu programa
de estruturação de uma nova e
instigante Teoria do Direito, que
se ocupa das normas jurídicas
enquanto mensagens produzidas
pela autoridade competente
e dirigidas aos integrantes
da comunidade social. Tais
mensagens vêm animadas pelo
tom da juridicidade, isto é,
são prescritivas de condutas,
orientando o comportamento
das pessoas de tal modo que se
estabeleçam os valores presentes
na consciência coletiva.
O direito como sistema de
comunicação – cujas unidades
são ações comunicativas e, como
tais e enquanto tais, devem
ser observadas e exploradas –
impõe que qualquer iniciativa
para intensificar o estudo desses
fenômenos leve em conta o
conjunto, percorrendo o estudo
do emitente, da mensagem, do
canal e do receptor, devidamente
integrados
no
processo
dialético do acontecimento
comunicacional.

Tenho a firme convicção de que
essa proposta epistemológica
é sumamente enriquecedora,
oferecendo perspectivas valiosas
para quem se aproxima do
Certo é que o direito, tomado como direito em atitude cognoscente.
um grande fato comunicacional, E o testemunho vivo desse
já
está
afigura-se como concepção reconhecimento
em
numerosos
relativamente recente, tendo em consignado
vista a perspectiva histórica, escritos da dogmática brasileira.
numa análise longitudinal da A investigação do fenômeno

ROBLES MORCHON, Gregório. Teoria del Derecho: fundamentos de teoíia comunicacional del derecho. V. 1. 3ª ed. Madrid: CIVITAS/Thonson Reuters,

2010.
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jurídico, com os recursos da teoria
comunicacional,
possibilitou
atingir níveis mais profundos
de observação e também
desenvolver uma análise mais
fina e penetrante do trabalho
construtivo da Ciência. Tal
perspectiva sacode a consciência
e mexe com as concepções
convencionais que estamos
acostumados a encontrar.

O direito, no seu particularíssimo
modo de existir, manifesta-se
necessariamente na forma de
linguagem. E linguagem é texto.
Agora, a proposição segundo a
qual “tudo é texto”, o chamado
“cerco inapelável da linguagem”,
como asserção filosófica da mais
alta indagação, não nos cabe
discutir neste espaço e nesta
oportunidade.

facilitar as comparações e os
paralelos que ordinariamente o
leitor estabelece cada vez que lhe
acode à mente o ponto de vista de
outros autores. Distinções como
esta, se formuladas com clareza,
alimentam
a
possibilidade
criativa de quem reflete,
sugerindo ideias que aprofundam
a busca intelectual e enriquecem
o pensamento.

São exemplos de enunciados
expressos: homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição
(art. 5º, inciso I, da CR); Brasília
é a Capital Federal (art. 18, §1º,
da CR). Outros, porém, não têm
forma expressa, aparecendo na
implicitude do texto, fundados
que são em enunciados explícitos.
São os implícitos, obtidos por
derivação lógica dos enunciados
Sobre o assunto, tenho insistido expressos, como, por exemplo,
na tese de que normas são o da isonomia jurídica entre
as significações construídas as pessoas políticas de direito
a partir dos suportes físicos constitucional interno (produzido
dos enunciados prescritivos. a partir do enunciado expresso
No sentido amplo, a cada da Federação, combinado com o
enunciado corresponderá uma da autonomia dos Municípios);
significação, mesmo porque o princípio da supremacia do
não
seria
gramaticalmente interesse público ao do particular
correto falar-se em enunciado (reconhecido pela leitura atenta
(nem frase) sem o sentido que a dos
enunciados
explícitos,
ele atribuímos. Penso que seja relativos à disciplina da atividade
suficiente mencionar “suporte administrativa do Estado).
físico de enunciado prescritivo”
para referir-me à fórmula digital, Seguindo
esta
construção
ao texto no seu âmbito estreito, exegética e partindo da premissa
à base material gravada no da unicidade do texto jurídicodocumento legislado. As normas positivo que se pode alcançar os
são da ordem das significações. quatro subsistemas pelos quais
Em sentido amplo, quaisquer se locomovem obrigatoriamente
significações.
Porém,
em todos aqueles que se dispõem
acepção restrita, aquelas que se a conhecer o sistema jurídico
articularem na forma lógica dos normativo: a) o conjunto de
juízos hipotético-condicionais: enunciados, tomados no plano
Se ocorrer o fato F, instalar- da expressão; b) o conjunto
se-á a relação R entre dois ou de conteúdos de significação
mais sujeitos de direito (S’ e dos enunciados prescritivos;
S’’). Reitero a terminologia para c) o domínio articulado de
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significações normativas; e d)
os vínculos de coordenação e de
subordinação que se estabelecem
entre as regras jurídicas.

Há que se tomar nota que
o comportamento de quem
pretende interpretar o direito
para conhecê-lo deve ser
orientado pela busca incessante
da compreensão desses textos
prescritivos. Ora, como todo
texto tem um plano de expressão,
de natureza material, e um plano
de conteúdo, por onde ingressa
a subjetividade do agente para
compor as significações da
mensagem, é pelo primeiro,
vale dizer, a partir do contato
com a literalidade textual, com
o plano dos significantes ou com
o chamado plano da expressão,
como algo objetivado, isto é,
posto
intersubjetivamente,
ali onde estão as estruturas
morfológicas e gramaticais, que
o intérprete inicia o processo
de interpretação, propriamente
dito, passando a construir os
conteúdos significativos dos
vários enunciados ou frases
prescritivas para, enfim, ordenálos na forma estrutural de
normas jurídicas, articulando
essas entidades para construir
um domínio. Se retivermos a
observação de que o direito se
manifesta sempre nesses quatro
planos: o das formulações literais,
o de suas significações enquanto
enunciados prescritivos, o das
normas jurídicas, como unidades
de sentido obtidas mediante
grupamento de significações
que obedecem a determinado
esquema formal (implicação) e
o dos vínculos de coordenação
e de subordinação que se
estabelecem entre as regras
jurídicas – e se pensarmos
que todo nosso empenho se
dirige para estruturar essas

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

Constituição,
emenda
constitucional, lei complementar,
lei delegada, lei ordinária, medida
provisória, resoluções, decretos,
sentenças, acórdãos, contratos e
atos administrativos, enquanto
suportes materiais de linguagem
deôntico-jurídica,
pertencem
A missão do exegeta dos textos à plataforma da expressão dos
jurídico-positivos, ainda que textos prescritivos e, como tais,
possa parecer facilitada pela são veículos introdutórios de
eventual
coincidência
da normas jurídicas, constituindo a
mensagem prescritiva com a base empírica do conhecimento
sequência das fórmulas gráficas do direito posto.
utilizadas pelo legislador (no
direito escrito), oferece ingentes Já a norma jurídica é juízo
construído
dificuldades se a proposta for de implicacional
um exame mais sério e atilado. pelo intérprete em função da
E, sendo o direito um objeto experiência no trato com esses
da cultura, invariavelmente suportes comunicacionais. Por
penetrado por valores, teremos, isso, não há que se confundir
de um lado, as estimativas, norma com o complexo de
enunciativas,
sempre cambiantes em função da significações
ideologia de quem interpreta; de unificadas em forma lógica
(estrutura
outro, os intrincados problemas determinada
que cercam a metalinguagem, implicacional) e a expressão literal
também inçada de dúvidas desses enunciados, ou mesmo
sintáticas e de problemas de os conteúdos de sentido que tais
enunciados apresentem, quando
ordem semântica e pragmática.
isoladamente considerados. O
Tudo isso, porém, não nos plano dos significantes (plano
impede de declarar que conhecer de expressão) é o veículo que
o direito é, em última análise, manifesta, graficamente (no
compreendê-lo,
interpretá-lo, direito escrito), a mensagem
construindo o conteúdo, sentido expedida pelo autor. Na sua
e alcance da comunicação implexa totalidade, constitui o
legislada. Tal empresa, contudo, sistema morfológico e gramatical
nada tem de singela. Requer o do direito posto, conjunto de frases
envolvimento do exegeta com prescritivas introduzidas por
as proporções inteiras do todo fatos jurídicos que a ordenação
sistemático,
incursionando positiva para tanto credencia.
pelos escalões mais altos e de
propósitos
analíticos,
lá regressando com os vetores Com
axiológicos ditados por juízos entretanto, podemos isolar
frase por frase, enunciado
que chamamos de “princípios”.
por
enunciado,
compondo
A lei, vista sob certo ângulo, um domínio de significações,
representa
o
texto,
na antes de agrupar os conteúdos
sua dimensão de veículo segundo fórmulas moleculares
de
prescrições
jurídicas. caracterizadas pelo conectivo

normas contidas num estrato
de linguagem – não será difícil
verificar a gama imensa de
obstáculos que se levantam no
percurso gerativo de sentido
ou, em termos mais simples, na
trajetória da interpretação.

7

implicacional. Nesse momento
intermediário, estaremos diante
daquilo que poderíamos chamar
de “sistema de significações
proposicionais”.
Agora,
num patamar mais elevado
de
elaboração,
juntaremos
significações, algumas no tópico
de antecedente, outras no lugar
sintático de consequente, tudo
para constituir as entidades
mínimas e irredutíveis (com
o perdão do pleonasmo) de
manifestação do deôntico, com
sentido completo, uma vez que as
frases prescritivas, insularmente
tomadas, são também portadoras
de sentido. Formaremos, desse
modo, as unidades normativas,
regras ou normas jurídicas
que, articuladas em relações de
coordenação e de subordinação,
acabarão compondo a forma
superior do sistema normativo.
A proposição que dá forma à
norma jurídica, ensina Lourival
Vilanova7:

é uma estrutura lógica. Estrutura
sintático-gramatical é a sentença
ou oração, modo expressional
frástico (de frase) da síntese
conceptual que é a norma. A
norma não é a oralidade ou a
escritura da linguagem, nem é o
ato-de-querer ou pensar ocorrente
no sujeito emitente da norma, ou
no sujeito receptor da norma, nem
é, tampouco, a situação objetiva
que ela denota. A norma jurídica é
uma estrutura lógico-sintática de
significação (...).

Colho o ensejo para reiterar que
os quatro subsistemas a que me
refiro são constitutivos do texto,
entendida a palavra como produto
da enunciação e, portanto, na
sua ampla dimensão semântica.

VILANOVAK, Lourival. “Níveis de Linguagem em Kelsen (Norma jurídica/proposição jurídica)” in Escritos Jurídicos e Filosóficos, Vol 2, p. 208.
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Nunca é demais insistir que
as subdivisões em sistemas
respondem a cortes metódicos
que os objetivos da investigação
analítica impõem ao espírito do
pesquisador. Tenhamos presente
que a norma jurídica é uma
estrutura categorial construída,
epistemologicamente,
pelo
intérprete,
a
partir
das
significações que a leitura dos
documentos do direito positivo
desperta em seu espírito. É
por isso que, quase sempre,
não coincidem com os sentidos
imediatos dos enunciados em que
o legislador distribui a matéria
no corpo físico da lei. Provém
daí que, na maioria das vezes, a
leitura de um único artigo será
insuficiente para a compreensão
da regra jurídica. E, quando isso
acontece, o exegeta se vê na
contingência de consultar outros
preceitos do mesmo diploma, e
até a sair dele, fazendo incursões
pelo sistema.
4.
Intertextualidade
e
inesgotabilidade
da
interpretação no processo de
construção normativa
Num quadro de pluralismo
de sistemas positivos, vamos
encontrar diretrizes específicas
variadas para o desenvolvimento
do trabalho hermenêutico de
produção de normas. Com
efeito, as ordenações jurídiconormativas
costumam
estabelecer caminhos próprios
para a realização do percurso
construtivo,
neles
fixando
os valores que lhes pareçam
convenientes para integrar as
várias unidades produzidas.
Nesse sentido, a Constituição
brasileira é até abundante,
fazendo constar uma série de

estimativas sem as quais as regras
elaboradas pelo intérprete não
encontrarão o devido respaldo
de fundamento constitucional.

Justamente para atender a
estipulações dessa índole é
que o esforço de procura de
enunciados fica tolhido, uma
vez que o exegeta não poderá
recolhê-los, à sua vontade,
em qualquer região do direito
posto, devendo circunscrever
a pesquisa a certos segmentos
da ordem legislada, que o texto
constitucional
expressamente
indica. O princípio da legalidade,
entre nós, compele o agente a
procurar frases prescritivas,
única e exclusivamente, entre as
introduzidas no ordenamento
positivo por via de lei ou de
diploma normativo que tenha o
mesmo status. Se do consequente
da regra advier obrigação de dar,
fazer ou não-fazer alguma coisa,
sua construção reivindicará a
seleção de enunciados colhidos
apenas no plano legal, sendo
vedado o aproveitamento de
sentenças oriundas de decretos,
portarias e outros atos de
hierarquia inferior. A restrição,
todavia, não alcança patamares
superiores, de tal sorte que
podem ser empregados na
composição da norma quaisquer
outros enunciados de maior
gradação na escala hierárquica.

senão aqueles introduzidos por
lei. Seja a menção genérica do
acontecimento factual, com seus
critérios compositivos (material,
espacial e temporal), seja a
regulação da conduta, firmada
no consequente, também com
seus critérios próprios, vale
dizer, indicação dos sujeitos
ativo
e
passivo
(critério
pessoal), bem como da base de
cálculo e da alíquota (critério
quantitativo), tudo há de vir
expresso em enunciados legais,
não se admitindo, sob qualquer
pretexto, que sequer um desses
elementos possa ser retirado de
sentenças prescritivas inferiores.
E, assim por diante, toparemos
com determinações especiais
para a formação de regras pelo
Poder Judiciário, bem como
sobre normas administrativas,
contratuais etc, constantes do
direito positivo e salientadas
pela Dogmática.
Sabe-se quão difícil é sustentar
a correção do pensamento sem
fazer concessões; instaurar
o processo comunicacional,
passando a mensagem científica
com o rigor necessário, sem
provocar os ruídos que a precisão
vocabular muitas vezes suscita.

O direito, como sistema de
objetivações que projeta as
formas pretendidas para a
interação social, manifesta-se
Modelo
interessante
para invariavelmente pela linguagem,
exibir esse aspecto do processo seja ela escrita ou não escrita,
construtivo,
principalmente pouco importa. Sistema de signos
pelo grande rigor que encerra, utilizado para a comunicação,
encontramos
no
direito a linguagem jurídica assume,
tributário. A regra-matriz de desde logo, a função de conteúdos
incidência, como estrutura lógico- prescritivos voltados para o
sintática, há de ser saturada setor específico das condutas
com as significações do direito intersubjetivas.
positivo. Entretanto, pela diretriz
da estrita legalidade, não podem À
proposta
epistemológica
ser utilizados outros enunciados, de isolar o dado jurídico
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identificando-lhe as normas,
acresceu-se a verificação, até
certo ponto tardia, de que tais
entidades não teriam outro
meio de aparição, no contexto
da realidade social, que não
fosse pela linguagem técnica,
concebida pelo legislador para
canalizar os comportamentos
inter-humanos em direção aos
valores que a sociedade quer ver
concretizados.

que a derivação de caminho,
longe de representar mera
operação de contorno, justificase plenamente. A instância da
pesquisa semântica, dentre
as outras opções de análise
semiótica, é algo de grande
especificidade, de tal sorte
que o arsenal terminológico
existente, na busca da precisão
indispensável
às
rigorosas
articulações de sentido, sobre
ser complexo, é formado por
Travar contato com a linguagem termos que muitas vezes vêm
do direito, portanto, é o ponto em outro idioma, tal qual o
de partida, inafastável, incisivo, inglês, aceito pela comunidade
para o conhecimento das jurídica por convenção de caráter
estruturas mesmas do fenômeno internacional.
jurídico. Aliás, ninguém lograria
construir o ato hermenêutico, Aliás, é oportuno lembrar que
oferecendo sentido ao produto as alterações produzidas pelo
legislado, sem iniciar seu homem no mundo circundante,
trabalho pelo plano da expressão por mais desenvolvidos que
ou da literalidade textual, sejam o instrumental e a técnica
suporte físico das significações utilizados em determinado
do direito. Daí a extraordinária setor, terão de apoiar-se,
importância da semiótica, como invariavelmente, na chamada
teoria geral dos signos de toda “causalidade física ou natural”,
e qualquer linguagem, teoria isto é, no saber efetivo das
responsável
pelas
radicais relações “meio/fim”. Daí porque,
transformações dos costumes da pondo entre parênteses o dado
comunidade jurídica, no mundo jurídico, numa ascese provisória,
contemporâneo. Nessa linha de ingressamos em tópicos da
reflexão, não seria excessivo teoria da comunicação, para
afirmar que a teoria dos signos, de lá regressar com elementos
tomando o direito positivo informativos
imprescindíveis
como sistema de objetivações, ao conhecimento da matéria.
recorta-o, metodologicamente – é Enfatiza-se,
com
isso,
a
claro – nos três planos da análise experiência efetiva do princípio
semiótica: sintático, semântico da intertextualidade, interior e
e pragmático, atravessando o exterior ao direito, sem a qual
discurso prescritivo de cima se tornaria impraticável o ato de
a baixo, num invejável esforço interpretação.
de decomposição. E esse modo
peculiar de investigação está Tomado o saber da Ciência
provocando sensível mudança como algo que se apresenta
nos paradigmas clássicos de invariavelmente em linguagem,
estudo, podendo ser identificado constituindo-se na forma e
como autêntica revolução nos no sentido de texto, não teria
padrões científicos.
propósito sustentar o projeto
do isolamento disciplinar sem
Fique
consignado,
porém, ferir de maneira frontal o
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axioma da intertextualidade.
Simultaneamente, porém, não
haveria
cabimento
falar-se
numa
interdisciplinariedade
prescindindo-se
do
valor
individual das disciplinas postas
em relação, o que significa
reconhecer
a
bi-implicação
desses conceitos.

Consignada a ressalva, é preciso
dizer que a intertextualidade
no direito se apresenta em dois
níveis
bem
característicos:
(i) o estritamente jurídico,
que se estabelece entre os
vários ramos do ordenamento
(intertextualidade, interna ou
intrajurídica); e (ii) o chamado
jurídico em acepção lata,
abrangendo todos os setores que
têm o direito como objeto, mas o
consideram sob ângulo externo,
vale dizer, em relação com
outras propostas cognoscentes,
assim como a Sociologia do
Direito, a História do Direito, a
Antropologia Cultural do Direito,
etc. (intertextualidade externa
ou extrajurídica). Quanto ao
“direito
comparado”,
tanto
cabe na primeira classe quanto
na segunda, dependendo da
perspectiva em que se coloca o
sujeito do conhecimento.

Quando Kelsen põe acento na
impossibilidade de separarmos
até o direito público do
direito privado, em termos
metodológicos,
proclamando
a unidade do sistema de
normas como imperativo da
construção de uma Ciência, já
se nota a convicção firme de
reconhecer a intertextualidade
intrajurídica,
chamando
a
atenção, pioneiramente, para
seu caráter axiomático. Dito de
outro modo, a intertextualidade
é o processo constitutivo,
ou melhor, o procedimento
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elementar para a composição do
texto, que, partindo de duas ou
mais materialidades textuais,
desenha e atualiza o sentido
naquela particular situação de
interdiscursividade. Para José
Luiz Fiorin8: “Ela é o processo da
relação dialógica não somente
entre duas ‘posturas de sentido’,
mas também entre duas
materialidades linguísticas.”

Ora, como a demarcação do objeto
científico é apenas o “corte”
inicial no continuum heterogêneo
da
realidade
circundante,
para propiciar o descontinuum
homogêneo de cada Ciência em
particular (Rickert), dentro deste
último, muitos outros cortes e
recortes podem ser traçados,
dependendo das metas e dos
objetivos de aprofundamento
que o agente se proponha
alcançar, preservada a condição
de que permaneça aberta a via do
retorno à esquematização inicial,
e seja sempre possível ao sujeito
cientista combinar as classes
e subclasses do domínio total,
dentro, é claro, dos limites que a
lógica do sistema permitir.

Alie-se, a isso, a inesgotabildiade
da interpetação, outra coluna
que sustenta o processo
interpretativo. O programa
de pesquisa para acesso à
compreensão é, efetivamente,
interminável.
Conhecer
e
operar os textos, aprofundando
o saber, é obra de uma vida
inteira, mesmo que se trate de
algo simples, aparentemente
accessível ao exame do primeiro
instante. A instável relação
entre os homens, no turbulento
convívio social, gera inevitáveis

8
9

mutações semânticas, numa
sucessão crescente de alterações
que se processam no interior
do espírito humano. Aquilo que
nos parecia objeto de inabalável
convicção, em determinado
momento de nossa existência,
fica desde logo sujeito a novas
conformações que os fatos e
as pessoas vão suscitando, no
intrincado entrelaçamento da
convivência social. O mundo
experimenta
mudanças
estruturais de configuração
sob todos os ângulos de análise
que possamos imaginar. E essa
congênita instabilidade, que
atinge as quatro regiões ônticas,
está particularmente presente
no reino dos objetos culturais,
território onde se demoram as
prescrições jurídico-normativas.
Os signos do direito surgem
e vão se transformando ao
sabor
das
circunstâncias.
Os fatores pragmáticos, que
intervêm na trajetória dos
atos comunicativos, provocam
inevitáveis modificações no
campo de irradiação dos valores
significativos,
motivo
pelo
qual a historicidade é aspecto
indissociável do estudo das
mensagens comunicacionais.
Considerações desse tope já
nos permitem ver a flagrante
instabilidade que acompanha
a vida das palavras e das
expressões de uma língua,
tomada aqui como instituição e
sistema; e o direito pode ser visto
como tal9.

5. Notas conclusivas: sobre os
axiomas da intepretação
Reitero que interpretar o direito
é conhecê-lo, atribuindo valores
aos símbolos, isto é, adjudicandolhes significações e, por meio
dessas, fazer referência aos
objetos do mundo, na linha
dos ensinamentos de Lourival
Vilanova.
A
interpretação
pressupõe o trabalho penoso de
enfrentar o percurso gerador de
sentido, fazendo com que o texto
possa dialogar com outros textos,
no caminho da intertextualidade,
onde se instala a conversação
das mensagens com outras
mensagens, passadas, presentes e
futuras, numa trajetória sem fim,
expressão da inesgotabilidade.
Antes, porém, de tocar nesses
dois pontos, axiomas que são
de todo e qualquer empenho
interpretativo, creio que se
ajeita aqui uma advertência,
que faço utilizando-me de um
meneio de linguagem ao gosto
de Rui Barbosa: o vocábulo
“interpretação” padece, como
tantos outros, da ambiguidade
processo/produto, uma vez que
alude à atividade de construção
de sentido, por um lado, e da
própria compreensão, de outro.
Relatado com signos diversos,
percorrer as dificuldades e
vicissitudes do trajeto formador
do sentido realiza o processo,
ao passo que a conquista das
significações da mensagem
textual consubstancia o produto.
A distinção é importante como
dado semântico inerente à
pesquisa sobre o termo.
Retorno, entretanto, aos dois
pontos que suportam o trabalho

FIORIN, José Luiz. “Interdiscursividade e intertextualidade” in Bakhtin: Outros conceitos-chave. Beth Brait (org.), São Paulo, Contexto, 2006, p. 184.

Essas lembranças reafirmam, com força incisiva, a relatividade do conhecimento, proposição tão bem desenvolvida na obra de Vilém Flusser (Língua

e Realidade. 2ª Ed. São Paulo: Annablume, 2004)
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interpretativo, como axiomas da
interpretação: intertextualidade
e inesgotabilidade. Como disse, a
intertextualidade é formada pelo
intenso diálogo que os textos
mantêm entre si, sejam eles
passados, presentes ou futuros,
pouco importando as relações de
dependência estabelecidas entre
eles. Assim que inseridos no
sistema, iniciam a conversação
com outros conteúdos, intrasistêmicos e extra-sistêmicos,
num denso intercâmbio de
comunicações.
Normas
de
lei ordinária dialogando com
escritos constitucionais, com
outras regras já revogadas, com
dispositivos insertos em atos
normativos infralegais, além das
conversações que se instalam
com mensagens advindas dos
mais diversos setores do direito
posto. Com o advento da lei
nova, institui-se complexa e
extensa rede de comunicações
jurídicas
e
extrajurídicas,
repito, perfazendo o universo
do
conteúdo,
delimitado,
unicamente, pelos horizontes de
nossa cultura. A inesgotabilidade,
por sua vez, é a ideia de que toda
a interpretação é infinita, nunca
restrita a determinado campo
semântico. Daí a inferência
de que todo texto poderá ser
sempre reinterpretado. Eis as
duas regras que aprisionam o
ato de interpretação do sujeito
cognoscente.
Segundo os padrões da moderna
Ciência da Interpretação, o
sujeito do conhecimento não
“extrai” ou “descobre” o sentido
que se achava oculto no texto.
Ele o “constrói” em função de
sua ideologia e, principalmente,
dentro dos limites de seu
“mundo”, vale dizer, do seu
universo de linguagem. Exsurge,
com muita força, o axioma da

inesgotabilidade do sentido – ao
lado da intertextualidade – que
opera não só no território do
sistema do direito posto, mas o
transcende, na direção de outros
segmentos do saber.

Os predicados da inesgotabilidade
e da intertextualidade não
significam ausência de limites
para a tarefa interpretativa. A
interpretação toma por base o
texto: nele tem início, por ele se
conduz e, até o intercâmbio com
outros discursos, instaura-se a
partir dele. Ora, o texto de que
falamos é o jurídico-positivo
e o ingresso no plano de seu
conteúdo tem de levar em conta
as diretrizes do sistema. Em
princípio, como bem salientou
Kelsen,
teríamos
molduras
dentro das quais múltiplas
significações
podem
ser
inseridas. Mas esse é apenas um
ponto de vista sobre a linguagem
das normas, mais precisamente
aquele que privilegia o ângulo
sintático ou lógico. Claro está
que, no processo de produção
normativa,
os
aplicadores
estarão lidando com os materiais
semânticos
ocorrentes
na
cadeia de positivação, pois não
teria cabimento prescindir dos
conteúdos concretos, justamente
aqueles que se aproximam
das condutas interpessoais,
postulando implementar os
valores e as estimativas que a
sociedade adota.
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1.Tema ainda carente de maior
aprofundamento doutrinário é
o da conexão entre a tributação
e a dignidade da pessoa humana,
um dos fundamentos do Estado
Brasileiro.

A moldura dentro da qual
apresentaremos este singelo
estudo é a da relação entre
a tributação e os direitos
fundamentais, contexto no qual
temos desenvolvido nossas
reflexões mais recentes.1
2.Dentre
as
múltiplas
incumbências a cargo do Estado
está a tributação, que consiste,
singelamente,
na
atividade
estatal abrangente da instituição,
da arrecadação e da fiscalização
de tributos.

A instituição de tributos constitui
atividade típica do Estado,
indelegável e exercida mediante
lei, em sentido formal e material
(art. 150, I, CR).
Já a arrecadação e a fiscalização
tributárias
revelam-se
competências administrativas,
passíveis, portanto, de delegação
a pessoas de direito público ou
privado (art. 8º, CTN).

Na contemporânea concepção
de Estado, a tributação revelase
autêntico
poder-dever,
cujo exercício traduz-se no
emprego de instrumentos que
lhe possibilitem a obtenção
dos recursos necessários ao
desempenho de suas atividades.

compulsoriamente parte de seu
patrimônio, devendo, contudo,
respeitar uma multiplicidade
de
normas
de
proteção
ao contribuinte.

Nas relações tributárias tal
tensão é evidente, uma vez que
o Estado titulariza o direito de
atingir o direito de propriedade
do particular, e, em consequência,
a liberdade deste, absorvendo

A Constituição da República, à
evidência, é a principal fonte
do Direito Tributário no Brasil.
Disciplina o sistema tributário
nacional em seus arts. 145 a 162,
abrigando os lineamentos para

A
esse
direito
estatal,
consubstanciado na supressão
de parcela do patrimônio dos
Com efeito, a prestação de sujeitos, para a sustentação das
serviços públicos e a manutenção necessidades coletivas, consoante
do patrimônio coletivo implicam um regime jurídico vinculante,
elevados gastos, daí porque o corresponde,
evidentemente,
Estado, como regra, não pode um dever, por parte daqueles, de
prescindir de exigir de seus satisfazer tal obrigação, em prol
administrados prestações de da sociedade.
caráter compulsório qualificadas
Em outras palavras, ao direito
como tributos.
estatal de tributar corresponde
Nesse contexto, é sempre um dever do administrado de arcar
oportuno lembrar que as relações com o ônus de ser tributado, o que
de direito público, gênero no lhe viabiliza, em contrapartida,
qual se inserem as relações o exercício de outros direitos.
tributárias, apresentam, como
traço marcante, a bipolaridade, 3.Relembrado o conceito de
a significar que nelas estão tributação, essencial ao exame
presentes dois valores em da relação entre a tributação e a
constante tensão: de um lado, dignidade da pessoa humana uma
a autoridade do Poder Público; brevíssima dissertação sobre seu
regramento constitucional.
de outro, a liberdade individual.

1 Veja-se o nosso Curso de Direito Tributário – Constituição e Código Tributário Nacional, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2016 e Tributação e Direitos Fundamentais:
Uma Visão Contemporânea, in “Estudos de Direito Tributário em Homenagem ao Professor Roque AntonioCarrazza”, São Paulo, Malheiros Editores, 2014,
pp. 232-243, do qual extraímos grande parte do texto ora apresentado.
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A rigidez do sistema e a diminuta
ou nenhuma liberdade conferida
aos legisladores e aplicadores da
Peculiaridade
do
direito lei tributária, respectivamente,
brasileiro reside no fato de encerram limitações diversas,
o sistema tributário estar dentre as quais se destacam as
delineado
essencialmente chamadas cláusulas pétreas,
na
própria
Constituição, normas constitucionais que
diversamente do que se dá na consignam valores imutáveis
maioria dos países, nos quais o para o Estado brasileiro.
texto fundamental dedica pouca
atenção à disciplina da tributação, Estampadas no art. 60, §
regrada, primordialmente, pela 4º, CR,interessam de perto
à tributação as referentes à
legislação infraconstitucional.2
impossibilidade de, por meio
Dessa característica extraem-se, de
emenda
constitucional,
facilmente, duas consequências veicular-se qualquer dispositivo
relevantíssimas para a adequada que conduza à abolição da
compreensão dos parâmetros a forma federativa de Estado, da
serem observados pelo legislador separação dos poderes e dos
e administrador tributários.
direitos e garantias individuais.
o adequado exercício da ação
estatal de exigir tributos.

Direito
Constitucional

A primeira, consistente no fato de
que, se a Constituição brasileira
é rígida, por contemplar um
processo especial para sua
modificação, mais complexo
do que aquele previsto para a
elaboração de uma lei ordinária,
tal rigidez transmite-se ao
Sistema Tributário Nacional, que
somente pode ser modificado, em
sua estrutura básica, por meio de
emenda constitucional (art. 60).

E a segunda consequência,
consoante a qual toda modificação,
a ser implementada no plano
infraconstitucional, deverá atentar
às
balizas
preestabelecidas
na Lei Maior, o que resulta na
restrita
liberdade
outorgada
aos legisladores ordinário e
complementar para dispor sobre
a tributação – e, obviamente, em
nenhuma liberdade outorgada ao
administrador público nessa seara.

A Federação, forma de Estado
consubstanciada na autonomia
recíproca entre a União e os
Estados-membros, ganha, no
Brasil, configuração de tríplice
ordem jurídico-política, diante da
autonomia igualmente outorgada
aos Municípios (art. 1º, CR).

II, e 150, I, CR), pouco podem os
atos do Poder Executivo nesse
âmbito, sob pena de ofensa
ao aludido princípio.

Ainda, os direitos e garantias
individuais constituem barreiras
intransponíveis à introdução de
inovações no sistema tributário,
uma vez que limitam a própria
ação estatal de exigir tributos.

Os
direitos
individuais
contemplados na Constituição
são
considerados
direitos
fundamentais, assim entendidos
aqueles sujeitos a regime jurídico
diferenciado, que lhes dispensa
maior proteção.
E os tributos, como sabido,
atingem, obrigatoriamente, dois
direitos fundamentais: o direito
à propriedade e o direito de
liberdade.

O primeiro é alcançado direta e
imediatamente pela tributação,
porque o tributo consiste
em
prestação
pecuniária
compulsória, devida por força
Assim, seja qual for a proposta de lei, implicando sua satisfação,
de
alteração
do
sistema obrigatoriamente, a diminuição
tributário, deverá ela observar, do patrimônio do sujeito passivo,
necessariamente, a repartição de diminuição essa que, no entanto,
competências inerente ao modelo jamais poderá caracterizar
confisco (art. 150, IV).
federativo adotado.
Do mesmo modo, o princípio
da separação dos poderes,
proclamado no art. 2º da
Constituição
da
República,
diz diretamente com o perfil
das competências tributárias,
na medida em que, uma vez
estabelecido que a lei é o
instrumento
necessário
ao
exercício da tributação (arts. 5º,

Por outro lado, o direito de
liberdade é alcançado pelo
tributo de modo indireto, de
acordo com os objetivos a
serem perseguidos pelo Estado,
porquanto sua exigência pode
modular comportamentos dos
contribuintes.

2 Vejam-se, por exemplo, as Constituições da Argentina (1853), da Espanha (1978), da França (1958) e da Itália (1947), que dedicam apenas dois ou três
artigos ao trato de matéria tributária.
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Outros direitos fundamentais
também devem ser considerados
pela tributação, uma vez que por
ela alcançados de forma indireta,
como analisaremos adiante.

matrizes de incidência tributária
e pela maneira pela qual o Estado
exerce a atividade tributante.

Direito
Constitucional

4. Passemos, então, à conexão
existente
entre
tributação
e direitos fundamentais.

Não desconhecendo a divergência
terminológica
verificada
a
respeito, podemos afirmar que
os direitos fundamentais são
aqueles considerados inerentes
à própria natureza do homem.
A qualificação de direitos
constitucionais
como
fundamentais reside no regime
jurídico de especial proteção que
a Constituição lhes outorgou,
traduzido, essencialmente, pelo
nível singular de proteção de
suas normas, por constituírem os
direitos e garantias fundamentais
cláusulas pétreas (art. 60, § 4º,
IV), e pela aplicação imediata
de seus preceitos (art. 5º, § 1º).

É
esse
regime
jurídico
diferenciado, estampado num
conjunto normativo de status
constitucional, revestido de
rigidez e tópicos imutáveis, bem
como aplicabilidade imediata,
que qualifica determinados
direitos como fundamentais,
dedicando a Lei Maior vasto
instrumental para a sua tutela.3

Posto isso, exsurge evidente que
a ação estatal de exigir tributos
toca-os diretamente.

Essa relação necessária revelase, especialmente, mediante a
eleição dos fatos que o legislador
constituinte apreende nas regras-

Os fatos abrigados nas regrasmatrizes de incidência hão de ser,
sempre, de significativo conteúdo
econômico, de modo a conferir
suporte à exigência de tributos.
E a tributação, por sua vez, há
de ser desenvolvida dentro dos
balizamentos
constitucionais,
impondo-se a edição de leis
tributárias com a observância
dos princípios pertinentes, a
adoção de uma conduta ética
no exercício da fiscalização,
a lisura dos procedimentos
administrativos e a edição, pelo
Fisco, de atos normativos nos
estritos limites legais, dentre
outras providências.

Podemos dizer que, assim como
o cumprimento da função social
constitui autêntico limite imposto
ao direito de propriedade, por
traduzir-se em condição para o
seu legítimo exercício, o tributo
também molda o direito de
propriedade, uma vez que se
revela inafastavelmente atingido
por aquele, constituindo um de
seus parâmetros constitucionais.

A ideia ora exposta corresponde
à noção de fiscalidade, traduzida
no emprego de instrumentos
tributários com finalidades
meramente arrecadatórias, sem
consideração a outros objetivos.

Por outro lado, o direito de
liberdade,
genericamente
considerado, é alcançado pelo
tributo indiretamente, por via
Relevante observar que os oblíqua, conforme os objetivos
direitos
fundamentais
dão a serem perseguidos, uma vez
suporte à atividade tributante que a exigência daquele pode
do Estado, ao mesmo tempo influenciar
comportamentos,
em que configuram limites determinando
as
opções
intransponíveis
a
essa dos contribuintes.
mesma atividade.
Nessa hipótese, ocorre a
Efetivamente, o direito à extrafiscalidade, que se traduz
propriedade privada é alcançado na utilização de instrumentos
direta e imediatamente pela tributários para inibir ou
tributação, porque o tributo incentivar
comportamentos,
consiste em prestação pecuniária buscando o atingimento de
compulsória, devida por força de finalidades não meramente
lei, implicando a sua satisfação, arrecadatórias, mas sociais,
necessariamente,
redução políticas
ou
econômicas,
do patrimônio do sujeito passivo. c o n s t i t u c i o n a l m e n t e
contempladas.
Recorde-se que tal redução
patrimonialnãopodecaracterizar Neste
passo,
consideramos
confisco, porquanto a utilização importante
salientar
que
de tributo com esse efeito é a compreensão do Direito
vedada constitucionalmente (art. Tributário, cada vez mais,
150, IV, CR).
está voltada à preocupação
concernente
à
adequação
da tributação ao exercício

3 São eles: o mandado de segurança (individual e coletivo), o habeas corpus, o habeas data, a ação popular, o mandado de injunção e a ação civil pública.
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Apresenta-se, desse modo, a
conexão entre tributação e
De fato, universalmente vem direitos fundamentais, dentro
afirmando-se
uma
visão da qual hão de inserir-se
humanistada
tributação,
a todas as reflexões relativas ao
destacar que essa atividade Direito Tributário na sociedade
estatal não busca apenas contemporânea.
gerar recursos para o custeio
de serviços públicos, mas, 5.As considerações efetuadas
igualmente, o asseguramento levam-nos a afirmar que a leitura
do exercício de direitos públicos atenta do texto constitucional
aponta vetor relevante para
subjetivos.
a desejada harmonia entre a
Assim é que a tributação constitui ação estatal de exigir tributos
instrumento para atingir os e o exercício dos direitos
objetivos
fundamentais
da consagrados na Constituição.
República Federativa do Brasil,
consubstanciados na construção Trata-se de princípio derivado
de uma sociedade livre, justa da noção de legalidade, que
e solidária; na garantia do batizamos de princípio da
desenvolvimento nacional; na não obstância do exercício de
erradicação da pobreza e da direitos fundamentais por via
marginalização e na redução das da tributação.4
desigualdades sociais e regionais;
bem como na promoção do bem Esse princípio, que se encontra
de todos, sem preconceitos de implícito no texto constitucional,
origem, raça, sexo, cor, idade é extraído das normas que
e quaisquer outras formas afirmam que os diversos direitos
de discriminação (art. 3º, I a IV). e liberdades nele contemplados
devem conviver harmonicamente
Atualmente, impõe-se reconhecer com a atividade tributante.
estarem
indissoluvelmente
associadas as ideias de tributação Em outras palavras, se a Lei
e cidadania: ser cidadão também Maior assegura o exercício de
é ser contribuinte, pois poder determinados direitos, que
contribuir para as despesas do qualifica como fundamentais,
Estado representa um aspecto não pode tolerar que a tributação,
também
constitucionalmente
do exercício da cidadania.
disciplinada, seja desempenhada
desapreço
a
esses
Em verdade, somente pode ser em
considerado autêntico cidadão mesmos direitos.
quem tem a possibilidade de
auferir renda, deter patrimônio E uma das maneiras pelas
e realizar consumo, todas quais, indesejavelmente, pode
manifestações de capacidade o exercício de direitos vir a ser
amesquinhado é por intermédio
contributiva.
da
tributação,
porquanto,
de direitos fundamentais.

Direito
Constitucional

como apontado, o tributo,
necessariamente, interfere com
o direito de liberdade e o direito
de propriedade.

O princípio da não obstância
do
exercício
de
direitos
fundamentais por via da
tributação projeta seus efeitos,
inicialmente,
no
próprio
Texto Fundamental.
Todas as normas constitucionais
vedatórias da tributação em
determinadas situações ou em
relação a determinadas pessoas,
bem como aquelas garantidoras
do
exercício
de
direitos,
representam sua aplicação,
tais como as imunidades
e os princípios.

Portanto, o princípio em foco
tem sua eficácia manifestada não
somente mediante a instituição
de situações de intributabilidade,
mas igualmente mediante a
observância de outros princípios
constitucionais, tais como o
da vedação da utilização de
tributo com efeito de confisco
(art. 150, IV), o da função social
da propriedade (arts. 5º, XXIII,
e 170, III) e o da liberdade de
profissão (arts. 5º, XIII, e 170,
parágrafo único).
Endereça-se
também
ao
legislador infraconstitucional que,
ao instituir os tributos, não pode
embaraçar o exercício de direitos
considerados
fundamentais.
Ao eleger os fatos que serão
apreendidos pelas hipóteses
de incidência tributária, o
legislador
infraconstitucional
deve considerar os direitos cujo

4 Cf. nosso Imunidades Tributárias – Teoria e Análise da Jurisprudência do STF, 3ª ed., revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Malheiros Editores, 2015,
pp. 85-90.
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exercício eventualmente poderá
ser afetado pela exigência fiscal,
de modo a não obstaculizar
seu exercício. A concessão de
isenções, por exemplo, pode
constituir-se
num
valioso
instrumento de viabilização
da eficácia desse princípio.

Ilustremos nosso raciocínio com
alguns exemplos.

Direito
Constitucional

O direito à saúde vem declarado
no art. 196 da Constituição,
segundo o qual “A saúde é direito
de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem
Por derradeiro, o administrador à redução do risco de doença e
fiscal é igualmente alcançado de outros agravos e ao acesso
por seus efeitos, coibindo-se que, universal igualitário às ações
a pretexto de regulamentar-se e serviços para sua promoção,
a lei, sejam impostas restrições proteção e recuperação”.
ao
exercício
de
direitos
fundamentais mediante atos Assim sendo, o direito à saúde
normativos, cujos destinatários deve ser tutelado pela tributação,
são,
exclusivamente,
os não cabendo, por exemplo, que os
agentes públicos encarregados valores referentes às despesas
médicas e ao seguro-saúde sejam
de sua aplicação.
considerados renda tributável
6.A par da mencionada tensão para efeito de Imposto sobre
inerente às relações de direito a Renda.
público, dais quais a relação
tributária é espécie, vale salientar A educação, por sua vez, na
a existência de uma tensão dicção constitucional, é “direito
de outra natureza, de caráter de todos e dever do Estado e
permanente, observada entre a da família, será promovida e
imposição de tributos e o exercício incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno
de direitos fundamentais.
desenvolvimento da pessoa,
Se, de um lado, parece evidente que seu preparo para o exercício da
vários dos direitos assegurados cidadania e sua qualificação para
na
ordem
constitucional o trabalho” (art. 205).
dependem, para sua proteção
e efetivação, dos recursos Tal como ocorre em relação ao
advindos da receita tributária, direito à saúde, as despesas com a
de outro lado a exigência de educação, do contribuinte e seus
tributos pode, inadequadamente, dependentes, não podem integrar
dificultar ou mesmo inviabilizar a renda tributável, sob pena de
violar-se direito fundamental,
o exercício daqueles.
uma
vez
constituirem
Assim é que muitos direitos autênticas despesas necessárias
fundamentais podem ter seu à manutenção das pessoas físicas.
exercício afetado pela exigência
de tributos, a tal ponto que, No âmbito dos direitos difusos,
em diversas hipóteses, a por seu turno, igualmente é
própria Constituição afasta a nítida sua intersecção com
possibilidade de sua instituição, a atividade tributante.
peculiaridade
do
sistema
tributário brasileiro.

Em matéria ambiental, isso
manifesta-se
mediante
o
emprego dos chamados tributos
ambientais, isto é, aqueles
vocacionados ao atingimento
de propósitos voltados à
preservação do meio ambiente,
bem como mediante a exigência
de tributos que, mesmo sem
terem sido instituídos com essa
finalidade, podem ser utilizados
para
modular
condutas
a ela afinadas.
Como exemplos dessa última
categoria, o Imposto Territorial
Rural – ITR e as taxas de polícia.

No âmbito do Direito do
Consumidor, cabe destacar que
o consumo, ao lado da renda e
do patrimônio, constitui um dos
índices presuntivos de riqueza,
universalmente
considerados
pela tributação.

Tanto assim é que a própria
Constituição
o
reconhece
expressamente, ao proclamar
que “a lei determinará medidas
para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias
e serviços” (art. 150, § 5º).
Ainda, vale relembrar que
outros direitos contemplados
na Lei Maior contam com a
intributabilidade como meio para
garantir seu pleno exercício. Ao
outorgar imunidades em relação a
diversos tributos, a Constituição
visa, por meio desse mecanismo,
conferir proteção a múltiplos
direitos, como apontaremos
no tópico subsequente.
7.Expostas tais ideias, tratemos
de esboçar algumas notas
acerca do princípio da dignidade
da pessoa humana.
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Ainda, projeta seus efeitos no
comando que proclama ser
dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à
Como ensina José Afonso da Silva, profissionalização, à cultura,
“a dignidade da pessoa humana à dignidade, ao respeito, à
é um valor supremo que atrai liberdade e à convivência familiar
o conteúdo de todos os direitos e comunitária (art. 227, caput)
fundamentais do homem, desde e, igualmente,no que afirma
o direito à vida”5
que a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar
A dignidade da pessoa humana as pessoas idosas, assegurando
constitui um dos fundamentos do sua participação na comunidade,
Estado Democrático de Direito defendendo sua dignidade e bemBrasileiro, ao lado da soberania, estar e garantindo-lhes o direito
da cidadania, dos valores sociais à vida (art. 230).
do trabalho e da livre-iniciativa,
bem como do pluralismo político Ricardo Lobo Torres, ao discorrer
(art. 1º, III, CR).
sobre tal princípio, assevera
que da dignidade humana
Essa diretriz espraia-se pelo “exsurgem assim os direitos
texto constitucional e reflete-se fundamentais que os direitos
em outros preceitos, tais como sociais e econômicos, tanto os
o que consigna o direito à vida direitos da liberdade, quanto os
(art. 5º, caput), bem como o que da justiça”. E arremata ensinando
declara que a ordem econômica, que “a natureza de princípio
fundada na valorização do fundamental faz com que a
trabalho humano e na livre- dignidade humana se irradie por
iniciativa, tem por fim assegurar toda a Constituição e imante todo
a todos existência digna, conforme o ordenamento jurídico”.6
os ditames da justiça social (...)
(art. 170, caput).
Luís Roberto Barroso e Ana
Paula de Barcellos, por seu
Também, encontra-se presente turno,observam que a superação
no dispositivo que prevê que histórica do jusnaturalismo e o
o planejamento familiar, livre fracasso político do positivismo
decisão do casal, é fundado nos abriram caminho para o
princípios da dignidade humana e póspositivismo,
“designação
da paternidade responsável (art. provisória e genérica de um
226, § 7º).
ideário difuso, no qual se incluem
a definição das relações entre
valores, princípios e regras,
Entenda-se por dignidade da
pessoa humana o atributo desta
que impõe seja ela merecedora
de
respeito
e
proteção,
independentemente
de
sua
raça, sexo, idade, estado civil
ou condição socioeconômica.

Direito
Constitucional

aspectos da chamada nova
hermenêutica constitucional e a
teoria dos direitos fundamentais,
edificada sobre o fundamento
da dignidade humana”.

Assim, concluem, “a valorização
dos princípios, sua incorporação,
explícita ou implícita, pelos
textos constitucionais e o
reconhecimento pela ordem
jurídica de sua normatividade
fazem parte desse ambiente de
reaproximação entre Direito
e Ética”7.
8.Posto isso, é tempo de
analisarmos a relação entre
a tributação e o princípio
da dignidade da pessoa humana.

Embora, à primeira vista, tal
princípio pareça não projetar seus
efeitos no âmbito tributário, dada
sua condição de sobreprincípio
volta-se à garantia de direitos
fundamentais em geral e, assim,
irradia sua eficácia, também,
sobre a tributação.
Isso porque essa atividade
estatal,
assim
como
as
demais, há de observar as
exigências mínimas para uma
existência digna.
Concentraremos nossa análise
a respeito de tal princípio no
âmbito da instituição de tributos,
deixando de lado a arrecadação
e a fiscalização, atividades
administrativas que integram
a atividade tributante.
Assim, aspecto mais visível do
vínculo existente entre tributação

5 Poder Constituinte e Poder Popular: Estudos sobre a Constituição, 1ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000, p. 147.
6 O Direito ao Mínimo Existencial, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 152.

7 “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”, Revista Forense, ano 100, v. 371, jan/fev 2004,
pp. 179180, destaques do original.
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e dignidade da pessoa humana
vem estampado na exigência
da observância da capacidade
contributiva da pessoa física,
especialmente quanto aos seus
efeitos devedação da tributação
do mínimo vitale da utilização
de tributo com efeito de confisco.

na posição de destinatário legal
tributário, para suportar a carga
tributária, numa obrigação cujo
objeto é o pagamento de imposto,
sem o perecimento da riqueza
lastreadora da tributação.9

– como a própria designação
indica – reportase a um sujeito
individualmente
considerado.
Expressa aquela aptidão de
contribuir na medida das
possibilidades econômicas de
determinada pessoa. Nesse
Note-se que o conceito em estudo plano, presente a capacidade
pode, ainda, ser compreendido contributiva in concreto, aquele
em dois sentidos distintos.
potencial sujeito passivo tornase efetivo, apto, pois, a absorver
Falase em capacidade contributiva o impacto tributário.
absoluta ou objetiva quando se
está diante de um fato que se Opera, inicialmente, como critério
constitua numa manifestação de de graduação dos impostos.
riqueza; referese o termo, nessa Como se verá adiante, quando
acepção, à atividade de eleição, cuidarmos especificamente da
pelo legislador, de eventos definição da base de cálculo e da
que demonstrem aptidão para alíquota, a apuração do quantum
concorrer às despesas públicas. do imposto tem como medida a
Tais eventos, assim escolhidos, própria capacidade contributiva
apontam para a existência de do sujeito passivo.
um sujeito passivo em potencial,
por exemplo, auferir renda, Em sendo critério de graduação
ser proprietário de veículo do imposto, a capacidade
automotor, ser proprietário contributiva atuará, outrossim,
de imóvel urbano etc.
como limite da tributação,
permitindo a manutenção do
Funciona, desse modo, como mínimo vital – aquela quantidade
pressuposto
ou
fundamento de riqueza mínima a propiciar ao
jurídico do imposto, ao condicionar sujeito passivo uma vida digna –
a atividade de eleição, pelo e obstando que a progressividade
legislador, dos fatos que ensejarão tributária atinja níveis de confisco
o nascimento de obrigações ou de cerceamento de outros
tributárias. Representa sensível direitos constitucionais.10
restrição à discrição legislativa,
na medida em que não autoriza, Pois bem. Tratando-se de
como pressuposto de impostos, impostos, algumas ponderações
a escolha de fatos que não sejam sobre a atual legislação do
reveladores de alguma riqueza.
Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, que, a nosso ver, não vem
Diversamente, a capacidade atendendo
adequadamente
contributiva relativa ou subjetiva os
ditames
do
princípio

Direito
Constitucional

O princípio da capacidade
contributiva
encontrase
positivado, na acepção subjetiva
do conceito, no art. 145, § 1º,
CR, segundo o qual “sempre
que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados
consoante
a
capacidade
econômica do contribuinte (...)”.

Constitui a diretriz para a
modulação da carga tributária
em
matéria
de
impostos,
porquanto sendo estes tributos
não vinculados a uma atuação
estatal, sua graduação deve
levar em conta circunstância
que diga respeito ao próprio
sujeito passivo.8

A noção de igualdade, em nosso
entender, está na essência
do conceito de capacidade
contributiva, que não pode ser
dissociada daquela. A capacidade
contributiva é um subprincípio,
uma derivação do princípio da
igualdade, irradiador de efeitos
em todos os setores do Direito.

O conceito de capacidade
contributiva pode ser definido,
numa primeira aproximação,
como a aptidão, da pessoa colocada

8 Discordamos daqueles que proclamam ser o princípio da capacidade contributiva aplicável a tributos vinculados a uma atuação estatal – taxas e
contribuições –, porquanto estes são orientados por princípios diversos, os da retributividade e do benefício, respectivamente, relacionados à atuação
estatal a ser remunerada. Para maior aprofundamento sobre a questão, vejase o nosso Princípio da Capacidade Contributiva, 4. ed. revista, atualizada e
ampliada, São Paulo, Malheiros, 2012, pp. 56-64.
9 Cf. nosso Princípio.., cit., p. 112.

10 Cf. nosso Princípio..., cit.,pp. 2832.
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escolar,
diversamente
da
previsão
restritiva
contida
Por primeiro, impende que a na atual legislação.
lei, o quanto possível, leve em
conta as condições pessoais dos Tais dispêndios, à evidência,
contribuintes. Isso implica seja não podem integrar a renda
efetuada a fixação de um mínimo tributável, sob pena de violar-se
vital compatível com a realidade, direito fundamental, uma vez
aplicado um adequado grau de constituírem autênticas despesas
progressividade de alíquotas, em necessárias à manutenção das
função da quantidade de renda pessoas físicas.11
auferida, bem como contemplado
um amplo número de deduções Anote-se, quanto aos limites
permitidas, visando modular legais de dedução das despesas
a exigência fiscal ao perfil com a educação do contribuinte
e seus dependentes, deva ser ele
do contribuinte.
fixado em homenagem princípio
Há muito sustentamos ser da realidade ou da verdade
necessário imprimirse maior material, vale dizer, traduzindo
compatíveis
com
progressividade às alíquotas, de valores
modo a cumprir, efetivamente, a a realidade fática.
vontade constitucional segundo
a qual aqueles que possuem Outrossim, novas deduções
maior capacidade contributiva devem ser admitidas, tais como
devem suportar maior gravame o valor do aluguel de imóvel
tributário. Num país com tanta destinado à residência, com vista
diversidade do ponto de vista a personalizar, devidamente,
econômico,
especialmente a imposição fiscal em tela.
em relação às pessoas físicas,
impõe-se a previsão de múltiplas Ainda, não se pode esquecer que
alíquotas, em maior número o art. 6º da CR, com a redação
dada pela EC n. 64, de 2010,
do que o ora adotado.
arrola, como direitos sociais, a
Quanto às deduções relativas educação, a saúde, a alimentação,
ao Imposto sobre a Renda de o trabalho, a moradia, o lazer, a
Pessoa Física, devem ser assim segurança, a previdência social,
consideradas todas as despesas a proteção à maternidade e
necessárias
à
manutenção à infância e a assistência aos
do indivíduo e de sua família, desamparados.
sem limitações, as quais,
evidentemente, não podem Portanto, necessário que tais
valores sejam protegidos e
integrar o conceito de “renda”.
prestigiados pelo Estado, em
Despesas médicas e as referentes atendimento ao princípio da
à educação e aos dependentes, por dignidade humana, inclusive
exemplo, devem ser conceituadas mediante a legislação do Imposto
de maneira abrangente, incluindo, sobre a Renda.
por exemplo, a aquisição de
medicamentos e de material
da dignidade da pessoa humana.

Direito
Constitucional

11 Cf. nosso Princípio..., cit., p. 111.

Conquanto o impacto da eficácia
do princípio da dignidade
humana seja maior na disciplina
do Imposto sobre a Renda,
igualmente é possível extrair
de seu conteúdo aplicações
no âmbito dos impostos
sobre propriedade.

Assim, por exemplo, quanto
ao IPTU, o princípio em foco
aponta para a fixação de alíquota
menos gravosa para imóveis
residenciais, bem como a isenção
para aqueles de menor valor.
No que tange aos chamados
impostos indiretos, vale destacar
a progressividade de alíquotas
em função da essencialidade do
produto, mercadoria ou serviço
(arts. 153, § 3º, I; e 155, § 2º,
III), como imposição decorrente
da observância do princípio da
dignidade da pessoa humana
a tornar mais acessíveis
à população aqueles itens
de consumo indispensável.

A par dos tributos não vinculados
a uma atuação estatal, é possível,
de igual modo, constatar
manifestações do princípio da
dignidade da pessoa humana
no âmbito das taxas.

Ilustre-se com a isenção
concedida a consumidores de
baixa renda pela prestação de
serviços públicos essenciais - tais
como fornecimento de energia
elétrica e água tratada – a qual
reside no fundamento do respeito
à dignidade humana.
Contexto diverso no qual o
princípio da dignidade humana
projeta sua eficácia é o das
imunidades tributárias.
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Ilustre-se
tal
afirmação,
primeiramente, com a norma
imunizante contida no art.
5º, inciso LXXVI, que declara
serem gratuitos, para os
reconhecidamente pobres, na
forma da lei, (a) o registro de
nascimento e (b) a certidão
de óbito.

O tributo constitui prestação
pecuniária cuja exigência é
disciplinada pela Constituição
e que atinge, direta e
necessariamente, dois direitos
fundamentais do sujeito passivo:
o direito de propriedade e o
direito de liberdade e, indireta
e eventualmente, uma série
de outros.

Direito
Constitucional

Por meio dela, visase evitar
que a insuficiência de recursos
constitua óbice para a prestação
do serviço público de registro
de pessoa física quanto a atos
essenciais à dignidade humana
e à cidadania.

Na mesma linha, a proteção
dispensada ao direito de
petição e ao direito à obtenção
de certidões em repartições
públicas para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de
interesse pessoal, assegurados
independentemente
do
pagamento de taxas (art. 5º,
XXXIV, a e b), bem como do direito
à assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem
insuficiência
de
recursos
(art.5º, LXXIV).

Outra imunidade que emerge
das dobras do princípio da
dignidade da pessoa humana
é a referente ao direito à
assistência social, cuja prestação
é garantida a quem que dela
necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade
social (art. 203, caput).
9.Feitas
essas
brevíssimas
considerações,
podemos
alinhavar algumas conclusões
acerca do liame existente
entre a tributação e o princípio
da dignidade humana.

Sendo assim, não se pode,
pois,
pensar
em
tributo,
hodiernamente,
dissociandose essa prestação do contexto
constitucional em que ela se
insere e de sua convivência com
os direitos fundamentais.

Sua exigência repercute na esfera
jurídica de cada pessoa, atingindo
suas liberdade e propriedade
e, por vezes, restringindo
indevidamente
o
exercício
de outros direitos.
Dessarte, direitos dessa estatura
não podem ter seu exercício
tolhido mediante a adoção,
pelo Estado, de instrumentos
de
propósito
puramente
arrecadatório, por configurar-se
inescusável vulneração a direitos
fundamentais.

A dignidade da pessoa humana,
diretriz de superior estatura,
irradia seus efeitos sobre o
exercício
da
competência
tributária,
iluminando
a
interpretação e a aplicação das
normas concernentes à disciplina
do sistema tributário nacional.
Em consequência, como seus
principais efeitos, temos sua
repercussão no desenho de
diversas normas imunizantes,
a exigência da observância
da capacidade contributiva
no exercício da competência

tributária em matéria de
impostos - em especial o respeito
ao mínimo existencial das
pessoas físicas dela decorrente
- bem como a concessão de
isenções e outras modalidades
de exoneração em relação à taxas.
Em última análise, o atingimento
da almejada justiça da tributação,
em relação à pessoa física,
passa, necessariamente, pelo
atendimento dos ditames do
princípio da dignidade humana
pela tributação.
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Norbert Elias, um dos maiores
intelectuais
contemporâneos
(faleceu em 1990) afirma que
o Estado apenas nasce quando
houver o monopólio da força
e da tributação (“O processo
civilizador”, Zahar, 1993, pág. 98).
Claro está que para que exista
um Estado é imprescindível um
território, o povo e o governo. Mas,
em termos práticos, inexistindo
o monopólio da violência (Max
Weber) e a compulsão tributária
não há se falar em Estado no
sentido moderno.

Sem território pode existir
nação (conceito sociológico de
povo), mas não Estado (é o caso
palestino). Em sendo assim, na
concepção do autor, basta que
haja o monopólio da violência e
a tributação para que se possa
falar em Estado.

novidade nisso. Em qualquer
núcleo individual (indivíduo,
família, grupos, etc.) a existência
de recursos é imprescindível
para sua subsistência.

É verdade que os Estados
modernos têm outras receitas,
tais como os “royalties” advindos
da extração do petróleo ou de
riquezas minerais, bem como
da exploração do patrimônio
imobiliário ou mobiliário de
qualquer entidade política, mas a
grande arrecadação provém das
diversas espécies tributárias.

Hoje, a extração de riquezas
naturais, em países que as
têm, adquire forte conteúdo
financeiro para estrutura dos
Estados. As chamadas receitas
patrimoniais ou originárias ou,
ainda, não tributárias tomaram
nova dimensão no Brasil com
a descoberta do pré-sal e dos
recursos minerais de que o Brasil
é dotado. Ao lado deles, há os
recursos advindos da exploração
de serviços públicos, tais como
tarifas, exploração de museus,
teatros,
transportes,
água,
energia elétrica, etc.

Vê-se, então, a importância
que assume o tributo para a
identificação
da
sociedade
organizada. Sem recursos para
identificar
as
necessidades
públicas
e
para
buscar
mecanismos para resolvê-las,
não se pode falar em governo.
E, se esse existisse, não teria
Nada, no entanto, supera os
possibilidade de subsistir.
recursos tributários. A partir do
Tributo é, hoje, pois, sinônimo instante em que o homem passou
de administração. Aliás, não há a explorar o outro, descobriu que
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podia exigir dele um trabalho
ou, em caso contrário, que lhe
desse parte do que recebe por
seu trabalho para prover o
caixa público.

Historicamente,
foram
as
extorsões sobre os povos que
identificaram
os
tributos.
Posteriormente, com a Magna
Carta e outros documentos
garantidores
da
liberdade
foi que se impôs um limite ao
poder tributário.

Hoje, há racionalidade na
cobrança.
Na
Constituição
Federal, há uma repartição de
atividades. Cada ente federal
(União,
Estados-membros
e Municípios) deve prestar
determinadas atividades aos
indivíduos. Transporte, saúde,
educação, saneamento básico,
estradas, etc. Disse Rui Barbosa:
quem dá os fins tem que dar
os meios. Se a Constituição
determinou a prestação de
atividades pelos Municípios, teve
que lhes dar meios para tanto.

É verdade, que na partilha
tributária,
os
Municípios
foram preteridos. O bolo maior
ficou com a União (questão
de domínio), o intermediário
com os Estados e a fatia menor
com os Municípios (pouca
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força de pressão quando da É imperioso alterá-la para que
tenham os Municípios real
constituinte).
autonomia financeira. Ali, no
Seja como for, o Município ficou território do Município é que está
com seus tributos (ISS e IPTU, o povo e ondesuas necessidades
basicamente, ao lado das taxas e devem ser atendidas.
contribuição de melhoria), com
os recursos que pode auferir pela Somente com o atendimento
exploração de seu patrimônio dos interesses primários da
(receitas originárias) e recebe população é que se terá paz
o que se rotula de receitas (eliminação da violência), saúde
transferidas (através dos Fundos (com hospitais funcionando) e
educação (com boa remuneração
de participação).
dos professores), tripé em que se
Isso lhes dá um papel inferior na assenta a pacificação social.
federação. No entanto, suporta
pesada carga, porque é como o Uma reforma tributária é urgente
soldado que está no “front” da e deve ser exigida do próximo
batalha, onde tudo depende dele. presidente com predominância
Como o povo não sabe da divisão do atendimento aos interesses
das atividades, o contato é com o municipais (não pela unidade
Prefeito e com os vereadores que federativa, mas pela necessidade
representam pessoas de quem da população carente).
podem os munícipes exigir
o que precisam.
Ocorre que os recursos são
finitos e as necessidades da
população infinitas (educação,
saúde, transporte, saneamento,
etc.). A quem recorrer? Ao
Prefeito, obviamente, porque
o governador está distante e o
presidente mais ainda.

Na lógica da dominação, os
Municípios
deveriam
ficar
com todos os recursos que são
arrecadados em seu Município
(ICMS, IPTU, ISS, Transmissão,
IPI, IR, etc.). É ali que são
produzidos e deveria existir um
Fundo de Participação às inversas
(transferência dos Municípios
para os Estados e para a União do
produto da arrecadação interna).
A lógica da dominação sofreria
delicioso abalo.

Sem dúvida que a lógica da
arrecadação está pervertida.
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Resumo: O presente artigo
estuda a formação da Constituição
Federal de 1988 em diálogo com
os tratados de Direitos Humanos
e a incidência dessa ocorrência
na sociedade contemporânea,
apont a ndo h i s t or ic a ment e
os pontos de dest aque que
corroboraram para a aplicação
dos direitos humanos através
da Carta Magna de 1988, em
um segundo momento ainda
ratificamos a relevância dos
tratados internacionais, a sua
efetividade para um Estado
Democrático e sua praticabilidade
no resg uardo dos direitos
fundamentais face ao contraste
da violação destes, tratando
ainda da responsabilização dos
autores infratores dos direitos
indisponíveis e o complexo de
relações jurídicas frente às
políticas públicas, apresentando
os des a f ios ex i s t ent es no
ordenamento jurídico brasileiro
e a sua extensão efetiva ao caso
concreto.

Abstract: The present article
studies the formation of the
Federal Constitution of 1988 in
dialogue with the Human Rights
treaties and the incidence of this
occurrence in contemporary
society, pointing historically the
important points that corroborated
for the application of human rights
through the 1988 Constitution, in a
second moment we still reaffirm the
relevance of international treaties,
their effectiveness for a democratic
state and their feasibility in
safeguarding fundamental rights
against the violation of these
rights, while also addressing the
responsibility of perpetrators
of unauthorized rights and
complex legal relationships to
the public policies, presenting the
challenges existing in the Brazilian
legal system and their effective
extension to the concrete case.

midiática tende a rotular direitos
humanos como um dispositivo
o qual protege “ bandidos”.
Após alguns casos de grande
repercussão tal discurso, tal como
no caso Marielle, tornou-se comum
nas redes sociais comentários que
ironizavam a morte de Marielle
por causa de sua ligação na defesa
das minorias.
“Kkk, que coisa engraçada,o tiro
saiu pela culatra, morreu pela
mão de quem defendia, “defensora
dos manos... chama o Batman pra
investigar!”
Comentários publicados na
página do facebook, do jornal
commercio.

Mesmo ainda estando em processo
de for mação, ex istem dois
conceitos de direitos humanos, um
amplo e outro estrito. O primeiro
conceito relaciona-se com a figura
Key words: Constitution of do ser humano e está interligado
1988, Human Rights, Treaties, com o direito natural (vida, justiça,
Formation, Dignity of the human liberdade), portanto, buscam
proteger a pessoa humana. A
person.
condição de pessoa é o requisito
Palavras-Chaves: Constituição de
primordial e único para o titular
1988, Direitos humanos, Tratados, 1.Introdução
de direitos, pois a dignidade do
Formação, Dignidade da pessoa
A população brasileira diante do sujeito de direito é fundamental
humana.
senso comum e sob influência nos direitos humanos.
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O sentido estrito, ultrapassa o
primeiro entendimento, porque
não basta relaciona-lo com o
direito natural, é preciso que
esteja estabelecido em tratados
e convenções internacionais.
De outro modo, se esses forem
incorporados nas regras jurídicas
internas de um país específico,
são classificados de direitos
fundamentais.
Por conseguinte, os direitos
humanos são aqueles que nascem
em decorrência da figura humana,
ligados aos direitos naturais
e positivados em tratados e
convenções internacionais, visam
a efetividade do principio da
dignidade da pessoa humana.

a desigualdade e discriminação,
onde a parte hipossuficiente/
vulnerável da relação é subjugada
a vontade da outra parte, como
nas relações de poder. Ou seja,
em todas as relações de poder, os
direitos humanos buscam a defesa
da parte em vulnerabilidade,
sendo dessa maneira, direitos das
vítimas do abuso de poder.
2. Evoluç ão his tór ic a da
Constituição

americanas, a Constituição de
1824, continha importante rol de
direitos civis e políticos que acabou
por influenciar as Constituições
seguintes. A Constituição de
1824, quanto a divisão e ao
exercício do poder político, não
adotou a separação tripartida
de Montesquieu, pois, além das
funções legislativa, executiva e
judiciária, estabeleceu-se o poder
moderador.

Segundo Pedro Lenza1 (2011, p.
A Constituição Federal de 1988 97), durante esse período o poder
foi um marco na história, pois judiciário era independente e
responsável por reimplantar uma composto por juízes e jurados. Mas
nova democracia no Brasil. A o Imperador, por meio do poder
Carta magna possui um extenso moderador podia suspendê-los
rol de diretos fundamentais, que por queixas, não sendo garantida
não excluem outros decorrentes a inamovibilidade.
O uso da expressão “direitos do regime e dos princípios por
humanos” é recente no mundo ela adotados e dos tratados Gilmar Ferreira Mendes 2 (2009, p.
jurídico, porém o principio internacionais de direitos humanos. 1083), destaca que:
citado surgiu com advento da
própria humanidade, pois são Historicamente as constituições A Constituição de 1824 não
imprescindíveis ao mesmo passo brasileiras sofreram alternância contemplava qualquer modelo
que sem eles a pessoa humana não entre os diversos regimes fechados assemelhado aos modelos hodiernos
pode existir, se desenvolver e viver e mais democráticos, com os de constitucionalidade. A influência
respectivos efeitos na aprovação francesa ensejou que se outorgasse
no meio social.
das Constituições, ora impostas, ao Poder Legislativo a atribuição de
Para José Reinaldo de Lima Lopes, a ora aprovadas por assembleias “ fazer leis, interpretá-las, suspendêlas e revogá-las”, bem como “velar
expressão direita humanas refere- constituintes.
na guarda da Constituição.8
se aos conflitos entre as pessoas
humanos e as organizações de A primeira Constituição de 1824
poder: o Estado, o mercado, conhecida também como Brasil Nesse período, a chave de toda
organizações burocrát ic as, Império, originou-se a partir a organização política estava
impessoais, em que sempre há da dissolução da Assembleia efetivamente no poder moderador
uma situação de desequilíbrio Constituinte de 1823 imposta por e no aparelho político do governo,
de forças entre a vítima e a D. Pedro I, no qual determinou a dois órgãos reforçavam a ação
instituição violadora, sendo aquela criação de seu próprio projeto, a do poder soberano: o senado
e o conselho de estado. Os
totalmente subordinada a este. primeira constituição do Brasil.
liberais lutaram contra esse
Logo, vislumbra-se uma questão
de direitos humanos quando e tem Por inf luência da revolução mecanismo centralizador, sendo
uma relação de poder que fomenta f ra ncesa e da s revoluções que em 1889, venceram as
1. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: 15.ed. Saraiva, 2011.

2. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Saraiva,
2009.
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forças descentralizadoras, com
consubstanciação dos poderes
efetivos e autônomos locais,
agora aliados aos novos fatores
que se firmaram: o federalismo e a
democracia, pondera José Afonso
da Silva3 (2005, p. 76-77).

econômico do país, como a abolição
da escravatura, ampliação da
indústria, com o êxodo rural e o
surgimento da inflação.

Um outro marco desse período
foi a muda nç a do modelo
parlament arist a f rancoTendo em vistaas principais britânico pela forma de governo
medidas dessa Carta destacam- presidencialista norte-americano.
se o fortalecimento do poder do Tempo depois o proclamador da
imperador, através da criação República e chefe de governo
do poder moderador. Esse poder provisório, juntamente com Rui
conferia ao imperador poderes
Barbosa, criaram uma comissão
como exercer o “cargo” de chefe
para apresentar um projeto a
supremo da Nação e ainda permitia
ser examinado pela Assembleia
a sua intervenção nos Poderes
Constituinte a qual ainda seria
Executivo, Legislativo e Judiciário.
constituída.
A figura de D. Pedro I passou a ser
inviolável e assim ele não estava
Em 24 de fevereiro de 1891 surgiu
sujeito a nenhuma responsabilidade,
a nova Constituição dispondo:
conforme estabelecia o art. 99.
forma federativa de Estado,
Além de subjugar os três poderes, forma republicana de governo,
foi instituído o regime de Padroado independência dos Poderes
em que vinculava o poder da igreja Executivo, Legislativo e Judiciário.
ao poder do imperador. Portanto, E estabeleceu também a criação
toda e qualquer decisão acerca do sufrágio universal com menos
refere a igreja católica passava limitações, impedindo, portanto, o
pelo conhecimento do imperador. voto aos mendigos e analfabetos, a
separação entre a Igreja e o Estado,
O voto passou a ser um direito, ou seja, a partir daquele momento
contudo destinava-se somente não seria mais assegurado à
aos homens livres e proprietários religião católica o status de religião
donos de comercio, industrias ou oficial, como consequência passou
aqueles que detinham de quantia a ser preceituado o direito de
liquida anual de cem mil réis.Dentre culto externo a todas as religiões,
as características ressaltam-se conforme dispunha o art. 11, II da
também a forma de governo, pois constituição vigente na época.
a monarquia exercida possuía
caráter hereditário.
Foi instituído o habeas corpus —
Já a Constituição de 1891, nossa
segunda constituição, também
chamada de Republicana, após
a proclamação da República,
ocorreram mudanças
significativas no sistema político e
3.

garantia concedida sempre que
alguém sofrer ou sofrer ameaça,
violência ou coação em seu direito
de locomoção — ir, vir, permanecer
—, que por ilegalidade ou abuso de
poder).

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005.
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A terceira Constituição, foi criada
em 1943, ficou conhecida como
Segunda República, trouxe novas
características, pois as diretrizes
sociais traçadas pelo governo de
Getúlio Vargas contribuíram na
adoção de maior poder ao governo
federal, voto obrigatório e secreto
a partir dos 18 anos, direito de
voto as mulheres — contudo,
mantinha-se a proibição do voto
aos mendigos e analfabetos —,
criação da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho, o que por sua
vez corroborou para a criação das
leis trabalhistas, estabelecendo
dessa forma a jornada de trabalho
de oito horas diárias, repouso
semanal e férias remuneradas.
Destaca-se o estabelecimento
do salário mínimo, capaz de
satisfazer, conforme as condições
de cada região, as necessidades
normais do trabalhador e do
mesmo modo determinou-se
a proibição de diferença de
salário para um mesmo trabalho,
por mot ivo de idade, sexo,
nacionalidade e inclusivo devido
ao estado civil. A previsão dos
remédios constitucionais também
adveio nessa constituição, sendo
eles: o mandado de segurança,
para a defesa de direito certo
e incontestável ameaçado ou
violado por ato manifesta e
inconstitucional ou ilegal de
qualquer autoridade, e a ação
popular.
Importante salientar que essa
carta sofreu três emendas em
dezembro de 1935, designadas a
reforçar a segurança do Estado e
as atribuições do poder executivo,
com o intuito de proibir, segundo
preceitua o texto daquela carta,
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“movimento subversivo das
instituições políticas e sociais.”
Foi a Constituição que vigorou
por menos tempo no país, durou
apenas três anos.

A Constituição de 1934, a quarta
carta, foi revogada, após o golpe
de Estado de Vargas, o congresso
foi dissolvido sem qualquer
consulta e outorgou ao país, sem
nenhuma consulta prévia, a Carta
Constitucional do Estado Novo foi
inspirada no fascismo, ocorreu a
supressão dos partidos políticos e
a concentração do poder nas mãos
do chefe do Executivo.

Em 10 de novembro de 1937
“nasceu a nova constituição e
estacam-se entre as principais
medidas a adoção da instituição
de pena de morte, supressão
da liberdade partidária e da
liberdade de imprensa, anulação
da independência dos Poderes
Legislativo e judiciário, restrição
de prerrogativas do Congresso
Nacional, permissão para suspensão
da imunidade parlamentar; prisão
e exílio de opositores do governo e
a eleição indireta para presidente
da República com mandato de seis
anos.

A partir da derrota da Alemanha
na segunda guerra mundial,
as dit aduras de direit as
internacionais entraram em crise
e o Brasil sofreu as consequências
da derrota do nazifascismo. Vargas
tentou permanecer no poder, mas
acabou sendo pressionado pela
população a qual obteve apoio das
forças Armadas. Em 29 de outubro
de 1945, com a deposição de
Vargas o poder foi “entregue” ao
presidente do Supremo Tribunal
Federal, José Linhares.

Com o novo presidente foi lançado
um outro ministério, dessa
forma, revogou o artigo 167 da
constituição, que decretava o
estado de emergência, acabando
também com o Tribunal de
Segurança Constitucional. No final
do ano de 1945 o general Eurico
Gaspar Dutra foi eleito a Presidente
da República, governou o país por
meio de decretos-lei, enquanto
uma nova const it uição era
preparada. Nesse período foram
constituídos documentos como o
Código Penal, Código de Processo
Penal, Leis de Contravenções
Penais e Consolidação das Leis
Trabalhistas. Além dessas leis,
também foi estabelecido o estado
de emergência em todo país e
durou todo o Estado Novo.

três poderes, mas também gerou
autonomia a estados e municípios.
Outra questão lançada foi a
instituição de eleição direta para
presidente da República, com
mandato de cinco anos.

Houve a previsão da pluralidade
partidária, do direito de greve
e livre associação sindical e
condicionamento do uso da
propriedade ao bem-estar social,
possibilitando a desapropriação
por interesse social. A Justiça do
Trabalho foi constitucionalizada
e passou a ser um ramo do Poder
Judiciário e ocorreu a incorporação
do Tribunal Federal de Recursos.

Uma outra novidade foi o princípio
da legalidade tributária, previa
o estabelecimento de impostos
As consequências diante do novo e para isso era necessária uma
governo ser um regime ditatorial lei previa obrigatória. O foro
cont r ibuíram na excessiva privilegiado tornou-se proibido,
perseguição aos opositores do ou seja, os juízes e a composição
governo, redução dos direitos dos tribunais só podiam ser
individuais, uma vez que foi naturais, vedando para tanto os
desconstitucionalizado o mandado juízes de exceção. Ressaltam-se a
de segurança e a ação popular, e, vedação da retroatividade da lei
na abolição dos partidos políticos Penal e a extradição de brasileiro
ou estrangeiro por crime político
e na liberdade de imprensa.
ou de opinião não foi deferida.
A Car t a de 1946, a quint a
constituição, retomou a linha D u a s o u t r a s m e d i d a s
democrática e foi promulgada constitucionais foram traçadas a
de forma legal, respeitando época e são de grande relevância
as deliberações do Congresso para sociedade contemporânea,
Nacional recém-eleito, que assumiu a pr imeir a foi a pr ev i são
as tarefas de assembleia Nacional constitucional do Tribunal do
Constituinte. O restabelecimento Júri e a segunda foi a garantia
dos direitos individuais, o fim a assistência judiciária para
da censura, da pena de morte necessitados.
foram as medidas adotadas
que causaram mais impactos. Válido também lembrar, dentre
A nova constituição restituiu as emendas promulgadas à carta
a independência ao Executivo, de 1946, o ato adicional de 2 de
Legislativo e ao Judiciário e setembro de 1961, o qual instituiu
retomou o equilíbrio entre esses o regime parlamentarista. A
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emenda foi fomentada pela crise
político-militar após a renúncia de
Jânio Quadros, então presidente
do país. Como havia nessa emenda
a previsão de consulta popular
posterior, através de plebiscito,
realizado em janeiro de 1963, o país
retomou o regime presidencialista,
conforme a população escolheue
retomou, portanto, os poderes
t radic iona is at r ibu ídos ao
Presidente da República.

Ocorreu uma crise institucional
com a renúncia do presidente
Jânio Quadros em 25 de agosto de
1961, culminou com a aplicação
do parlamentarismo no Brasil
através da Emenda Constitucional
nº 4 de 02 de setembro de 1961.
Tomou posse do cargo de primeiro
m i n i s t r o Ta nc r e do Neves ,
apoderou-se assim a presidência
da República João Goulart. Por meio
do referendo popular em janeiro
de 1963, o parlamentarismo
foi afastado do sistema político
brasileiro. Em 1964, o golpe militar
derrubou João Goulart e conduziu
o país a uma nova ditadura.
Na Constituição de 1967, o
autoritarismo era vigente na
época e a política de segurança
nacional tinha como propósito
combater inimigos internos ao
regime, rotulados de subversivos.
Iniciado em 1964 o regime militar
manteve o Congresso Nacional,
mas dominava e controlava
o Legislativo. Dessa maneira,
o Executivo encaminhou ao
Congresso uma proposta de
Constituição aprovada pelos
parlamentares e promulgada no
dia 24 de janeiro de 1967.

Apresentou uma forma mais
sintética do que a sua antecessora,
a carta de 1967 manteve a
federação com expansão da
União e adotou a eleição indireta
para presidente da República,
por meio de Colégio Eleitoral
construído pelos membros do
Congresso e delegados indicados
pelas Assembleias Legislativas.
O judiciário por sua vez também
sofreu alterações, foram suspensas
as garantias dos magistrados.

República em qualquer dos casos
previstos na CF, e autorização
para intervenção em estados e
municípios. Em 1978 o AI-5 foi
revogado.

S e g u n d o G i l m a r Fe r r e i r a
Mendes 4 (2009, p. 1094), a
constituição de 1967 não trouxe
muitas mudanças ao sistema de
controle de constitucionalidade
mantendo-se a ação direta de
inconstitucionalidade tal como
prevista na Constituição de 1946,
Imperioso afirmar que essa e mantendo incólume o controle
carta foi emendada por contínua difuso.
expedição de atos institucionais
( A I S ) , q u e s e r v i r a m d e A Constituição de 1988, também
mecanismos de legitimação e nomeada de Constituição Cidadã
legalização das ações políticas dos foi convocou a Assembleia Nacional
militares, dando poderes extra Constituinte em 27 de novembro
constitucionais a eles. Durante de 1985 com o intuito de elaborar
os anos de 1964 a 1969 foram novo texto constitucional para
decretados 17 atos institucionais, expressar a realidade social pela
regulamentados por 104 atos qual passava o país, o processo de
redemocratização após o termino
complementares.
do regime militar.
O AI-5 foi um desses atos, foi uma
ferramenta que acabou gerando Em 5 de outubro de 1988, a
poderes absolutos ao regime, constituição inaugurou uma nova
como primeira consequência estrutura jurídica no país, com a
aconteceu o fechamento do ampliação das liberdades civis e
Congresso nacional por quase um os direitos e garantias individuais.
ano e o recesso dos mandatos dos A nova Carta consagrou cláusulas
senadores, deputados e vereadores, transformadoras com a finalidade
por essa razão passaram a receber de mo d i f ic a r a s r el aç õ e s
a parte fixa de seus subsídios. econômicas, políticas e sociais,
As medidas de maior destaque concedendo principalmente o
do AI-5 tratavam da suspensão direito de voto aos analfabetos e
de qualquer reunião de cunho aos jovens de 16 anos e 17 anos.
político, censura dos meios de Determinou os novos direitos
comunicação, abrangendo música, trabalhistas, como a redução da
ao teatro e ao cinema, suspensão jornada semanal de 48 para 44
do habeas corpus para chamados horas, seguro-desemprego e férias
crimes políticos, decretação do remuneradas acrescidas de um
estado de sítio pelo Presidente da terço constitucional.

4. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Saraiva,
2009.
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Consagrou outras medidas como
intuição de eleições majoritárias
em dois turnos, o direito de greve
e liberdade sindical, aumento da
licença maternidade de cinco dias,
criação do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) na substituição ao
Tribunal Federal de Recursos,
c r i aç ão do s m a nd at o s de
injunção, de segurança coletivo
e restauração do habeas corpus.
Criou- se também o habeas data
(instrumento que garante o
direito de informações relativas
à pessoa interessada, mantidas
em reg is t ros de int u ições
governamentais ou bancos de
dados particulares que tenham
caráter público).
Nova reforma no âmbito do
sistema tributário foi elaborada
bem como na repartição das
dietas tributárias federais, com a
finalidade de fortificar estados e
municípios, renovou-se a ordem
econômica e social, com instituição
de política agrícola e fundiária e
regras para o sistema financeiro
nacional, leis de proteção ao
meio ambiente, fim da censura
em TVs, teatros, rádios, jornais
e outros meios de comunicação
e modificações na legislação que
disciplina sobre a seguridade e
assistência social.

se refere a Constituição de 1988,
destaque-se a influência direta
no seutexto, do jurista português
Gomes Canotilho, e do jusfilósofo
socialista espanhol Elias Diaz.

Com o av a nç o do D i r eit o
Constitucional, as premissas
ideológicas sobre o sistema
de interpretação tradicional
deixaram de ser suficientes, pois,
se verificou que a solução dos
Com a Constituição de 1988 o problemas jurídicos nem sempre se
Superior Tribunal de Justiça passou encontravam no relato abstrato do
a ser a corte responsável pela texto normativo, sendo necessária
uniformização da interpretação uma participação mais ativa do
da lei federal, e o Supremo poder judiciário na interpretação
Tribunal Federal passou a cuidar e efetivação das normas jurídicas
de temas predominantemente nos casos concretos apresentados,
constitucionais. Conforme Pedro garantindo-se sempre os direitos
Lenza 5 (2011, p. 125) “pela e garantias do cidadão.
primeira vez se estabeleceu o
controle das omissões legislativas, 3.Sistema Internacional de
seja pelo mandado de injunção Proteçãoaos Direitos Humanos
(controle difuso), seja pela ADI por
omissão (controle concentrado)”. O Sistema Internacional de
Proteção dos Direitos Humanos é
Com a Emenda Constitucional formado por meio de um sistema
nº. 3 de 1993, disciplinou-se o normativo global e pelo sistema
instituto da ação declaratória regional, integrado pelos sistemas
de constitucionalidade, como americano, europeu e africano.
forma mais célere de resolução
das controvérsias judiciais. Os organismos que formam o
Conforme leciona Gilmar Ferreira sistema da Organização das
Mendes6 acerca do controle de Nações Unidas, são os principais
constitucionalidade brasileiro responsáveis pelo monitoramento
universal dos Direitos Humanos.
(2009, p. 1104):

A Constituição de 1988 reduziu
o significado do controle de
constitucionalidade incidental ou
difuso ao ampliar de forma marcante,
a legitimação para propositura da
A atual Constituição vigente ação direta de inconstitucionalidade
contem 250 artigos, 114 artigos (Art . 103), permitindo que,
n o s A t o s d a s D i s p o s i ç õ e s praticamente, todas as controvérsias
Constitucionais Transitórias e constitucionais relevantes sejam
recebeu 96 emendas desde a sua submetidas ao Supremo Tribunal
vigênciaem 5 de outubro de 1988 Federal mediante processo de
até 6 de junho de 2017. No que controle abstrato de normas.
5.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

O sistema global foi iniciado
pela Carta Internacional dos
Direitos Humanos, composta
pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, pelo
Pacto Internacional de Proteção
dos Direitos Civis e Políticos e pelo
Pacto Internacional de proteção
dos Direitos Econômicos, sociais
e culturais de 1966.
Segundo,Piovesan7 (p. 48-49):

6. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Saraiva,
2009.
7. PIOVESAN, Flávia.Temas de Direitos Humanos, 10. Ed. São Paulo: Saraiva,2018.
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“Formou-se, então, um sistema
global de proteção dos direitos
humanos, no âmbito das Nações
Unidas. Esse sistema normativo,
por sua vez, é integrado por
instrumentos de alcance geral
(como os Pactos Internacionais de
Direitos Civis e Políticos e de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais
de 1966) e por instrumentos
de alcance específico, como as
Convenções Internacionais que
buscam responder a determinadas
violações de direitos humanos,
como a tortura, a discriminação
racial, a discriminação contra as
mulheres, a violação dos direitos
das crianças, dentre outras formas
de violação”.
Os instrumentos internacionais
de proteção dos direitos humanos
de alcance geral, o sistema global,
são formados por instrumentos
específicos, ligados a certas
v iolações, como genocídio,
tortura, discriminação racial,
discriminação contra mulher,
direito à educação, trabalho
esc ravo, ent re out r a s que
fomentam um grande potencial
que protege à pessoa humana.

A Declaração Universal foi
introduzida pela Assembleia
Geral da ONU, em 1948, que foi
aprovada pela Resolução nº 217.
Este documento contribuiu para o
reconhecimento e visibilidade dos
direitos humanos, pois reconheceu
a universalidade, indivisibilidade
e a interdependência dos direitos,
prevendo em um único texto:
direitos civis e políticos (art. 3 ao
21) e direitos econômicos, sociais
e culturais (art. 22 ao 28).

Acondição de pessoa é o requisito
primordial e único para o titular
de direitos, pois a dignidade do
ser humano é fundamental nos
direitos humanos. Os direitos civis
e políticos são agregados ao grupo
dos direitos econômicos, sociais e
culturais. BOBBIO8 (1988, p. 50),
afirma que os “direitos humanos
nascem como direitos naturais e
universais, desenvolvem-se como
direitos positivos particulares
(quando cada Const it uição
incorpora Declaração de Direito),
para finalmente encontrarem sua
plena realização como direitos
universais”.

Defronte ao processo de expansão
da internalização dos direitos
humanos, observa-se o sistema
internacional de proteção dos
direitos humanos. Esse processo
constitui um movimento aconteceu
a pouco tempo na história, eclodiu
no pós-guerra, como consequência
das atrocidades e males cometidos
durante o nazismo. Assim, a
Segunda Guerra representou a
eclosão dos direitos humanos, o
Pós-Guerra deveria significar a
restauração dos direitos humanos,
como exemplo e modelo ético a
encaminhar a regra internacional
contemporânea.

pelo Estado representava um
problema de jurisdição interna,
o qual decorria do seu poder
soberano.

O Sistema Internacional que
protege os Direitos Humanos
possui quatro dimensões: a
celebração de um consenso
internacional sobre a necessidade
de adotar limites mínimos de
proteção aos direitos humanos; a
conexão entre direitos e deveres,
melhor dizendo, os direitos
internacionais impõe deveres
jurídicos aos Estados (prestações
positivas ou negativas); a criação
de órgãos de proteção, como,
Comitê contra a Tortura, Relatório
para o tema da violência contra
a mulher, Cortes Internacionais,
como a Interamericana de Direitos
Internacionais, Tribunal Penal
Internacional; e finalmente,
a criação de mecanismos e
monitora mento des t inados
a ef e t i v aç ão do s d i r eit o s
assegurados internacionalmente,
por exemplo o sistema de
relatórios e petições.

É importante observar que a
ação internacional auxiliou a
publicidade e deu visibilidade as
violações de direitos humanos, e
isso oferece perigo de constranger
Fortificou-se a visão de que o cenário político e moral ao
assegurar os direitos humanos estado violador, possibilitando
não significa reduzir o poder avanços na proteção aos direitos
reservado ao Estado, ou seja, não humanos.
deve delimitar a competência
nacional exclusiva, posto que esta Ao enfrentar a publicidade das
demonstra assunto de interesse ofensas, posto que as pressões
internacional. Portanto, propicia internacionais do Estado são
o fim da época em que a forma em pr a t ic a men t e r ep e l id a s a
que os nacionais eram tratados apresentar motivos a respeito

8.. BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de filosofia do direito. Compilação pelo Dr. Nello Morra. Tradução e notas de Márcio Pugliesi,
Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Editora Ícone, 2006.
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de seu exercício, a ajuda na
transformação governamental
exclusiva, atribuindo suporte
ou até mesmo incentivo para
reformas internas.

Por essa razão quando um
Estado admite a legitimidade
das intervenções internacionais
na questão de direitos humanos
e, em resposta às pressões
i nt er n ac ion a i s a l t er a s u a
prática com relação à matéria,
f ica reconhecida a relação
entre Estado, cidadão e atores
internacionais.

Nesse entendimento, nota-se
uma crescente intensificação
d a c ap ac id ade pr o c e s s u a l
das prováveis v ít imas dos
direitos humanos e de seus
representantes, fenômeno que
ocorre nas últimas quatro ou
cinco décadas. Os instrumentos
jurídicos têm base jurídica nas
Convenções ou Declarações, e
exercem efeitos jurídicos nos
Estados membros dos respectivos
organismos internacionais (ONU
e OEA), através do mecanismo de
denúncias coletivas.
A mult iplicação desses
inst rumentos é um ref lexo
do pr o c e s s o h i s t ór ic o de
universalização de proteção
dos direitos humanos no âmbito
internacional. O uso do direito
internacional tem como finalidade
a ampliação e aperfeiçoamento da
proteção dos direitos humanos.
4 . C F/ 19 8 8 e T r at ado s
Internacionais de Proteção aos
Direitos Humanos

A Constituição Brasileira de 1988
constitui um marco jurídico

de transição democrática e da
institucionalização dos Direitos
humanos no Brasil.O texto de 88
imprime direitos e garantias com
certa ênfase sobresalente trazidos
pelos tratados assinados pelo país.
O valor da dignidade da pessoa
humana, esculpida como princípio
essencial a um estado igualitário, é
elevado a um patamar basilarque
surge no texto constitucional,
logo em seu primeiro artigo, em
seu inciso III da Constituição,
conferindo ao Brasil um Estado
democrático de direito, tendo
dentre os seus fundamentos, a
dignidade da pessoa humana.
Tal característica torna-se mais
visível graças a evolução histórica
decorrida da incorporação de
preceitos inerentes a condição
humana em contraste ao flagelo
que o individuo sofria, sem
qualquer limitação aos métodos
usados para se alcançar o objetivo
pretendido de forças capazes de
subjugar a conjuntura humana.
Em detrimento da capacidade
do Estado soberano, os tratados
internacionais desses direitos
vieram mitigar o jugo majorado
d e E s t a d o s -m e m b r o s q u e
ratificaram esses tratados, além
de lhe impor o dever de garantir
direitos fundamentais e assegurar
o cumprimento de tais direitos.
Frente a isso artigos como o artigo
4º, inc. II, da CF, o qualdispõe que
nas relações internacionais, o país
deverá reger-se pelo princípio da
prevalência dos direitos humanos
denot a a quantoao g rande
clamor dado, em pleno século
XX, a necessidade de superar o
importânciatratamento posto
aqueles que não poderiam resistir
a força estatal sobre eles impostas,
se tornando muito mais alarmante,
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principalmente, aos eventos da
segunda guerra mundial, diante
ao tratamento dado nos campos
de concentração aos prisioneiros
conquistados.

Essa determinação pela exaltação
dos valores essenciais referente
ao respeito da pessoa humana
converge para reflexos normativos
como o artigo 5 da CF, que traz
em seu caput, elencando de modo
claro quais direitos são guardados
pela própria constituição, o qual
retrata que:
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 [...].

A s pr e r r o g a t i v a s de t a i s
concepções formuladas pelos
Direitos Humanos dão origem
a textos como a Constituição de
1988, que é o resultado indubitável
da influência que os tratados de
direitos humanos trazem a função
normativa constitucional, o qual
centraliza a função de dever por
parte do Estado de promover
e de preservar esses direitos
e garantias, não só assinado
em t r a t ado, m a s t a mb ém
legislado na Constituição do
país, responsabilizando-o por
qualquer violação desses termos.
O país com passar da história
integrou os tratados assinados
ao seu corpo regimental de tal
modo que em 30 de dezembro
de 2004 foi aprovada a emenda
constitucional de nº 45 que
alterou o dispositivo do arts. 5º,
inserindo o §3 que dispõe que:
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O s Tr at ado s e Convenç õe s
Internacionais sobre Direitos
Humanos que forem aprovados, em
cada casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas
constitucionais.
E inseriu o § 4 que declara que:

proporcionasse ferramentas ou
condições para cultivar um meio
propício quanto a segurança
do cumprimento diário de tais
expectativas, de tal forma que
se torne evidente, caso ocorra, a
violações de quaisquer direitos
e garantias constitucionais, e
simultaneamente permita ao
máximo se usufruir com liberdade
desses direitos e garantias.

O Brasil se submete à jurisdição de
Tribunal Penal Internacional a cuja Dito isto, é que se faz necessário as
criação tenha manifestado adesão. políticas públicas, que são ações,
programas e decisões tomadas pelo
Em 30 de março de 2007; o executivo que visam assegurar
Congresso Nacional aprovou, determinado direito de cidadania.
por meio do Decreto Legislativo Ela possibilita a graduação de uma
no 186, de 9 de julho de 2008, sociedade mais democrática e
conforme o procedimento do § mais participativa, sem qualquer
3º do art. 5º da Constituição, a receio de procurar a força estatal
Convenção sobre os Direitos das para se buscar o cumprimento de
Pessoas com Deficiência e seu um direito que lhe é inerente. Caso
Protocolo Facultativo, assinados isso não ocorra, situações que se
em Nova York, uma Convenção esperava que fossem superadas
posterior a criação da Constituição ou minimizadas, continuarão
de 88, mas que entra no rol de saltando de maneira preocupante
direitos e garantias resguardados no país.
e garantidos pela legislação
brasileira.Com isso, é possível Em 1995 o Brasil ratificou a
verificar a presença marcante Convenção Interamericana para
da nossa Constituição quanto a Previnir, Punir eErradircar a
impregnação em seu corpo textual Violência Contra a Mulher —
dos Direitos Humanos, e influencia “CONVENÇÃO DE BELÉM DO
que esta terá nas demais normas PARÁ”, conforme a Convenção, a
infraconstitucionais que irá reger violência contra a mulher trata
todo o território nacional.
de uma violação dos direitos
humanos e das liberdades
5. Da efetividade e desafios em fundamentais e limita total
pleno século XXI
ou parcialmente à mulher ao
reconhecimento, gozo e exercício
Um Estado não se caracteriza de tais direitos e liberdades.
somente pelo corpo legislativo Em1983, a biofarmacêut ica
com a estipulação de normas e em Maria da Penha Maia Fernandes
fazer cumprir as leis ou decisões do Ceará, sofreu dupla tentativa
judiciais. Seria precário se um país, de homicídio por parte de seu
por mais que denotasse nele leis marido, Marco Antônio Heredia
de matéria protetiva ou garantista Viveiros, colombiano naturalizado
de um direito potestativo, não brasileiro, economista e professor
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universit ár io. Ele at irou
contra suas costas enquanto
dormiam juntos, o que não
levou a sua morte, mas deixou
sequelas, originando paraplegia
irreversível. Posteriormente,
tentou eletrocutá-la durante o
banho.

Após 15 anos, o Brasil manifestase acerca do caso de violência
ocorrida contra Maria, a Comissão
Interamericana responsabilizou o
Estado brasileiro pela negligência,
omissão e tolerância em relação
à violação dos direitos sofridos
pela agressão do marido. A
Comissão impôs ao Brasil que
se finalize o processo penal do
responsável da agressão, com
diligencia nas investigações a fim
de determinar a responsabilidade
pelas irregularidades e atrasos
no processo, bem como tomar
me d id a s a d m i n i s t r a t i v a s ,
leg islat ivas e judiciár ias
pertinentes ao caso, além da
reparação simbólica e material
pelas violações sofridas por Penha
por parte do Estado brasileiro pela
sua falha em oferecer um recurso
rápido e efetivo. Acrescentando
ainda, a adoção de políticas
públicas voltadas a prevenção,
punição e erradicação da violência
contra a mulher.

Pertinente ainda, se faz referente
ao caso de Ximenes Lopez, que
ao ser internado em uma casa
de repouso para pessoas com
problema s ment a is g raves
e avançados,em Sobral-CE ,
Ximenez, foi encontrado por sua
mãe completamente agredido,
por tortura, e sujo, por falta de
higiene, quatro dias depois de ser
internado. Neste mesmo dia, mais
tarde, veio a falecer.
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Após a aprovação do “Informe
de Admissibilidade”, em 2002, a
Comissão apresentou a demanda
à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, para julgamento do
caso e em 2006, a CIDH condenou
o Brasil, sendo a primeira
condenação do Estado em um caso
de violação de direitos humanos, e
que deveria reparar moralmente e
materialmente a família Ximenes,
através do pagamento de uma
indenização e outras medidas não
pecuniárias.
Com a condenação sofrida, o Brasil
iniciou uma política de melhoria
das condições do tratamento de
doenças mentais. Houve a edição
da Lei 10.216/01, que tramitou
12 anos e, depois da condenação
que o Brasil sofreu, teve uma
atenção maior a necessidade do
paciente, caucionando serviços
diários de atenção à saúde mental,
com a integração dos serviços
prestados aos usuários ligandoos às suas famílias e comunidades,
pelo CAPS. Porém, não obstante
todas as melhorias na política
de saúde pública instalada no
Brasil após a condenação no caso
Ximenes Lopes, o sistema ainda
não comporta soluções para a
demanda atual, de modo que,
não chegou investimento ainda
adequado, para programas de
capacitação para profissionais que
atuam em saúde mental.

Não obst ante, f a zendo um
paradoxo com a Portaria MTB
1.129/2017 que foi suspensa
pela ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal, por
violar a Constituição e acordos
internacionais celebrados pelo
Brasil, no qual esta procurou
alterar o conceito de trabalho

escravo, retirando as modalidades
de jornada exaustiva e condição
degradantes de trabalho, restando
somente trabalho servidão por
divida e trabalho forçado. Essa
portaria se torna pertinente
quando falamos de tratados
internacionais no qual o Brasil é
membro, tendo ratificado o Pacto
de San José da Costa Rica sobre
direitos humanos que proíbe a
escravidão e a servidão humana,
tratando das garantias judiciaise
da liberdade de consciência.

Em 1988, a Fazenda Brasil Verde,
no Pará foi denunciada pela
prática de trabalho escravo,
e o desaparecimento de dois
adolescentes que teriam tentado
f ug ir. A OE A , a pa r t ir da s
informações de denunciantes,
denota um contexto no qual
dezenas de milhares de
trabalhadores foram submetidos
ao trabalho escravo. A maioria
das vítimas é de idade de 15 e
40 anos e morava em cidades
pobres, marcadas pela falta
de oportunidades de trabalho.
Ninguém foi punido e o caso foi
levado à OEA pelo Centro pela
Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL) e pela Comissão Pastoral
da Terra (CPT).
A demora na sentença condenatória
gerou sentença condenatória por
parte da Corte Internacional,
segundo eles o Poder Judiciário
é cúmplice da discriminação
dos trabalhadores escravizados
fomentando a pratica do trabalho
escravo. A condenação sofrida pelo
Brasil estimula maior segurança
jurídica e a certeza de que, por
mais que haja dificuldade em
seu território de haver punidade
aos violadores de seus direitos, a
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Constituição de 88 abre caminho
para se buscar outras alternativas
de cumprimento do dever de
garantir os direitos violados.
6. Considerações Finais

Com os Trat ados assinados
anteriormente à Constituição,
houve grande relevância na
formação da Constituição de 1988,
ela reflete o embasamento dos
direitos fundamentais e coaduna
com o emergente alarido causado
pela violação das Convenções de
Direitos Humanos ratificadas
pelo Brasil. Ainda, somando pela
possibilidade, desses tratados
específicos possuírem o mesmo
peso que a Carta de 88 e serem
aplicados em detrimento da lei
infraconstitucional, fazendo-se
com essas sejam criadas frente
a s Convenções, g a ra nte-se
maior efetividade e celeridade
na proteção e integridade de
direitos indisponíveis ao cidadão
brasileiro.
Sem embargo, percebese que os Direitos Sociais,
independentemente de sua
especificação em questão, seja nas
esferas, trabalhistas, de moradia,
de educação, de saúde ou outras,
possuem uma vinculação que os
une, o qual, por decorrência, não só
submete tais direitos a um próprio
regime jurídico que os causa, como
também reclama que sejam todos
interpretados juntamente com
políticas publicas, e sendo assim,
o mais importante é que sejam
efetivadas de maneira que venha
tornar realo texto Constitucional
e as Convençõesassinadas pelo
Brasil, para que o ser humano tenha
a honra de viver com respeito,
justiça, fraternidade e em paz.

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

7. Referências

O c a s o M a r i a d a Pen h a
na Comissão de Direitos
Hu m a no s d a OE A . 2012 .
Disponível em: <http://www.
compromissoeatitude.org.br/ocaso-maria-da-penha-na-oea/>.
Acesso em: 27 jun. 2018.

BOBBIO, Norberto. O Positivismo
Jurídico. Lições de filosofia do
direito. Compilação pelo Dr. Nello
Morra. Tradução e notas de Márcio
Pugliesi, Edson Bini e Carlos E.
Rodrigues. São Paulo: Editora
SILVA, José Afonso da. Curso de
Ícone, 2006.
Direito Constitucional Positivo. São
BRASIL. Constituição Federal de Paulo: Malheiros, 2005.
1988. Promulgada em 5 de outubro
de 1988. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituição.htm>.
Acesso em: 29 de jun.2018.

V ILLEL A , F láv ia. CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS CONDENA BR ASIL
POR T R A BA LHO E S CR AVO .
2016. Disponível em: <http://
agenciabrasil.ebc.com.br/direitosLENZ A, Pedro. Direito
humanos/noticia/2016-12/corteConstitucional Esquematizado.
interamericana-de-direitos15.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
humanos-condena-brasil-por>.
Acesso em: 28 jun. 2018.
MEDEIROS DA COSTA SILVA,
Saulo. A condenação do Brasil
na Corte Interamericana de
Direitos Humanos no c aso
?Ximenes Lopes? e a postura do
Estado brasileiro no processo de
garantia de direitos humanos,
2012. Disponível em: <https://
jus.com.br/artigos/21056/acondenacao-do-brasil-na-corteinteramericana-de-direitoshu ma nos-no - c a so -x imeneslopes-e-a-postura-do-estadobr a s i lei r o -no -pr oce s so - de garantia-de-direitos-humanos>.
Acesso em: 29 jun. 2018.
MENDES, Gilma r Fer reira;
COELHO, Inocêncio Mártires;
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional.
4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

PIOVESAN,Flávia. Temas de
Direitos Humanos, 10. Ed. São
Paulo: Saraiva,2018, p. 48- 49.

1381

DireitoInternacional
Direito
Público
e Privado
Constitucional

A Constituição de 1988 e a
Cooperação Jurídica Internacional:

Análise do regime de homologação de sentenças
estrangeiras no Brasil e no plano internacional

Nadia de Araujo e Marcelo De Nardi

A Constituição de 1988 e a Cooperação
Jurídica Internacional:

Análise do regime de homologaçãode sentenças estrangeiras no Brasil
e no plano internacional

Nadia de Araujo, e Marcelo De Nardi *

Sumário
Introdução ........................................................................................................................................... 4
1.

O Projeto de Sentenças ..................................................................................................... 7
1.1

Início do Projeto e seu objetivo .................................................................................. 7

1.2

O modelo brasileiro ......................................................................................................... 9

2.

3.

Os principais pontos discutidos ..................................................................................... 13
2.1

O Anteprojeto – análise de certos pontos ............................................................ 14

2.2

Bases indiretas de jurisdição ..................................................................................... 15

2.3

Bases exclusivas de jurisdição e causas de recusa de reconhecimento ... 19
Conclusões ............................................................................................................................ 19

RESUMO: A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado está
propondo regras em tratado internacional para minimizar os entraves à
circulação internacional de sentenças. O objetivo do Projeto de Sentenças
iniciado no final do século vinte é mitigar as incertezas e riscos associados
ao comércio internacional e outras relações civis por meio de um sistema
facilitado e seguro de circulação internacional de sentenças. Este artigo
visa a preservar o histórico deste momento da evolução das negociações
no âmbito da Conferência, além de especificar questões discutidas no
projeto que possam ser de interesse geral para o tema da litigância
internacional em uma perspectiva global.

* Nadia de Araujo é Advogada e Professora de Direito Internacional Privado da PUC-Rio, e Doutora em
Direito Internacional pela USP; Marcelo De Nardi é Juiz Federal e Professor de Direito Internacional do
Comércio da UNISINOS, e Doutor em Direito pela UFRGS. Ambos compareceram às reuniões da Comissão
Especial como membros da delegação brasileira..
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PALAVRAS-CHAVE: Conferência da Haia – Projeto de Sentenças –
reconhecimento – jurisdição – sentenças estrangeiras – homologação –
cooperação jurídica internacional
ABSTRACT: The Hague Conference on Private International Law is
proposing rules in an international convention designed to circumvent
usual obstacles to international circulation of judgments. The Judgments
Project initiated in the ends of the Twentieth Century aims at mitigating
uncertainties and risks associated with the international commerce and
other civil relationships by setting forth a simple and safe system
according to which foreign judgments may circulate from country to
country. The purpose of this article is to preserve the historical moment of
the negotiations taking place at The Hague Conference, as well as to
pinpoint some issues raised in the course of the project that may be of
general interest to the subject of international litigation in a global
perspective.
KEY-WORDS: Hague Conference – Judgments Project – recognition –
jurisdiction – foreign judgments
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INTRODUÇÃO
Em 2018 a Constituição Cidadã completa trinta anos de vigênia, e
as comemoraçõesdesse marco histórico animam as reflexões
apresentadas nesta publicação. As relações internacionais do Brasil e as
normas sobre a cooperação jurídica internacional, ao menos em suas
linhas mestras, sempre foram tema da seara das constituições da
República. Nos dizeres do Prof. Celso Lafer “a constituição de 1988 foi
ratione materiae muito além da tradição constitucional republicana.
Constitucionalizou, no seu artigo 4º, princípios de relações internacionais
muito abrangentes.” 1
Ainda em outro momento na sua reflexão sobre o direito
internacional e o direito constitucional, o Professor Celso Lafer alude à
inovação da Constituição de 1988 na área de relações internacionais ao
afirmar o compromisso do Brasil na ordem interna e internacional com a
solução pacífica de controvérsias 2.O respeito às decisões estrangeiras e a
busca pela aplicação do mesmo princípio com relação às sentenças
proferidas no Brasil que necessitam ser executadas no exterior se
enquadram perfeitamente na produção de regras sobre reconhecimento e
execução de decisões estrangeiras, afetadas ao direito privado, e não
somente nas questões entre Estados.
Ainda no âmbito das regras sobre cooperação jurídica internacional,
a Constituição de 1988, posteriormente à emenda 45/2004, ao
determinar da competência originária dos tribunais superiores preservou
a unidade do processo de homologação das sentenças estrangeiras,
atribuindo-aao Superior Tribunal de Justiça.
A análise deste artigo a respeito das negociações em curso na
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado sobre o Projeto de
Sentenças Estrangeiras e sua relação com o modelo brasileiro de
homologação de sentenças estrangeiras bem se adequa às finalidades
desta publicação, como será a seguir tratado, iniciando-se pela
justificação da proposta para o ambiente de negócios transnacional.
Com efeito, o funcionamento eficiente do comércio internacional não
pode dispensar o elemento de confiança entre as partes, que realizam
seus negócios através de contratos internacionais, na maioria das vezes à
LAFER, Celso, Direito Constitucional e Direito Internacional: considerações sobre o art. 4º - IIIda
Constituição de 1988 e o Parecer Consultivoda Corte Internacional de Justiçasobre a Independência de
Kosovo. Livro homenagem ao Ministro Franciso Rezek, mimeo com a autora, p. 1. 2011.
2 LAFER, Celso, Apontamentos sobre a Internacionalizaçãodo Direito Constitucional brasileiro, palestra
proferida na PUC-Rio em outubro de 2011, mimeo com a autora, p. 5. Transcreve-se para melhor
compreensão: O preâmbulo da Constituição de 1988 é muito mais abrangente do que os preâmbulos da
prévia tradição constitucional brasileira. Uma das suas inovações é a de consignar explicitamente a vertente
da internacionalização do Direito Constitucional brasileiro ao afirmar o compromisso do Brasil “na ordem
interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias”.
1
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distância. Nem sempre essas relações internacionais chegam a bom
termo, resultando em um número significativo de litígios em que as
partes estão em países diversos, ou pelo menos o patrimônio que
garantirá indenização está no estrangeiro. Isso implica a necessidade de
litigar judicialmente em um país pretendendo que os efeitos da sentença
se produzam em outro. Se a execução da sentença doméstica é
automaticamente garantida pelo sistema jurídico que a proferiu, não se
pode dizer o mesmo de uma sentença estrangeira, que fica à mercê das
regras do foro em que se pretende a execução.
O crescentenúmero de relações transfronteiriçasdestaca a
possibilidade de que pessoas naturais ou jurídicas se vejam envolvidas
em situações de responsabilidade civil por dano, questão de difícil
compreensão e solução do ponto de vista da internacionalidade de
eventual discussão judicial. O fato de uma sentença nessas condições ser
proferida em um Estado e os bens do devedor estarem em outro Estado
dificulta em muito a realização material de uma indenização.
A dificuldade de execução de uma sentença no estrangeiro pode
causarprejuízos a contratantes nas situações em que os contratos são
descumpridos, e atitulares de indenizações por dano. Os custos de litigar
e executar podemsuperar o valor do crédito reconhecido na sentença. A
falta de efetividade das regras de Direito nessas condições abre a
possibilidade de fraudes que se valem da boa-fé comercial e de ilícitos de
toda ordem, diante da certeza de que um inadimplemento contratual ou
um dano não será objeto de disputa judicial. Há muitas dificuldades para
liquidar uma indenização em jurisdição diversa daquela na qual foi
outorgada, impedindo que a penalização seja efetiva contra o infrator.
Desta forma o estabelecimento de regras para a circulação internacional
de sentenças tem por efeito melhorar a ideia geral de acesso à justiça e
reduzir
riscos
e,
consequentemente,
custos
nas
relações
transnacionais 3.Nas palavras do Chairman da Comissão Especial, “acesso
à justiça é letra morta se não for possível executar uma sentença” 4.
São conhecidos os problemas relativos à produção de efeitos das
sentenças judiciaisem Estado diverso do em que proferida. Há marcante
diferença para as partes em optar por solucionar suas controvérsias
Conforme o documento que resume as palavras do Chairman da Comissão Especial na reunião de junho
de 2016, Record ofIntroductoryremarksoftheChairoftheSpecial Commission (1-09 June 2016). O
documentonão é público.
4 Tradução livre dos autores: Access to justice is a ‘dead letter’ if you get a judgment that you cannot
enforce.
Em continuação das observações do Chairman: People do not go to court in order to obtain a beautiful
piece of paper with a decision recorded on it, and the seal of the court attached: people care about
practical outcomes. Access to justice means access to practical justice; just outcomes that are given effect.
In today’s increasingly globalized world, it is ever more necessary for that practical effect to span borders,
if justice is to be effective. So, the goal of access of justice, access to practical just outcomes wherever they
need to be found, is at the heart of our work.
3
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internacionais pela via arbitral ou pela via judicial, eis que os laudos
arbitrais estrangeiros têm sua circulação e execução facilitada pela
Convenção de Nova Iorque 5, mas em contrapartida a arbitragem implica
custos de litigar elevados, e em geral não está disponível para os casos
de indenização por danos extracontratuais. As decisões judiciais, em
especial em casos de responsabilidade civil e outros temas
extracontratuais, não contam com um diploma internacional a facilitar sua
circulação. A posição de um indivíduo ou empresa que participa de
negócios transnacionais, portanto, fica caracterizada por um alto nível de
incerteza quanto à produção de efeitos no estrangeirode uma sentença
que lhe seja favorável, acrescendo riscos a sua atuação.
A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado 6, organização
internacional que tem por objetivo promover a uniformização e a
harmonização do Direito Internacional Privado, vem propondo regras que
minimizem os entraves à circulação internacional de sentenças. O
objetivo do Projeto de Sentenças iniciado pela conferência no final do
século vinte é mitigar a incerteza nas relações privadasinternacionais, por
meio de um sistema facilitado e seguro de circulação internacional de
sentenças. A afirmação internacional do efeito da decisão judicial
estimulará o cumprimento das regras de direito ao tornar eficaz a
cobrança das indenizações por violação.
A Comissão Especial sobre o Projeto de Sentenças da Conferência
da Haia para o Direito Internacional Privado concluiu seus trabalhos
apósquatro reuniões na cidade da Haia, Holanda, no Palácio da Paz, sede
da Academia da Haia de Direito Internacional 7. De acordo com o mandato
do Conselho de Assuntos Gerais da Conferência da Haia, a Comissão
Especial, integrada pelos membros da Conferência 8,terminou seu
mandato em maio de 2018, e encaminhou um projeto de convenção
internacional para o reconhecimento e execução de sentenças
estrangeiras em matéria civil e comercial. O texto será analisado pelo
Conselho em 2019, com vistas a sua discussão em uma Conferencia
Diplomática, pré-agendada para junho de 2019 9.
Este artigo dividi-se em duas partes. Na primeira, trata
sucintamente do histórico do projeto e sua comparação com o modelo
The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, de 10jun.1958. Para
maiores informações, consultar http://www.newyorkconvention.org, aceso em: 16jul.2018.
6 Sobre a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, consultar http://www.hcch.net, acesso
em: 16jul.2018. Seulema é: The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial
Matters.
7 Sobre a Academia da Haia de Direito Internacional, consultar https://www.hagueacademy.nl/, acesso
em: 16jul.2018.
8 As reuniões de junho de 2016 e fevereiro de 2017 contaram com mais de 150 participantes de 53
Estados e 16 organizações internacionais e ONGs, entre elas a ASADIP.
9 Para
informações
sobre
o
Projeto
de
Sentenças,
consultar
https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments, acesso em: 16jul.2018.
5
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brasileiro. Na segunda, cuida-se de analisar os principais pontos do
projeto, com ênfase na obrigação que deverá ser assumida pelos Estados
quando a convenção estiver para ser adotada, e na definição das bases
indiretas de jurisdição e regras de recusa.
1. O PROJETO DE SENTENÇAS
1.1 INÍCIO DO PROJETO E SEU OBJETIVO
A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, uma das
organizações internacionais mais antigas em atividade, retomou em 2012
o "Judgments Project", o Projeto de Sentenças, visando a facilitar a
circulação internacional das sentenças através de uma convenção
internacional. O projeto foi desenvolvido por um Grupo de Trabalho
formado por representantes de vários países, encarregado de apresentar
uma primeira minuta da convenção. O Brasil integrou o Grupo de
Trabalho e participou ativamente da iniciativa, sempre enviando
representantes para as reuniões. O resultado do projeto instruiu os
trabalhos da Comissão Especial composta por todos os membros da
Conferência, comreuniões realizadas em junho de 2016, fevereiro e
novembro de 2017, e maio de 2018.
As negociações tiveram origem em proposta apresentada pelos
Estados Unidos da América à Conferência da Haia em 1992. Apesar de as
negociações terem paralisado em 2001, os estudos desenvolvidos e que
refletiam certos temas em consenso resultaram na Convenção sobre
Eleição de Foro de 2005 10, oferecida a ratificação pelos Estados
interessados, não estando limitada aos Estados-membros da Conferência
da Haia. A Convenção de 2005 entrou em vigor em 2015 com a adesão
do México, da União Europeia e de Singapura. Atualmente, está em vias
de aprovação em outros Estados, inclusive pelo Brasil.
A aprovação da Convenção sobre Eleição de Foro de 2005 pelo
Conselho de Assuntos Gerais da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado encerrou um primeiro ciclo de trabalho do Projeto
de Sentenças. No ano de 2011 o Conselho de Assuntos Gerais
estabeleceu diretriz para retomada do projeto, dada a receptividade da
Convenção de Eleição de Foro e o incremento das expectativas globais
sobre o tema. Após recomendação de um grupo de especialistas reunido
em 2012, o Conselho estabeleceu um grupo de trabalho que, após cinco
reuniões presenciais, finalizou o anteprojeto em discussão na Comissão
Especial. O Brasil esteve representado em todas as oportunidades, e as
Para mais informações sobre a Convenção sobre Eleição de Foro de 2005, consultar
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/choice-of-court, acesso em:
18fev.2017.
10
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últimas reuniões contaram com representantes ativos de vários países
latino-americanos.
O objetivo principal da futura convenção é estabelecer um sistema
facilitado de circulação de sentenças estrangeiras, através da fixação de
certos parâmetros geralmente aceitos como suficientes para reconhecer
que a jurisdição no país de origemfoi exercitada de forma legítima. Nesse
sentido guarda grande semelhança com os princípios gerais estabelecidos
na Convenção Interamericana sobre Competência na Esfera Internacional
para Eficácia Extraterritorial das Sentenças Estrangeiras 11 concluída
durante a CIDIP III de 1984 em La Paz, Bolívia, e com as regras
presentes no Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em
Matéria Contratual no âmbito do Mercosul, internalizado no Brasil pelo
Decreto 2.095, de 17dez.1996.
Pretende-se auxiliar os operadores jurídicos nas decisões a respeito
do local onde iniciar suas disputas, estabelecendo um quadro normativo
claro e seguro para a execução de uma decisão estrangeira entre os
países contratantes. Um objetivo complementar é evitar a circulação de
decisões obtidas em uma jurisdição que poderia ser considerada um foro
escolhido de forma exorbitante, ou seja, sem contato razoável do caso
com o Juízo que o conheceu.
Para alcançar esse objetivo, a Convenção deverárespeitar as
importantes diferenças entre os diversos países quanto à aceitação da
decisão jurisdicional estrangeira em sua esfera de soberania. A questão
foi assim abordadano relatório explicativo da Convenção sobre Eleição de
Foro de 2005 12:
[…] where the court has jurisdiction on an approved ground, it
can hear the case, and the resulting judgment will be recognised
and enforced in other Contracting States under the Convention
(provided certain other requirements are satisfied). […]

Em simplificação de valor acadêmico, pode-se classificar em três
tipos os sistemas de reconhecimento de sentenças estrangeiras quanto

Ou
simplesmente
CIDIP III 1984,
disponível
em:http://www.oas.org/dil/CIDIP-IIIforeignjudgments.htm, acesso em: 17jul.2018. A CIDIP III 1984 está em vigor internacionalmente desde
24dez.2004, e dela são partes ativas o México e o Uruguai.
12 HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Convention of 30 June 2005 on choice of court agreements:
explanatory report. A Haia,Nl: Secretariado da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado,
2005. [HARTLEY-DOGAUCHI 2005], p. 785. Disponível em: https://www.hcch.net/en/publications-andstudies/details4/?pid=3959, acesso em: 17jul.2018.
11
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àabertura para admitir a produção de efeitos em território nacional de
decisão emanada de outro país 13:
a) Não se admitem decisões estrangeiras (completamente
fechados);
b) Estabelecem-se regras para reconhecimento da jurisdição
estrangeira, exigindo certos vínculos entre a autoridade
estrangeira e a causa decidida;
c) Não se verifica a jurisdição estrangeira quanto ao vínculo
da autoridade com a causa decidida (completamente
abertos).

Enquanto em considerável parcela dos países do mundo a admissão
de sentença estrangeira impõe a verificação de que a autoridade que a
proferiu tinha vinculação fática com a causa decidida, no caso brasileiro
não se exercita esse “controle indireto da jurisdição estrangeira”, como se
verá a seguir.
1.2 O MODELO BRASILEIRO
A legislação brasileira, consagrada pela atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, indica que o Brasil se aproxima do modelo c,
acima descrito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) exerce o controle
indireto da jurisdição estrangeira verificando o requisito da autoridade
competente 14. Ao fazê-lo na prática atual, limita-se a examinar se a
autoridade estrangeira que proferiu a decisão em processo de
homologação não invadiu a competência exclusiva do juiz nacional,
prevista no art. 23 do Código de Processo Civil de 2015 15.
De ressaltar que o modelo brasileiro de admissão de efeitos na
jurisdição nacional de decisão de autoridade estrangeira segue o sistema
de delibação concentrado, de responsabilidade de um único órgão de
Conclusões a partir da tabela comparativa sobre regras de jurisdição, preparado pelo Escritório de
Advocacia Inglês Jones & Day para o Secretariado da HCCH e finalizado em 29set.2014. O documento não
é público.
14 Inc. I do art. 963 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015, vigência em 18mar.2016):
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:
I - ser proferida por autoridade competente; […]
15 Assim está redigido o art. 23:
Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário
e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou
tenha domicílio fora do território nacional;
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados
no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território
nacional.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm, acesso em:
17jul.2018.
13
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natureza jurisdicional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 16. A história da
distribuição legislativa dessa competência interna registra centenária
atribuição ao Supremo Tribunal Federal (STF) até 2004 17, quando a
Emenda Constitucional 45 a transferiu para o STJ. A relativamente
recente transição modificou a percepção jurisprudencial sobre o tema,
afetando os institutos que lhe são próprios. Registra-se, a título
exemplificativo, a admissão de medidas cautelares durante o processo de
delibação, expressa normativamenteapós a transferência da competência
originária para o STJ. No campo da regulamentação, as normas adotadas
pelo STJ, de início na Resolução nº 9/2005 e posteriormente nos
artigos 216-A a 216-N do Regimento Interno 18, receberam tratamento
específico no CPC2015, nos artigos 960 a 965. Com isso, consagraram-se
na legislação federal as regras que já vinham sendo usadas e reiteradas
na firme jurisprudência do STJ nos últimos dez anos 19.
Esta aceitação dos termos da jurisdição internacional fixada em
outro país pelas regras locais pode ser descrita, por um lado, como uma
pretensão a cosmopolitismo e cooperação internacional, mas também
pode resultar em excessiva exposição dos jurisdicionados nacionais, que
se veem submetidos a qualquer decisão estrangeira, mesmo quando
inexistentes mínimos elementos de contato da causa com a autoridade
que a proferiu 20.
A discussão sobre a competência internacional como requisito para
homologação da decisão estrangeira, exaure-se no Brasil na confirmação
de que esta tenha sido proferida por autoridade competente tal como
determinado em seu Estado de origem, de acordo com a dicção da
LINDB 21, do já citado Regimento Interno do STJ (ver nota 18), e
finalmente do CPC2015.

Nos termos da al. i do inc. I do art. 105 da Constituição:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:[…]
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; (Incluída
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) […]
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em:
17jul.2018.
17 O sistema de delibação adotado para o reconhecimento de sentenças estrangeiras vigora no Brasil
desde o Decreto n. 6.982⁄1878 (STJ, Corte Especial, SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j. 4ago.2010).
18 Disponível
em: http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/regimento, acesso em:
17jul.2018.
19 Sobre o tema de homologação de sentenças estrangeiras, veja-se, por todos, ARAUJO, Nadia de. Direito
Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 7ª e. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:Editora
Revista dos Tribunais, 2018 [ARAUJO 2018], capítulo 14.4, p. 254 e segs.
20 De NARDI, Marcelo. Jurisdição internacional indireta: a "autoridade competente" na homologação de
sentença estrangeira no Brasil. Direito Internacional em Expansão, v. VII: Anais do XIV Congresso
Brasileiro de Direito Internacional, 2016, Gramado, RS. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016, p. 339.
21 Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, Decreto nº 4.657/1942 (disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm, acesso em: 17jul.2018). A
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O sistema brasileiro, como atualmente operado pelo STJ, estabelece
regras específicas para a jurisdição internacional, operando de forma
negativa: quando há jurisdição exclusiva nacional (art. 23 do CPC2015)
não se admite sentença estrangeira; quando há jurisdição concorrente
(arts. 21 e 22 do CPC2015), admite-se a sentença estrangeira se não
conflitar com coisa julgada internamente estabelecida; quando não há
jurisdição brasileira consolidada, admite-se a sentença estrangeira. Em
todos os casos se controla o conteúdopara preservação da ordem pública
interna 22,apenas de forma incidental e sem adentrar o mérito da
controvérsia e suas provas.
Em poucas oportunidades as decisões de homologação de sentença
estrangeira indicaram que o exame da competência da autoridade que a
proferiu se projeta para investigar se houve razoáveis vínculos da causa
originária com a jurisdição estrangeira 23.
Uma primeira observação importante é a de que o STJ não examina
a competência da autoridade estrangeira quanto a sua competência
interna, ou seja, quanto à subdivisão da jurisdição no país de origem. O
exame concernente à autoridade responsável pela sentença estrangeira
se faz quanto à jurisdição do estado estrangeiro e não adentra a
subdivisão interna do país de origem da sentença 24.
Em segundo momento, verifica-se que o STJ atua tão somente para
proteger a jurisdição exclusiva nacional, sem preocupação explícita e
consistente com os vínculos que os submetidos à jurisdição estrangeira
com ela teriam. Ilustrativo é o seguinte fragmento de ementa:
1. É devida a homologação de sentença estrangeira que atenda
os requisitos previstos no art. 15 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro e nos arts. 216-A a 216-N do RISTJ, bem
como não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e a
dignidade da pessoa humana (LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F).

referência a juiz competente está na alínea a) do artigo 15: Será executada no Brasil a sentença proferida
no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente;[…]
22 RISTJ, art. 216-F. Art. 216-F. Não será homologada a sentença estrangeira que ofender a soberania
nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública. Ver também art. 17 da LINDB, e inc. VI do
art. 963 do CPC2015.
23 Vejam-se exemplificativamente: STJ, Corte Especial, SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j.
4ago.2010; STJ, Corte Especial, SEC 3341, rel. Laurita Vaz, j. 14jun.2012; STJ, Corte Especial, SEC 06948
AgRg, rel. Nancy Andrighi, j. 17dez.2012; STJ, Corte Especial, SEC 8267, rel. Ari Pargendler, j. 20nov.2013;
STJ, Corte Especial, SEC 9419, rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16out.2013; STJ, Corte Especial,
SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez.2015, DJe 2fev.2016.
24 STJ, Corte Especial, AgRg na SE 2714⁄GB, rel. Cesar Asfor Rocha, DJe 30ago.2010. Na mesma linha, […]
não interessa à ordem jurídica brasileira as divisões ou peculiaridades da competência interna dos países
de origem da decisão, devendo o exame limitar-se à competência internacional ou geral (STJ, Corte
Especial, SEC 4695, rel. Francisco Falcão, j. 7maio2012).
Essa era a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (p. ex.: STF, SEC 05418, rel. Maurício
Corrêa, j. 7out.1999).
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2. Não há óbice à homologação da sentença estrangeira que
disponha apenas sobre guarda de menor e direito à percepção de
alimentos e de visitas, sem trazer à discussão imóveis situados no
Brasil, por se tratar de causa de competência concorrente (CPC,
art. 88), e não exclusiva, da autoridade judiciária brasileira (CPC,
art. 89).
3. A competência internacional concorrente, prevista no art. 88,
III, do Código de Processo Civil, não induz a litispendência,
podendo a Justiça estrangeira julgar igualmente os casos a ela
submetidos. Eventual concorrência entre sentença proferida pelo
Judiciário brasileiro e a sentença estrangeira homologada pelo
STJ, sobre a mesma questão, deve ser resolvida pela prevalência
da que transitar em julgado em primeiro lugar. […] 25

Constata-se a distinção entre as sentenças estrangeiras cujo
conteúdo está abrangido pela competência exclusiva da autoridade
judicial brasileira (art. 23 do CPC2015), e as referenciadas no âmbito da
competência concorrente (arts. 21 e 22 do CPC2015). Apenas na primeira
hipótese a sentença alienígena não será passível de homologação, pois o
STJ reputará incompetente a autoridade estrangeira.
O legislador brasileiro estabeleceu o limite máximo da jurisdição
nacional, em matéria cível, através dos arts. 21 e 22 do CPC2015, e fixou
a reserva de jurisdição exclusivano art. 23 do CPC2015, os casos em que
não admite jurisdição estrangeira sob qualquer forma. Ao tomar essa
decisão, elegeu critérios ou pontos de contato que constituem o
expediente técnico pelo qual se examina a vinculação entre o foro e a
questão debatida.
Resta claro que ao examinar o requisito de autoridade estrangeira
competente o STJ atuana prática somente para impedir ofensa à
jurisdição exclusiva nacional.
A legislação que estabelece o parâmetro de análise da competência
para que a sentença estrangeira seja reconhecida e executada no Brasil é
muito sucinta, e não esclarece se esse exame deveria ser feito ou não em
profundidade. Utiliza, inclusive, a palavra “competência”, que na tradição
legislativa brasileira porta um duplo sentido, podendo significar a divisão
interna da jurisdição ou a jurisdição internacional em si mesma.
Modificando a longa tradição anterior, o novo CPC no capitulo referente à
jurisdição internacional foi mais preciso na terminologia no seu título, ao
utilizar a expressão “limites à jurisdição”, no que está correto. Por seu
turno, no capítulo referente à homologação de sentença estrangeira, a
utilização do termo “competência” no artigo 963, I, não está em linha
com a sua finalidade. Se o requisito diz respeito à análise dos limites
jurisdicionais do país estrangeiro, a utilização do termo competência, que
25

STJ, Corte Especial, SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez,2015, DJe 2fev.2016.
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se destina somente a determinar o órgão interno do estado que terá esta
atribuição, não está adequado e não dá a medida do que efetivamente
deve o STJ analisar ao verificar o cumprimento desse requisito. 26
Ao longo dos anos, tanto o STF quanto o STJ pouco se debruçaram
sobre a questão, o que resultou numa jurisprudência que só visa a evitar
a homologação nos casos de jurisdição exclusiva dos tribunais pátrios,
como se disse acima.
O envolvimento do Brasil nas discussões do Projeto de Sentenças
aguça a sensibilidade para o problema do controle do exercício da
jurisdição pela autoridade estrangeira em sede de homologação, o que
não está claramente revelado nas decisões do STJ até o momento
catalogadas. A expressiva maioria das decisões não se debruçou sobre as
condições de fixação da jurisdição estrangeira.
O ingresso do Brasil em uma futura convenção sobre circulação de
sentenças pode induzir uma leitura mais restritiva do requisito legal, com
exigências mais precisas de vinculação do caso concreto com a autoridade
estrangeira prolatora da decisão a homologar, como o fazem muitos
países. O sentido desse controle, para além da proteção da jurisdição
exclusiva nacional, também é o de proteção ao jurisdicionado nacional,
exigindo que a decisão estrangeira tenha sido proferida em situação na
qual haja razoável envolvimento da pessoa afetada pela jurisdição
estrangeira com aquele foro. 27
2. OS PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS NO PROJETO
Como consideração geral é preciso apontar que o anteprojeto
evidencia alguns conceitos resultantes das negociações dos últimos
quatro anos. O modelo proposto é de uma convenção vinculante, que
passaria a integrar a legislação interna dos países membros como
tratado, em oposição à adoção de princípios e regras de soft law. Com
CAMARA, Alexandra Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 23ª. e. , São Paulo, 2012, p. 126. Segundo
o autor: “ ... só se pode falar de competência quando se buscar determinar a que órgão do Estado que
exercerá a jurisidiçao será atribuído o exercício dessa função no caso concreto. Já quando se trata da
competência internacional esta-se diante de um tema que é preliminar a esse. O que se busca, ali, é saber
se um Estados (ou, mais especificamente se o estado brasileiro) poderá ou não exercer a função
jurisdicional no caso concreto. Estabelecido isso, aí sim será possível determinar-se qual será, dentro
daquele Estado, o órgão jurisdicional competente para conhecer da causa. Não se deveria, pois,
propriamente falar-se em competência internacional, mas nos limites internacionais do exercício da
jurisdição.”
27 A respeito, veja-se do autor DE NARDI, Marcelo, Controle Indireto da Jurisdição Internacional: a
“autoridade competente” na homologação de sentença estrangeira no Brasil, Revista da ESMAFE/RS, 1,
2017, Porto Alegre, p. 93. Segundo o autor: “ O aperfeiçoamento desse sistema de controle, independente
de qualquer alteração legislativa, já que é eventualmente aplicado como se viu em casos pontuais acima
registrados, é medida que se impõe como instrumento de construção de jurisprudência em matéria de
homologação de sentença estrangeira no Brasil, que dará maior segurança ao jurisdicionado nacioanal. “
26
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isso, atingir-se-ia o grande objetivo de promover a harmonização das
soluções de Direito Internacional Privado. Por outro lado, o foco está em
regras para o reconhecimento e execução de decisões estrangeiras.
Configurará, pois, uma convenção do tipo simples, pois não há pretensão
de estabelecer regras uniformes para jurisdição interna dos países, o que
foi tentado na primeira fase do projeto (até 2001), quando se pretendia
realizar uma convenção dupla.
A convenção guardará, na medida do possível, coerência com a
Convenção sobre Eleição de Foro de 2005. Também se procurará
coordenar o texto com outras convenções da Conferencia da Haia, como a
Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e
Outros Membros da Família 28, de 23 de novembro de 2007, em vigor em
40 países.
O objetivo final é garantir maior segurança jurídica na circulação
internacional de decisões judiciais civis e comerciais. Com isso, evita-se a
duplicação de procedimentos em Estados diversos e diminuem-se os
custos das transações e as despesas judiciais. Promove-se, ainda, maior
previsibilidade quanto à circulação de decisões judiciais, auxiliando as
partes em suas decisões de caráter comercial.
2.1 O PROJETO – ANÁLISE PONTUAL
O projeto 29 foi dividido em dois capítulos de regras substantivas:
âmbito de aplicação, e reconhecimento e execução, além das cláusulas
gerais e finais. Estas últimas, também chamadas de previsões
instrumentais, contêmregras sobre adesão, depósito e guarda de
documentos relevantes, comunicações entre as partes, e os importantes
elementos autorizadores de declarações e reservas.
O capítulo relativo ao âmbito de aplicação começa pela definição
dos temas admitidos ao sistema da convenção, seguidapela lista de
matérias excluídas, e termina com as definições aplicáveis. Uma questão
longamente discutida foi a definição do que sejam “questões civis e
comerciais”, a grande delimitação de conteúdo substantivoda convenção,
que aparece já no primeiro artigo. A terminologia, já empregada pela
Conferência da Haia em outros documentos, foi objeto de divergências
acerca da necessidade ou não de se incluir uma definição mais precisa no
projeto, evidenciando especialmente preocupações em excluir os atos
típicos de Estado. A questão reveladiferençasentre os sistemas jurídicos
de “common law” e de direito civil continental, e vários estudos foram
produzidos sobre a questão. Para os países de direito civil o problema
Consultar:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support,
acesso em: 18fev.2017.
29 Texto
disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/specialcommission, acesso em: 17jul.2018.
28
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parece ser facilmente solucionadoutilizando a antiga distinção entre atos
de império (iusimperii) e atos de gestão (iusgestionis).
A definição de consumidor também mereceu discussão acalorada,
havendo divergência entre a definição restritiva, já adotada pela
Convenção sobre Eleição de Foro de 2005, e a pretendida por alguns
países, entre eles Argentina e Brasil. O tratamento dado ao tema no
anteprojeto, apesar do difícil consenso internacional,já reflete um avanço.
“Consumidor” ficou definido a partir de uma visão clássica contratual,
limitada a atividades domésticas, mas permitindo que as sentenças
proferidas a seu favor circulem internacionalmente no regime da futura
convenção. A solução encontrada para proteção do consumidor foi de
limitar a circulação das sentenças contra ele proferidas aos casos em que
a jurisdição seja exercida no seu domicílio, ou quando o consumidor tenha
se submetido expressamente à jurisdição estrangeira no curso do exame
jurisdicional da contenda relevante. Neste ponto específico a Delegação
Brasileira atuou com intensidade, apresentando documento informativo
durante as negociações 30. As posições brasileiras foram atendidas em
grande medida, embora se possa considerar que na questão da definição
de consumidor haja uma pequena discrepância com relação à proteção
nacional.
No exame do artigo 4º do segundo capítulo, sobre questões gerais,
um dos pontos polêmicos foi a proposta de remoção da regra segundo a
qual o tribunal do Estado requerido não faria revisão sobre os fatos já
decididos pelo tribunal do Estado requerente. É um tópico sensível,
porque a regra na maioria dos países, especialmente nos de direito civil, é
de não se reexaminar o mérito da decisão objeto de reconhecimento,
senão para proteção da ordem pública, segundo o sistema de delibação 31.
Ainda no artigo 4.4, estatui-se a possibilidade de negar o pedido de
reconhecimento quando pendente de recurso a sentença pretendida
reconhecer e executar em outro país.
2.2 BASES INDIRETAS DE JURISDIÇÃO
A importância de examinar, ou pelo menos compreender, a
atividade de controle indireto da jurisdição estrangeira no momento da
homologação da sentença proveniente de outro paísaparece na evolução
O aqui autor Marcelo De Nardi redigiu o documento informativo nº 4, preparatório para a primeira
reunião da Comissão Especial, de junho de 2016, mimeo com os autores.
31 No Brasil a regra pode ser inferida do que está no parágrafo único do art. 216-H do Regimento Interno
do STJ, que limita as defesas possíveis na ação de homologação de defesa aos requisitos formais e à
proteção à ordem pública: A defesa somente poderá versar sobre a inteligência da decisão alienígena e a
observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F. A doutrina confirma a impossibilidade
de reexame do mérito da sentença estrangeira submetida a reconhecimento e execução no Brasil: Adotouse o sistema de delibação, oriundo do sistema italiano, pelo qual não se questionava o mérito da decisão, em
sua substância, senão para a verificação dos requisitos formais e da ofensa à ordem pública, bons costumes e
soberania nacional. […] [ARAUJO 2018, p. 257.
30
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do já mencionado Judgments Project da Conferência da Haia. O registro
das origens do projeto no relatório explicativo da Convenção sobre Eleição
de Foro de 2005 32 pressupõe o controle indireto dos fundamentos da
jurisdição exercida no estrangeiro.
As negociações para o estabelecimento da Convenção só foram
possíveis porquehá pontos de convergência quanto a certos fundamentos
para exercício de jurisdição. Quando concretizados certos pontos de
contato admitidos por todos os Estados parte, as indirectjurisdictional
bases, resultaria circulação facilitada da sentença produzida sob o regime
da futura convenção. O que se exige é uma conexão razoável entre as
características da ação e o foro em que foi julgada, sem que se evidencie
um excesso no exercício da jurisdição pela corte de origem que impediria
sua aceitação pela jurisdição que deverá proceder à execução.
A evolução desses conceitos, com as dificuldades a eles inerentes 33,
resultou em anteprojeto de convenção que arrola alguns fundamentos
reconhecidos como autorizadores de circulação sob o regime da
convenção (whitelist, approvedgrounds for jurisdiction), que podem ser
não exaustivamente resumidos em 34:
•
•
•
•
•

domicílio (habitual residence) da pessoa natural art. 5.1(a);
manutenção de filial, agência ou estabelecimento pela
pessoa jurídica - art. 5.1(d);
submissão à jurisdição expressa ou tácita, anterior ou
contemporânea ao processo - art. 5.1(c, e,f, e m);
local do cumprimento da obrigação contratual - art. 5.1(g);
e
local da prática do ato danoso - art. 5.1(j).

O artigo 5º, que trata das bases indiretas de jurisdição 35 ou filtros
jurisdicionais é, sem dúvida, o mais extenso e complexo da convenção.
Foi a solução encontrada para viabilizar a convenção, ante a existência na
legislação interna dos Estados partícipes da negociação de regras diversas
sobre o tema, o que implica na ausência de um sistema uniforme de
Relatório HARTLEY; DOGAUCHI 2005, ver nota 12.
HARTLEY; DOGAUCHI 2005, p. 785: […] it became apparent as work proceeded that it would not be
possible to draw up a satisfactory text for a “mixed” convention within a reasonable period of time. The
reasons for this included the wide differences in the existing rules of jurisdiction in different States and
the unforeseeable effects of technological developments, including the Internet, on the jurisdictional rules
that might be laid down in the Convention. […]
34 Texto
disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/specialcommission, acesso em: 17jul.2018.
35 Entende-se por jurisdição internacional indireta, ou mais precisamente […] o controle indireto da
jurisdição internacional, a ação de determinado Estado, em momento de examinar as condições para que
se gerem efeitos de sentença estrangeira em seu ambiente de influência política, de verificar se o exercício
da jurisdição pelo juízo de origem se deu em condições de razoável vinculação àquele foro
(De NARDI 2016, p. 335-336).
32
33
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definição da jurisdição internacional de suas Cortes, ou seja, de regras
uniformes de jurisdição direta.
Os filtros jurisdicionais são limites impostos ao reconhecimento e
execução das sentenças estrangerias, com osquais os Estados estão de
acordo e nesse sentido serão harmonizados pela convenção.São
interpretados como as hipóteses em que os Estados que receberão a
sentença estrangeira para reconhecimento e execução aceitam como
legítimo o exercício da jurisdição por uma Corte que não seja sua. Por
outro lado, os filtros jurisdicionais aumentam o escrutínio sobre a
vinculação do caso concreto com a jurisdição do Estado requerente.
Esse trecho da convenção é de substancial relevância, pois as
previsões representam um conjunto de regras que permite aos Estados se
obrigarem confiando na lisura e qualidade do exercício de jurisdição pelos
demais Estados. É, portanto, matéria que resulta em intensas discussões
e posições divergêntes, ainda não completamente solucionadas.
A técnica interpretativa, aplicável ao artigo 5º é a de que a
Convenção prevê uma lista exaustiva de bases de jurisdição aceitas
uniformemente, situação cuja ocorrência estabelecerá a obrigação do
Estado parte destinatário do pedido de reconhecimento e execução de
admitir a sentença estrangeira que tenha sido proferida nessas condições.
Ausente alguma das bases previstas na convenção no caso concreto, o
Estado parte a que dirigido o pedido de reconhecimento e execução
poderá recusá-la.
O fato principal que induz vinculação suficiente à jurisdição, ou seja,
que estabelece base para reconhecimento do exercício da jurisdição
estrangeria, é a residência habitual do réu no local do foro. Nessas
condições, partindo de um modelo simples de processo que supõe um
autor e um réu, tem-se mundialmente reconhecido como razoável o
exercício de poder jurisdicional sobre o réu domiciliado no país que é a
sede da autoridade jurisdicional, o que facilita sobremaneira sua defesa.
Consolidação desse princípio está no artigo 5.1(a) 36.
Na visada daquele que propôs o processo, o autor, a submissão
expressa à jurisdição do foro a que recorreu revela suficiente vinculação
para os casos em que ele venha a ser derrotado e condenado pelo juízo
estrangeiro. O efeito também se estabelece se o réu consentir
expressamente com a jurisdição. O princípio da submissão está contido
nas alíneas c e e do artigo 5.1 37.
Article 5 - Bases for recognition and enforcement;
1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –;
a) the person against whom recognition or enforcement is sought was habitually resident in the State of
origin at the time that person became a party to the proceedings in the court of origin;[…]
37 Article 5 - Bases for recognition and enforcement;
36
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As bases de jurisdição aceitas com relação a pessoa jurídica,
quando ela for a autora, são equivalentes às da pessoa física,
sobrelevando o princípio da submissão. Já quando a pessoa jurídica for a
ré, o princípio da residência habitual se aplica, naturalmente com as
dificuldades de se estabelecer qual é o local da residência habitualda
pessoa jurídica, que pode ser, nos termos do artigo 3.2 do anteprojeto, o
local indicado nos atos constitutivos, o local da sua constituição 38, o local
da sede da administração, ou o local do principal centro de negócios.
Trata-se de um problema clássico de Direito Internacional Privado, muitas
vezes presente em casos concretos como questão prévia, para cuja
solução se empregaram preceitos bastante comuns nos vários
ordenamentos jurídicos que pretendem cooperar.
Também se admite satisfatória vinculação para fins jurisdicionais
quando houver no foro filial, agência, ou outro estabelecimento sem
personalidade destacada da pessoa que a constituiu, desde que o objeto
do processo esteja relacionado às atividades praticadas por esse ente
subsidiário (artigo 5.1.d).
Na matéria contratual a regra de reconhecimento de jurisdição
segue caminho relacionado à evolução da jurisprudência norteamericana
e canadense, que não reconhece base de jurisdição adequada quando o
réu que foi parte do contrato não dirigiu propositalmente e
substancialmente suas atividades para produzir efeitos jurídicos no Estado
do foro. A expressãoadotada no artigo 5.1(g) para instrumentalizar a
exceção é: the defendant's activities in relation to the transaction clearly
did not constitute a purposeful and substantial connection to that State.
Outros pontos foram discutidos, entre eles o da propriedade
intellectual, no qual a Delegação Brasileira atua com protagonismo. A
base de discussão é expressar o princípio da territorialidade dos direitos
de propriedade intelectual através de bases de jurisdição constituintes da
obrigação de reconhecer a sentença estrangeira sem risco de afetar a
territorialidade nacional, que é típica desses direitos. Uma das
dificuldades ainda não solucionada é a potencial interferência de uma
sentença estrangeira com decisões de autoridades competentes para o
tema de propriedade intelectual no país de reconhecimento e execução,
objeto de um subgrupo de trabalho com mandato para realizar seus
estudos até a Conferência Diplomática prevista para junho de 2019.

1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –[…];
c) the person against whom recognition or enforcement is sought is the person that brought the claim on
which the judgment is based;[…]
e) the defendant expressly consented to the jurisdiction of the court of origin in the course of the
proceedings in which the judgment was given;
38 Como é a opção brasileira, art. 11 da LINDB.
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Também houve deliberação sobre as bases de jurisdição
relacionadas com o trust, instituição desconhecida no Brasil mas que tem
grande importância em outros países, notadamente da common law. As
dificuldades de compreensão das minúcias envolvendo o tema fazem com
que seja conduzido delicadamente, com pequenos ajustes a cada reunião.
2.3 BASES EXCLUSIVAS DE JURISDIÇÃO E CAUSAS DE RECUSA DE RECONHECIMENTO
O artigo 6ºcuida das bases exclusivas de jurisdição, cujas regras se
superpõem às do artigo 5º, estabelecendo a obrigação dos membros da
convenção de reconhecer qualquer sentença proferida segundo seus
termos, e a obrigação adicional de recusar sentença estrangeira que não
provenha do país indicado na base de jurisdição. A leitura mais
aprofundada desse dispositivo revela que está a traduzir, de forma
negativa, uma harmonização das normas sobre jurisdição, iniciando, pois,
a uniformização da jurisdição direta: os Estados que aderirem à futura
convenção concordarão que para os assuntos tratados no artigo 6º as
únicas bases jurisdicionais aceitáveis são aquelas lá declaradas.
O artigo 7º trata das causas para recusa de reconhecimento e
execução. São os requisitos formais já conhecidos, além da cláusula de
proteção da ordem pública. A redação usa o termo “manifestamente” para
dar uma qualificação maior à exceção, no mesmo sentido, aliás, da
Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e
Laudos Arbitrais Estrangeiros 39 concluída durante a CIDIP II de 1979 em
Montevidéu, Uruguai.
Está prevista a possibilidade de reservas ou declarações especiais,
em forma ainda não claramente definida, o que certamente permitirá
ajustar o anteprojeto às necessidades de um número maior de Estados no
futuro.
3. CONCLUSÕES
Os objetivos do Projeto de Sentenças restaram contemplados no
texto atual. O êxito se constata da aprovação da estrutura geral e de
muitas das especificidades propostas, especialmente no que diz respeito
às regras sobre as bases indiretas de jurisdição.
De uma perspectiva histórica, informada pelas dificuldades que o
próprio Projeto de Sentenças enfrentou em sua evolução, fica evidente o
avanço das negociações, e já se percebe a evolução na posição dos
Estados, que estabeleceram ao longo do tempo a confiança mútua
Ou simplesmente CIDIP II 1979, disponível em: http://www.oas.org/dil/CIDIP-II-extraterritorial.htm,
acesso em: 7fev.2017.
39
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necessária para admissão em território próprio da sentença proferida em
Estado estrangeiro, sem muitas restrições. A percepção de que tal
admissão implicaria renúncia a uma parcela de sua soberania converte-se
em reafirmação dessa, em nome de maior civilidade e do respeito às
relações entre os Estados, e em respeito aos interesses dos indivíduos.
Os trabalhos da Comissão Especial, agora encerrados, são resultado
de um movimento de aproximação de expectativas e necessidades,
notando-se a construção de pontes de conexão entre os diversos países
participantes, dispostos a cooperar para a realização da atividade
jurisdicional em uma perspectiva global.
A sua conclusão se dará através de uma Conferência Diplomática
entre os Estados membros e os observadores da Conferência da Haia em
2019. Com o espírito de colaboração estabelecido no curso dos trabalhos
da Comissão Especial, pode-se ser otimista sobre sua conclusão em 2019.
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Resumo

Abstract

Introdução

A Conferência da Haia de Direito
Internacional
Privado
está
propondo regras em tratado
internacional para minimizar
os entraves à circulação
internacional de sentenças. O
objetivo do Projeto de Sentenças
iniciado no final do século
vinte é mitigar as incertezas e
riscos associados ao comércio
internacional e outras relações
civis por meio de um sistema
facilitado e seguro de circulação
internacional de sentenças.
Este artigo visa a preservar o
histórico deste momento da
evolução das negociações no
âmbito da Conferência, além de
especificar questões discutidas
no projeto que possam ser de
interesse geral para o tema da
litigância internacional em uma
perspectiva global.

The Hague Conference on Private
International Law is proposing
rules in an international
convention
designed
to
circumvent usual obstacles
to international circulation
of judgments. The Judgments
Project initiated in the ends of
the Twentieth Century aims
at
mitigating
uncertainties
and risks associated with the
international commerce and
other civil relationships by
setting forth a simple and safe
system according to which
foreign judgments may circulate
from country to country. The
purpose of this article is to
preserve the historical moment
of the negotiations taking place
at The Hague Conference, as well
as to pinpoint some issues raised
in the course of the project that
may be of general interest to the
Palavras-chave:
Conferência subject of international litigation
da Haia, Projeto de Sentenças, in a global perspective.
reconhecimento,
jurisdição,
sentenças
estrangeiras, Key-words: Hague Conference,
homologação,
cooperação Judgments Project, recognition,
jurídica internacional
jurisdiction, foreign judgments
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Em 2018 a Constituição Cidadã
completa trinta anos de vigênia,
e as comemoraçõesdesse marco
histórico animam as reflexões
apresentadas nesta publicação.
As
relações
internacionais
do Brasil e as normas
sobre a cooperação jurídica
internacional, ao menos em suas
linhas mestras, sempre foram
tema da seara das constituições
da República. Nos dizeres do
Prof. Celso Lafer “a constituição
de 1988 foi ratione materiae muito
além da tradição constitucional
republicana. Constitucionalizou,
no seu artigo 4º, princípios
de
relações
internacionais
muito abrangentes.¹”
Ainda em outro momento na
sua reflexão sobre o direito
internacional e o direito
constitucional,
o
Professor
Celso Lafer alude à inovação
da Constituição de 1988 na
área de relações internacionais
ao afirmar o compromisso
do Brasil na ordem interna e
internacional com a solução
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pacífica de controvérsias². O
respeito às decisões estrangeiras
e a busca pela aplicação do
mesmo princípio com relação às
sentenças proferidas no Brasil
que necessitam ser executadas
no exterior se enquadram
perfeitamente na produção de
regras sobre reconhecimento
e
execução
de
decisões
estrangeiras, afetadas ao direito
privado, e não somente nas
questões entre Estados.

Ainda no âmbito das regras
sobre
cooperação
jurídica
internacional, a Constituição de
1988, posteriormente à emenda
45/2004, ao determinar da
competência originária dos
tribunais superiores preservou
a unidade do processo de
homologação das sentenças
estrangeiras,
atribuindo-aao
Superior Tribunal de Justiça.
A análise deste artigo a respeito
das negociações em curso
na Conferência da Haia de
Direito Internacional Privado
sobre o Projeto de Sentenças
Estrangeiras e sua relação
com o modelo brasileiro de
homologação
de
sentenças
estrangeiras bem se adequa às
finalidades desta publicação,
como será a seguir tratado,
iniciando-se pela justificação
da proposta para o ambiente de
negócios transnacional.

Com efeito, o funcionamento
eficiente
do
comércio
internacional não pode dispensar
o elemento de confiança entre
as partes, que realizam seus
negócios através de contratos
internacionais, na maioria das
vezes à distância. Nem sempre
essas relações internacionais
chegam a bom termo, resultando
em um número significativo de
litígios em que as partes estão em
países diversos, ou pelo menos
o patrimônio que garantirá
indenização está no estrangeiro.
Isso implica a necessidade de
litigar judicialmente em um
país pretendendo que os efeitos
da sentença se produzam em
outro. Se a execução da sentença
doméstica é automaticamente
garantida pelo sistema jurídico
que a proferiu, não se pode
dizer o mesmo de uma sentença
estrangeira, que fica à mercê das
regras do foro em que se
pretende a execução.
O crescente número de relações
transfronteiriças destaca
a
possibilidade de que pessoas
naturais ou jurídicas se vejam
envolvidas em situações de
responsabilidade civil por dano,
questão de difícil compreensão
e solução do ponto de vista da
internacionalidade de eventual
discussão judicial. O fato de
uma sentença nessas condições
ser proferida em um Estado e

os bens do devedor estarem em
outro Estado dificulta em muito
a realização material de uma
indenização.

A dificuldade de execução de uma
sentença no estrangeiro pode
causarprejuízos a contratantes
nas situações em que os
contratos são descumpridos,
e atitulares de indenizações
por dano. Os custos de litigar
e executar podemsuperar o
valor do crédito reconhecido na
sentença. A falta de efetividade
das regras de Direito nessas
condições abre a possibilidade
de fraudes que se valem da boafé comercial e de ilícitos de toda
ordem, diante da certeza de que
um inadimplemento contratual
ou um dano não será objeto
de disputa judicial. Há muitas
dificuldades para liquidar uma
indenização em jurisdição diversa
daquela na qual foi outorgada,
impedindo que a penalização seja
efetiva contra o infrator.
Desta forma o estabelecimento
de regras para a circulação
internacional de sentenças tem
por efeito melhorar a ideia geral
de acesso à justiça e reduzir riscos
e, consequentemente, custos
nas relações transnacionais³.
Nas palavras do Chairman da
Comissão Especial, “acesso à
justiça é letra morta se não for
possível executar uma sentença⁴”.

1 LAFER, Celso, Direito Constitucional e Direito Internacional: considerações sobre o art. 4º - IIIda Constituição de 1988 e o Parecer Consultivoda Corte
Internacional de Justiçasobre a Independência de Kosovo. Livro homenagem ao Ministro Franciso Rezek, mimeo com a autora, p. 1. 2011.
2 LAFER, Celso, Apontamentos sobre a Internacionalizaçãodo Direito Constitucional brasileiro, palestra proferida na PUC-Rio em outubro de 2011, mimeo
com a autora, p. 5. Transcreve-se para melhor compreensão: O preâmbulo da Constituição de 1988 é muito mais abrangente do que os preâmbulos da prévia
tradição constitucional brasileira. Uma das suas inovações é a de consignar explicitamente a vertente da internacionalização do Direito Constitucional
brasileiro ao afirmar o compromisso do Brasil “na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias”.
3 Conforme o documento
que resume as palavras do Chairman da Comissão Especial na reunião de junho de 2016, Record
ofIntroductoryremarksoftheChairoftheSpecial Commission (1-09 June 2016). O documento não é público.
4 Tradução livre dos autores: Access to justice is a ‘dead letter’ if you get a judgment that you cannot enforce. Em continuação das observações do Chairman:
People do not go to court in order to obtain a beautiful piece of paper with a decision recorded on it, and the seal of the court attached: people care about
practical outcomes. Access to justice means access to practical justice; just outcomes that are given effect. In today’s increasingly globalized world, it is ever
more necessary for that practical effect to span borders, if justice is to be effective. So, the goal of access of justice, access to practical just outcomes wherever
they need to be found, is at the heart of our work.
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São conhecidos os problemas
relativos à produção de efeitos
das sentenças judiciais em
Estado diverso do em que
proferida. Há marcante diferença
para as partes em optar por
solucionar suas controvérsias
internacionais pela via arbitral
ou pela via judicial, eis que os
laudos arbitrais estrangeiros
têm sua circulação e execução
facilitada pela Convenção de Nova
Iorque⁵, mas em contrapartida
a arbitragem implica custos
de litigar elevados, e em geral
não está disponível para os
casos de indenização por danos
extracontratuais. As decisões
judiciais, em especial em casos
de responsabilidade civil e
outros temas extracontratuais,
não contam com um diploma
internacional a facilitar sua
circulação.
A
posição
de
um indivíduo ou empresa
que participa de negócios
transnacionais, portanto, fica
caracterizada por um alto nível
de incerteza quanto à produção
de efeitos no estrangeirode uma
sentença que lhe seja favorável,
acrescendo riscos a sua atuação.

sentenças. O objetivo do Projeto
de Sentenças iniciado pela
conferência no final do século
vinte é mitigar a incerteza nas
relações privadasinternacionais,
por meio de um sistema
facilitado e seguro de circulação
internacional de sentenças.
A
afirmação
internacional
do efeito da decisão judicial
estimulará
o
cumprimento
das regras de direito ao
tornar eficaz a cobrança das
indenizações por violação.

A Comissão Especial sobre
o Projeto de Sentenças da
Conferência da Haia para o
Direito Internacional Privado
concluiu seus trabalhos após
quatro reuniões na cidade da
Haia, Holanda, no Palácio da Paz,
sede da Academia da Haia de
Direito Internacional⁷. De acordo
com o mandato do Conselho de
Assuntos Gerais da Conferência
da Haia, a Comissão Especial,
integrada pelos membros da
Conferência⁸, terminou seu
mandato em maio de 2018,
e encaminhou um projeto de
convenção internacional para
o reconhecimento e execução
A Conferência da Haia de de sentenças estrangeiras em
Direito Internacional Privado⁶, matéria civil e comercial. O texto
organização internacional que será analisado pelo Conselho
tem por objetivo promover a em 2019, com vistas a sua
uniformização e a harmonização discussão em uma Conferencia
do
Direito
Internacional Diplomática, pré-agendada para
Privado, vem propondo regras junho de 2019⁹.
que minimizem os entraves
à circulação internacional de

Este artigo dividi-se em duas
partes. Na primeira, trata
sucintamente do histórico do
projeto e sua comparação com o
modelo brasileiro. Na segunda,
cuida-se de analisar os principais
pontos do projeto, com ênfase
na obrigação que deverá ser
assumida pelos Estados quando
a convenção estiver para ser
adotada, e na definição das bases
indiretas de jurisdição e regras
de recusa.
1. O Projeto de Sentenças
1.1 Início do
Seu Objetivo

Projeto

E

A Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado, uma das
organizações internacionais mais
antigas em atividade, retomou
em 2012 o “Judgments Project”, o
Projeto de Sentenças, visando a
facilitar a circulação internacional
das sentenças através de uma
convenção internacional. O
projeto foi desenvolvido por um
Grupo de Trabalho formado por
representantes de vários países,
encarregado de apresentar uma
primeira minuta da convenção.
O Brasil integrou o Grupo de
Trabalho e participou ativamente
da iniciativa, sempre enviando
representantes para as reuniões.
O resultado do projeto instruiu os
trabalhos da Comissão Especial
composta por todos os membros
da Conferência, comreuniões
realizadas em junho de 2016,

5 The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, de 10jun.1958. Para maiores informações, consultar http://www.
newyorkconvention.org, aceso em: 16jul.2018.
6 Sobre a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, consultar http://www.hcch.net, acesso em: 16jul.2018. Seulema é: The World Organisation
for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters.
7 Sobre a Academia da Haia de Direito Internacional, consultar https://www.hagueacademy.nl/, acesso em: 16jul.2018.
8 As reuniões de junho de 2016 e fevereiro de 2017 contaram com mais de 150 participantes de 53 Estados e 16 organizações internacionais e ONGs, entre
elas a ASADIP.
9 Para informações sobre o Projeto de Sentenças, consultar https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments, acesso em: 16jul.2018.
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fevereiro e novembro de 2017, e cinco
reuniões
presenciais,
maio de 2018.
finalizou o anteprojeto em
discussão na Comissão Especial.
As negociações tiveram origem O Brasil esteve representado
em proposta apresentada pelos em todas as oportunidades, e as
Estados Unidos da América à últimas reuniões contaram com
Conferência da Haia em 1992. representantes ativos de vários
Apesar de as negociações terem países latino-americanos.
paralisado em 2001, os estudos
desenvolvidos e que refletiam O objetivo principal da futura
certos temas em consenso convenção é estabelecer um
resultaram na Convenção sobre sistema facilitado de circulação
Eleição de Foro de 2005¹⁰, de
sentenças
estrangeiras,
oferecida a ratificação pelos através da fixação de certos
Estados
interessados,
não parâmetros geralmente aceitos
estando limitada aos Estados- como suficientes para reconhecer
membros da Conferência da Haia. que a jurisdição no país de
A Convenção de 2005 entrou em origemfoi exercitada de forma
vigor em 2015 com a adesão do legítima. Nesse sentido guarda
México, da União Europeia e de grande semelhança com os
Singapura. Atualmente, está em princípios gerais estabelecidos
vias de aprovação em outros na Convenção Interamericana
Estados, inclusive pelo Brasil.
sobre Competência na Esfera
Internacional
para
Eficácia
A aprovação da Convenção sobre Extraterritorial das Sentenças
Eleição de Foro de 2005 pelo Estrangeiras¹¹ concluída durante
Conselho de Assuntos Gerais da a CIDIP III de 1984 em La Paz,
Conferência da Haia de Direito Bolívia, e com as regras presentes
Internacional Privado encerrou no Protocolo de Buenos Aires
um primeiro ciclo de trabalho sobre Jurisdição Internacional
do Projeto de Sentenças. No ano em
Matéria
Contratual
de 2011 o Conselho de Assuntos no
âmbito
do
Mercosul,
Gerais estabeleceu diretriz para internalizado no Brasil pelo
retomada do projeto, dada a Decreto 2.095, de 17dez.1996.
receptividade da Convenção de
Eleição de Foro e o incremento Pretende-se
auxiliar
os
das expectativas globais sobre o operadores jurídicos nas decisões
tema. Após recomendação de um a respeito do local onde iniciar
grupo de especialistas reunido suas disputas, estabelecendo
em 2012, o Conselho estabeleceu um quadro normativo claro
um grupo de trabalho que, após e seguro para a execução de

uma decisão estrangeira entre
os países contratantes. Um
objetivo complementar é evitar a
circulação de decisões obtidas em
uma jurisdição que poderia ser
considerada um foro escolhido de
forma exorbitante, ou seja, sem
contato razoável do caso com o
Juízo que o conheceu.

Para alcançar esse objetivo, a
Convenção deverárespeitar as
importantes diferenças entre
os diversos países quanto à
aceitação da decisão jurisdicional
estrangeira em sua esfera de
soberania. A questão foi assim
abordadano relatório explicativo
da Convenção sobre Eleição de
Foro de 2005¹²:
[…] where the court has
jurisdiction on an approved
ground, it can hear the case,
and the resulting judgment will
be recognised and enforced in
other Contracting States under
the
Convention
(provided
certain other requirements are
satisfied). […]
Em simplificação de valor
acadêmico, pode-se classificar
em três tipos os sistemas de
reconhecimento de sentenças
estrangeiras quanto àabertura
para admitir a produção de
efeitos em território nacional de
decisão emanada de outro país¹³:

10 Para mais informações sobre a Convenção sobre Eleição de Foro de 2005, consultar https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialisedsections/choice-of-court, acesso em: 18fev.2017.
11 Ou simplesmente CIDIP III 1984, disponível em:http://www.oas.org/dil/CIDIP-III- foreignjudgments.htm, acesso em: 17jul.2018. A CIDIP III 1984 está
em vigor internacionalmente desde 24dez.2004, e dela são partes ativas o México e o Uruguai.
12 HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Convention of 30 June 2005 on choice of court agreements: explanatory report. A Haia,Nl: Secretariado da
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 2005. [HARTLEY-DOGAUCHI 2005], p. 785. Disponível em: https://www.hcch.net/en/publicationsand- studies/details4/?pid=3959, acesso em: 17jul.2018.
13 Conclusões a partir da tabela comparativa sobre regras de jurisdição, preparado pelo Escritório de Advocacia Inglês Jones &amp; Day para o Secretariado
da HCCH e finalizado em 29set.2014. O documento não é público.
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a)
Não
se
admitem da
jurisdição
estrangeira
decisões
estrangeiras verificando o requisito da
(completamente fechados);
autoridade competente¹⁴. Ao
fazê-lo na prática atual, limitab) Estabelecem-se regras para se a examinar se a autoridade
reconhecimento da jurisdição estrangeira que proferiu a decisão
estrangeira, exigindo certos em processo de homologação não
vínculos entre a autoridade invadiu a competência exclusiva
estrangeira e a causa decidida;
do juiz nacional, prevista no
art. 23 do Código de Processo
c) Não se verifica a jurisdição Civil de 2015¹⁵.
estrangeira quanto ao vínculo da
autoridade com a causa decidida De ressaltar que o modelo
(completamente abertos).
brasileiro de admissão de efeitos
na jurisdição nacional de decisão
Enquanto
em
considerável de
autoridade
estrangeira
parcela dos países do mundo a segue o sistema de delibação
admissão de sentença estrangeira concentrado, de responsabilidade
impõe a verificação de que a de um único órgão de natureza
autoridade que a proferiu tinha jurisdicional, o Superior Tribunal
vinculação fática com a causa de Justiça (STJ)¹⁶. A história da
decidida, no caso brasileiro não distribuição legislativa dessa
se exercita esse “controle indireto competência interna registra
da jurisdição estrangeira”, como centenária
atribuição
ao
se verá a seguir.
Supremo Tribunal Federal (STF)
até 2004¹⁷, quando a Emenda
1.2 O Modelo Brasileiro
Constitucional 45 a transferiu
para o STJ. A relativamente
A
legislação
brasileira, recente transição modificou a
consagrada
pela
atual percepção jurisprudencial sobre
jurisprudência
do
Superior o tema, afetando os institutos
Tribunal de Justiça, indica que lhe são próprios. Registraque o Brasil se aproxima do se, a título exemplificativo, a
modelo c, acima descrito. O admissão de medidas cautelares
Superior Tribunal de Justiça durante o processo de delibação,
(STJ) exerce o controle indireto expressa normativamenteapós

a transferência da competência
originária para o STJ. No
campo da regulamentação, as
normas adotadas pelo STJ, de
início na Resolução nº 9/2005 e
posteriormente nos artigos 216A a 216-N do Regimento
Interno¹⁸, receberam tratamento
específico no CPC2015, nos
artigos 960 a 965. Com isso,
consagraram-se na legislação
federal as regras que já vinham
sendo usadas e reiteradas na
firme jurisprudência do STJ nos
últimos dez anos¹⁹ .

Esta aceitação dos termos da
jurisdição internacional fixada
em outro país pelas regras
locais pode ser descrita, por
um lado, como uma pretensão
a cosmopolitismo e cooperação
internacional, mas também pode
resultar em excessiva exposição
dos jurisdicionados nacionais,
que se veem submetidos a
qualquer decisão estrangeira,
mesmo quando inexistentes
mínimos elementos de contato
da causa com a autoridade
que a proferiu²⁰.
A discussão sobre a competência
internacional como requisito
para homologação da decisão
estrangeira,
exaure-se
no

14 Inc. I do art. 963 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015, vigência em 18mar.2016): Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à
homologação da decisão: I - ser proferida por autoridade competente; […]
15 Assim está redigido o art. 23: Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a
imóveis situados no Brasil; II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens
situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; III - em divórcio, separação
judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha
domicílio fora do território nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm, acesso em: 17jul.2018.
16 Nos termos da al. i do inc. I do art. 105 da Constituição: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente:[…]
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) […]
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em: 17jul.2018.
17 O sistema de delibação adotado para o reconhecimento de sentenças estrangeiras vigora no Brasil desde o Decreto n. 6.982⁄1878 (STJ, Corte Especial,
SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j. 4ago.2010).
18 Disponível em: http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/regimento, acesso em: 17jul.2018.
19 Sobre o tema de homologação de sentenças estrangeiras, veja-se, por todos, ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira.
7ª e. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2018 [ARAUJO 2018], capítulo 14.4, p. 254 e segs.
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Brasil na confirmação de que
esta tenha sido proferida por
autoridade competente tal como
determinado em seu Estado de
origem, de acordo com a dicção da
LINDB²¹, do já citado Regimento
Interno do STJ (ver nota 16 ), e
finalmente do CPC2015.

O sistema brasileiro, como
atualmente operado pelo STJ,
estabelece regras específicas
para a jurisdição internacional,
operando de forma negativa:
quando há jurisdição exclusiva
nacional (art. 23 do CPC2015) não
se admite sentença estrangeira;
quando há jurisdição concorrente
(arts. 21 e 22 do CPC2015),
admite-se a sentença estrangeira
se não conflitar com coisa julgada
internamente
estabelecida;
quando não há jurisdição
brasileira consolidada, admitese a sentença estrangeira. Em
todos os casos se controla o
conteúdopara preservação da
ordem pública interna²², apenas
de forma incidental e sem
adentrar o mérito da controvérsia
e suas provas.

se projeta para investigar
se houve razoáveis vínculos
da causa originária com a
jurisdição estrangeira²³.

Uma
primeira
observação
importante é a de que o STJ
não examina a competência da
autoridade estrangeira quanto
a sua competência interna, ou
seja, quanto à subdivisão da
jurisdição no país de origem.
O
exame
concernente
à
autoridade responsável pela
sentença estrangeira se faz
quanto à jurisdição do estado
estrangeiro e não adentra a
subdivisão interna do país de
origem da sentença²⁴.
Em segundo momento, verifica-se
que o STJ atua tão somente para
proteger a jurisdição exclusiva
nacional,
sem
preocupação
explícita e consistente com os
vínculos que os submetidos à
jurisdição estrangeira com ela
teriam. Ilustrativo é o seguinte
fragmento de ementa:

1. É devida a homologação de
sentença estrangeira que atenda
Em poucas oportunidades as os requisitos previstos no art. 15
decisões de homologação de da Lei de Introdução às Normas
sentença estrangeira indicaram do Direito Brasileiro e nos
que o exame da competência arts. 216-A a 216-N do RISTJ, bem
da autoridade que a proferiu como não ofenda a soberania

nacional, a ordem pública
e a dignidade da pessoa
humana (LINDB, art. 17; RISTJ,
art. 216-F).
2. Não há óbice à homologação
da sentença estrangeira que
disponha apenas sobre guarda
de menor e direito à percepção de
alimentos e de visitas, sem trazer
à discussão imóveis situados no
Brasil, por se tratar de causa de
competência concorrente (CPC,
art. 88), e não exclusiva, da
autoridade judiciária brasileira
(CPC, art. 89).
3. A competência internacional
concorrente, prevista no art. 88,
III, do Código de Processo Civil,
não induz a litispendência,
podendo a Justiça estrangeira
julgar igualmente os casos
a ela submetidos. Eventual
concorrência entre sentença
proferida
pelo
Judiciário
brasileiro
e
a
sentença
estrangeira homologada pelo
STJ, sobre a mesma questão, deve
ser resolvida pela prevalência
da que transitar em julgado em
primeiro lugar. […]²⁵
Constata-se a distinção entre
as
sentenças
estrangeiras
cujo conteúdo está abrangido
pela competência exclusiva da
autoridade judicial brasileira
(art. 23 do CPC2015), e as

20 De NARDI, Marcelo. Jurisdição internacional indireta: a &quot;autoridade competente&quot; na homologação de sentença estrangeira no Brasil.
Direito Internacional em Expansão, v. VII: Anais do XIV Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2016, Gramado, RS. Belo Horizonte: Arraes
Editores, 2016, p. 339.
22 Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, Decreto nº 4.657/1942 (disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/
Del4657compilado.htm, acesso em: 17jul.2018). A referência a juiz competente está na alínea a) do artigo 15: Será executada no Brasil a sentença proferida
no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente;[…]
23 Vejam-se exemplificativamente: STJ, Corte Especial, SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j. 4ago.2010; STJ, Corte Especial, SEC 3341, rel. Laurita Vaz,
j. 14jun.2012; STJ, Corte Especial, SEC 06948 AgRg, rel. Nancy Andrighi, j. 17dez.2012; STJ, Corte Especial, SEC 8267, rel. Ari Pargendler, j. 20nov.2013; STJ,
Corte Especial, SEC 9419, rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16out.2013; STJ, Corte Especial, SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez.2015, DJe 2fev.2016.
24 STJ, Corte Especial, AgRg na SE 2714⁄GB, rel. Cesar Asfor Rocha, DJe 30ago.2010. Na mesma linha, […] não interessa à ordem jurídica brasileira as
divisões ou peculiaridades da competência interna dos países de origem da decisão, devendo o exame limitar-se à competência internacional ou geral (STJ,
Corte Especial, SEC 4695, rel. Francisco Falcão, j. 7maio2012).Essa era a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (p. ex.: STF, SEC 05418, rel.
Maurício Corrêa, j. 7out.1999).
25 STJ, Corte Especial, SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez,2015, DJe 2fev.2016.
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referenciadas no âmbito da
competência
concorrente
(arts. 21 e 22 do CPC2015).
Apenas na primeira hipótese
a sentença alienígena não será
passível de homologação, pois
o STJ reputará incompetente a
autoridade estrangeira.
O
legislador
brasileiro
estabeleceu o limite máximo da
jurisdição nacional, em matéria
cível, através dos arts. 21 e 22
do CPC2015, e fixou a reserva de
jurisdição exclusivano art. 23 do
CPC2015, os casos em que não
admite jurisdição estrangeira
sob qualquer forma. Ao tomar
essa decisão, elegeu critérios ou
pontos de contato que constituem
o expediente técnico pelo qual
se examina a vinculação entre o
foro e a questão debatida.
Resta claro que ao examinar
o requisito de autoridade
estrangeira competente o STJ
atuana prática somente para
impedir ofensa à jurisdição
exclusiva nacional.

A legislação que estabelece
o parâmetro de análise da
competência para que a sentença
estrangeira seja reconhecida
e executada no Brasil é muito
sucinta, e não esclarece se
esse exame deveria ser feito
ou não em profundidade.
Utiliza, inclusive, a palavra
“competência”, que na tradição

legislativa brasileira porta um
duplo sentido, podendo significar
a divisão interna da jurisdição
ou a jurisdição internacional em
si mesma. Modificando a longa
tradição anterior, o novo CPC no
capitulo referente à jurisdição
internacional foi mais preciso
na terminologia no seu título, ao
utilizar a expressão “limites à
jurisdição”, no que está correto.
Por seu turno, no capítulo
referente à homologação de
sentença estrangeira, a utilização
do termo “competência” no
artigo 963, I, não está em linha
com a sua finalidade. Se o
requisito diz respeito à análise
dos limites jurisdicionais do país
estrangeiro, a utilização do termo
competência, que se destina
somente a determinar o órgão
interno do estado que terá esta
atribuição, não está adequado
e não dá a medida do que
efetivamente deve o STJ analisar
ao verificar o cumprimento
desse requisito.²⁶

para o problema do controle
do exercício da jurisdição pela
autoridade estrangeira em sede
de homologação, o que não
está claramente revelado nas
decisões do STJ até o momento
catalogadas.
A
expressiva
maioria das decisões não se
debruçou sobre as condições de
fixação da jurisdição estrangeira.

O ingresso do Brasil em
uma futura convenção sobre
circulação de sentenças pode
induzir uma leitura mais
restritiva do requisito legal,
com exigências mais precisas
de vinculação do caso concreto
com a autoridade estrangeira
prolatora da decisão a homologar,
como o fazem muitos países.
O sentido desse controle, para
além da proteção da jurisdição
exclusiva nacional, também é o
de proteção ao jurisdicionado
nacional, exigindo que a decisão
estrangeira tenha sido proferida
em situação na qual haja razoável
envolvimento da pessoa afetada
Ao longo dos anos, tanto o STF pela jurisdição estrangeira com
quanto o STJ pouco se debruçaram aquele foro.²⁷
sobre a questão, o que resultou
numa jurisprudência que só 2. Os
Principais Pontos
visa a evitar a homologação nos Discutidos no Projeto
casos de jurisdição exclusiva
dos tribunais pátrios, como Como consideração geral é
se disse acima.
preciso apontar que o ante
projeto
evidencia
alguns
O envolvimento do Brasil conceitos
resultantes
das
nas discussões do Projeto de negociações dos últimos quatro
Sentenças aguça a sensibilidade anos. O modelo proposto é de

26 CAMARA, Alexandra Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 23ª. e. , São Paulo, 2012, p. 126. Segundo o autor: “ ... só se pode falar de competência
quando se buscar determinar a que órgão do Estado que exercerá a jurisidiçao será atribuído o exercício dessa função no caso concreto. Já quando se trata
da competência internacional esta-se diante de um tema que é preliminar a esse. O que se busca, ali, é saber se um Estados (ou, mais especificamente se
o estado brasileiro) poderá ou não exercer a função jurisdicional no caso concreto. Estabelecido isso, aí sim será possível determinar-se qual será, dentro
daquele Estado, o órgão jurisdicional competente para conhecer da causa. Não se deveria, pois, propriamente falar-se em competência internacional, mas
nos limites internacionais do exercício da jurisdição.”
27 A respeito, veja-se do autor DE NARDI, Marcelo, Controle Indireto da Jurisdição Internacional: a “autoridade competente” na homologação de sentença
estrangeira no Brasil, Revista da ESMAFE/RS, 1, 2017, Porto Alegre, p. 93. Segundo o autor: “ O aperfeiçoamento desse sistema de controle, independente
de qualquer alteração legislativa, já que é eventualmente aplicado como se viu em casos pontuais acima registrados, é medida que se impõe como instrumento
de construção de jurisprudência em matéria de homologação de sentença estrangeira no Brasil, que dará maior segurança ao jurisdicionado nacioanal. “
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uma convenção vinculante, que
passaria a integrar a legislação
interna dos países membros
como tratado, em oposição à
adoção de princípios e regras de
soft law. Com isso, atingir-se-ia
o grande objetivo de promover
a harmonização das soluções de
Direito Internacional Privado.
Por outro lado, o foco está em
regras para o reconhecimento
e
execução
de
decisões
estrangeiras.
Configurará,
pois, uma convenção do tipo
simples, pois não há pretensão
de estabelecer regras uniformes
para jurisdição interna dos
países, o que foi tentado na
primeira fase do projeto (até
2001), quando se pretendia
realizar uma convenção dupla.
A convenção guardará, na medida
do possível, coerência com a
Convenção sobre Eleição de Foro
de 2005. Também se procurará
coordenar o texto com outras
convenções da Conferencia da
Haia, como a Convenção sobre
a Cobrança Internacional de
Alimentos para Crianças e
Outros Membros da Família²⁸,
de 23 de novembro de 2007, em
vigor em 40 países.
O objetivo final é garantir maior
segurança jurídica na circulação
internacional
de
decisões
judiciais civis e comerciais.
Com isso, evita-se a duplicação
de procedimentos em Estados
diversos e diminuem-se os custos
das transações e as despesas
judiciais. Promove-se, ainda,
maior previsibilidade quanto à
circulação de decisões judiciais,

auxiliando as partes em suas problema parece ser facilmente
decisões de caráter comercial.
solucionado
utilizando
a
antiga distinção entre atos
2.1 O Projeto – Análise Pontual de império (iusimperii) e atos
de gestão (iusgestionis).
O projeto²⁹ foi dividido em dois
capítulos de regras substantivas: A definição de consumidor
âmbito
de
aplicação,
e também mereceu discussão
reconhecimento e execução, acalorada, havendo divergência
além das cláusulas gerais e finais. entre a definição restritiva, já
Estas últimas, também chamadas adotada pela Convenção sobre
de previsões instrumentais, Eleição de Foro de 2005, e a
contêmregras sobre adesão, pretendida por alguns países,
depósito e guarda de documentos entre eles Argentina e Brasil.
relevantes, comunicações entre O tratamento dado ao tema no
as partes, e os importantes anteprojeto, apesar do difícil
elementos autorizadores de consenso internacional, já reflete
declarações e reservas.
um avanço. “Consumidor” ficou
definido a partir de uma visão
O capítulo relativo ao âmbito de clássica contratual, limitada
aplicação começa pela definição a atividades domésticas, mas
dos temas admitidos ao sistema permitindo que as sentenças
da convenção, seguidapela lista proferidas a seu favor circulem
de matérias excluídas, e termina internacionalmente no regime
com as definições aplicáveis. Uma da futura convenção. A solução
questão longamente discutida encontrada para proteção do
foi a definição do que sejam consumidor foi de limitar a
“questões civis e comerciais”, a circulação das sentenças contra
grande delimitação de conteúdo ele proferidas aos casos em
substantivoda convenção, que que a jurisdição seja exercida
aparece já no primeiro artigo. A no seu domicílio, ou quando o
terminologia, já empregada pela consumidor tenha se submetido
Conferência
da
Haia
em expressamente à jurisdição
outros documentos, foi objeto estrangeira no curso do exame
de divergências acerca da jurisdicional
da
contenda
necessidade ou não de se incluir relevante. Neste ponto específico
uma definição mais precisa a Delegação Brasileira atuou
no
projeto,
evidenciando com intensidade, apresentando
especialmente preocupações em documento informativo durante
excluir os atos típicos de Estado. as negociações³⁰. As posições
A questão reveladiferençasentre brasileiras foram atendidas em
os sistemas jurídicos de “common grande medida, embora se possa
law” e de direito civil continental, considerar que na questão da
e
vários
estudos
foram definição de consumidor haja
produzidos sobre a questão. uma pequena discrepância com
Para os países de direito civil o relação à proteção nacional.

28 Consultar: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support, acesso em: 18fev.2017.
29 Texto disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special-commission, acesso em: 17jul.2018.
30 O aqui autor Marcelo De Nardi redigiu o documento informativo nº 4, preparatório para a primeira reunião da Comissão Especial, de junho de 2016,
mimeo com os autores.
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No exame do artigo 4º do
segundo capítulo, sobre questões
gerais, um dos pontos polêmicos
foi a proposta de remoção da
regra segundo a qual o tribunal
do Estado requerido não
faria revisão sobre os fatos já
decididos pelo tribunal do Estado
requerente. É um tópico sensível,
porque a regra na maioria
dos países, especialmente nos
de direito civil, é de não se
reexaminar o mérito da decisão
objeto de reconhecimento, senão
para proteção da ordem pública,
segundo o sistema de delibação³¹.
Ainda no artigo 4.4, estatui-se a
possibilidade de negar o pedido
de reconhecimento quando
pendente de recurso a sentença
pretendida reconhecer e executar
em outro país.
2.2
Bases
Jurisdição

Indiretas

de

A importância de examinar,
ou pelo menos compreender, a
atividade de controle indireto
da jurisdição estrangeira no
momento da homologação da
sentença proveniente de outro
paísaparece na evolução do já
mencionado Judgments Project da
Conferência da Haia. O registro
das origens do projeto no relatório
explicativo da Convenção sobre
Eleição de Foro de 2005³²
pressupõe o controle indireto

dos fundamentos da jurisdição
exercida no estrangeiro.

ou estabelecimento pela pessoa
jurídica - art. 5.1(d);
- submissão à jurisdição
As
negociações
para
o expressa ou tácita, anterior ou
estabelecimento da Convenção contemporânea ao processo só foram possíveis porquehá art. 5.1(c, e,f, e m);
pontos de convergência quanto local
do
cumprimento
a certos fundamentos para da obrigação contratual exercício de jurisdição. Quando art. 5.1(g); e
concretizados certos pontos de - local da prática do ato danoso contato admitidos por todos art. 5.1(j).
os Estados parte, as indirect
jurisdictional bases, resultaria O artigo 5º, que trata das bases
circulação facilitada da sentença indiretas de jurisdição³⁵ ou filtros
produzida sob o regime da jurisdicionais é, sem dúvida,
futura convenção. O que se o mais extenso e complexo
exige é uma conexão razoável da convenção. Foi a solução
entre as características da ação encontrada para viabilizar a
e o foro em que foi julgada, sem convenção, ante a existência na
que se evidencie um excesso legislação interna dos Estados
no exercício da jurisdição pela partícipes da negociação de
corte de origem que impediria regras diversas sobre o tema, o
sua aceitação pela jurisdição que que implica na ausência de um
deverá proceder à execução.
sistema uniforme de definição
da jurisdição internacional de
A evolução desses conceitos, com suas Cortes, ou seja, de regras
as dificuldades a eles inerentes³³, uniformes de jurisdição direta.
resultou em anteprojeto de
convenção que arrola alguns Os
filtros
jurisdicionais
fundamentos reconhecidos como são
limites
impostos
ao
autorizadores de circulação reconhecimento e execução das
sob o regime da convenção sentenças estrangerias, com
(whitelist, approved grounds for osquais os Estados estão de
jurisdiction), que podem ser não acordo e nesse sentido serão
exaustivamente resumidos em³⁴: harmonizados pela convenção.
São interpretados como as
- domicílio (habitual residence) hipóteses em que os Estados que
da pessoa natural - art. 5.1(a);
receberão a sentença estrangeira
- manutenção de filial, agência para reconhecimento e execução

31 No Brasil a regra pode ser inferida do que está no parágrafo único do art. 216-H do Regimento Interno do STJ, que limita as defesas possíveis na ação de
homologação de defesa aos requisitos formais e à proteção à ordem pública: A defesa somente poderá versar sobre a inteligência da decisão alienígena e a
observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F. A doutrina confirma a impossibilidade de reexame do mérito da sentença estrangeira
submetida a reconhecimento e execução no Brasil: Adotou- se o sistema de delibação, oriundo do sistema italiano, pelo qual não se questionava o mérito
da decisão, em sua substância, senão para a verificação dos requisitos formais e da ofensa à ordem pública, bons costumes e soberania nacional. […]
[ARAUJO 2018, p. 257.
32 Relatório HARTLEY; DOGAUCHI 2005, ver nota 9.
33 HARTLEY; DOGAUCHI 2005, p. 785: […] it became apparent as work proceeded that it would not be possible to draw up a satisfactory text for a “mixed”
convention within a reasonable period of time. The reasons for this included the wide differences in the existing rules of jurisdiction in different States and
the unforeseeable effects of technological developments, including the Internet, on the jurisdictional rules that might be laid down in the Convention. […]
34 Texto disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special- commission, acesso em: 17jul.2018.
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aceitam como legítimo o exercício
da jurisdição por uma Corte que
não seja sua. Por outro lado, os
filtros jurisdicionais aumentam o
escrutínio sobre a vinculação do
caso concreto com a jurisdição
do Estado requerente.

ou seja, que estabelece base para
reconhecimento do exercício
da jurisdição estrangeria, é a
residência habitual do réu no
local do foro. Nessas condições,
partindo de um modelo simples
de processo que supõe um autor
e um réu, tem-se mundialmente
reconhecido como razoável o
exercício de poder jurisdicional
sobre o réu domiciliado no
país que é a sede da autoridade
jurisdicional, o que facilita
sobremaneira
sua
defesa.
Consolidação desse princípio
está no artigo 5.1(a)³⁶.

Esse trecho da convenção é de
substancial relevância, pois
as previsões representam um
conjunto de regras que permite
aos Estados se obrigarem
confiando na lisura e qualidade
do exercício de jurisdição
pelos demais Estados. É,
portanto, matéria que resulta
em intensas discussões e Na visada daquele que propôs o
posições divergêntes, ainda não processo, o autor, a submissão
completamente solucionadas.
expressa à jurisdição do foro a
que recorreu revela suficiente
A
técnica
interpretativa, vinculação para os casos em
aplicável ao artigo 5º é a de que que ele venha a ser derrotado e
a Convenção prevê uma lista condenado pelo juízo estrangeiro.
exaustiva de bases de jurisdição O efeito também se estabelece se
aceitas uniformemente, situação o réu consentir expressamente
cuja ocorrência estabelecerá com a jurisdição. O princípio
a obrigação do Estado parte da submissão está contido nas
destinatário do pedido de alíneas c e e do artigo 5.1³⁷.
reconhecimento e execução de
admitir a sentença estrangeira As bases de jurisdição aceitas com
que tenha sido proferida nessas relação a pessoa jurídica, quando
condições. Ausente alguma das ela for a autora, são equivalentes
bases previstas na convenção às da pessoa física, sobrelevando
no caso concreto, o Estado o princípio da submissão. Já
parte a que dirigido o pedido quando a pessoa jurídica for a ré,
de reconhecimento e execução o princípio da residência habitual
poderá recusá-la.
se aplica, naturalmente com as
dificuldades de se estabelecer
O fato principal que induz qual é o local da residência
vinculação suficiente à jurisdição, habitualda pessoa jurídica, que

pode ser, nos termos do artigo 3.2
do anteprojeto, o local indicado
nos atos constitutivos, o local
da sua constituição³⁸, o local da
sede da administração, ou o local
do principal centro de negócios.
Trata-se de um problema clássico
de Direito Internacional Privado,
muitas vezes presente em casos
concretos como questão prévia,
para cuja solução se empregaram
preceitos bastante comuns nos
vários ordenamentos jurídicos
que pretendem cooperar.
Também se admite satisfatória
vinculação
para
fins
jurisdicionais quando houver
no foro filial, agência, ou
outro estabelecimento sem
personalidade destacada da
pessoa que a constituiu, desde
que o objeto do processo esteja
relacionado
às
atividades
praticadas por esse ente
subsidiário (artigo 5.1.d).
Na matéria contratual a regra
de reconhecimento de jurisdição
segue caminho relacionado
à evolução da jurisprudência
norteamericana e canadense,
que não reconhece base de
jurisdição adequada quando o
réu que foi parte do contrato
não dirigiu propositalmente e
substancialmente suas atividades
para produzir efeitos jurídicos
no Estado do foro. A expressão
adotada no artigo 5.1(g) para
instrumentalizar a exceção

35 Entende-se por jurisdição internacional indireta, ou mais precisamente […] o controle indireto da jurisdição internacional, a ação de determinado
Estado, em momento de examinar as condições para que se gerem efeitos de sentença estrangeira em seu ambiente de influência política, de verificar se o
exercício da jurisdição pelo juízo de origem se deu em condições de razoável vinculação àquele foro (De NARDI 2016, p. 335-336).
36 Article 5 - Bases for recognition and enforcement; 1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –;
a) the person against whom recognition or enforcement is sought was habitually resident in the State of origin at the time that person became a party to
the proceedings in the court of origin;[…]
37 Article 5 - Bases for recognition and enforcement; 1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is
met –[…]; c) the person against whom recognition or enforcement is sought is the person that brought the claim on which the judgment is based;[…] e) the
defendant expressly consented to the jurisdiction of the court of origin in the course of the proceedings in which the judgment was given;
38 Como é a opção brasileira, art. 11 da LINDB.
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é: the defendant’s activities in
relation to the transaction clearly
did not constitute a purposeful
and
substantial
connection
to that State.
Outros
pontos
foram
discutidos, entre eles o da
propriedade intellectual, no
qual a Delegação Brasileira atua
com protagonismo. A base de
discussão é expressar o princípio
da territorialidade dos direitos
de
propriedade
intelectual
através de bases de jurisdição
constituintes
da
obrigação
de reconhecer a sentença
estrangeira sem risco de afetar a
territorialidade
nacional,
que é típica desses direitos.
Uma das dificuldades ainda
não solucionada é a potencial
interferência de uma sentença
estrangeira com decisões de
autoridades competentes para o
tema de propriedade intelectual
no país de reconhecimento e
execução, objeto de um subgrupo
de trabalho com mandato para
realizar seus estudos até a
Conferência Diplomática prevista
para junho de 2019.
Também houve deliberação
sobre as bases de jurisdição
relacionadas com o trust,
instituição desconhecida no
Brasil mas que tem grande
importância em outros países,
notadamente da common law.
As dificuldades de compreensão
das minúcias envolvendo o tema
fazem com que seja conduzido
delicadamente, com pequenos
ajustes a cada reunião.

2.3 Bases Exclusivas de Está prevista a possibilidade
Jurisdição e Causas de Recusa de reservas ou declarações
de Reconhecimento
especiais, em forma ainda não
claramente definida, o que
O artigo 6ºcuida das bases certamente permitirá ajustar
exclusivas de jurisdição, cujas o anteprojeto às necessidades
regras se superpõem às do artigo de um número maior de
5º, estabelecendo a obrigação Estados no futuro.
dos membros da convenção de
reconhecer qualquer sentença 3. Conclusões
proferida segundo seus termos, e
a obrigação adicional de recusar Os
objetivos
do
Projeto
sentença estrangeira que não de
Sentenças
restaram
provenha do país indicado na contemplados no texto atual. O
base de jurisdição. A leitura mais êxito se constata da aprovação
aprofundada desse dispositivo da estrutura geral e de muitas
revela que está a traduzir, das especificidades propostas,
de
forma
negativa,
uma especialmente no que diz respeito
harmonização
das
normas às regras sobre as bases indiretas
sobre jurisdição, iniciando, pois, de jurisdição.
a uniformização da jurisdição
direta: os Estados que aderirem De uma perspectiva histórica,
à futura convenção concordarão informada pelas dificuldades que
que para os assuntos tratados o próprio Projeto de Sentenças
no artigo 6º as únicas bases enfrentou em sua evolução,
jurisdicionais aceitáveis são fica evidente o avanço das
aquelas lá declaradas.
negociações, e já se percebe a
evolução na posição dos Estados,
O artigo 7º trata das causas que estabeleceram ao longo
para recusa de reconhecimento do tempo a confiança mútua
e execução. São os requisitos necessária para admissão em
formais já conhecidos, além da território próprio da sentença
cláusula de proteção da ordem proferida em Estado estrangeiro,
pública. A redação usa o termo sem muitas restrições. A
“manifestamente” para dar uma percepção de que tal admissão
qualificação maior à exceção, implicaria renúncia a uma parcela
no mesmo sentido, aliás, da de sua soberania converte-se
Convenção Interamericana sobre em reafirmação dessa, em nome
Eficácia Extraterritorial das de maior civilidade e do respeito
Sentenças e Laudos Arbitrais às relações entre os Estados,
Estrangeiros³⁹
concluída e em respeito aos interesses
durante a CIDIP II de 1979 em dos indivíduos.
Montevidéu, Uruguai.

39 Ou simplesmente CIDIP II 1979, disponível em: http://www.oas.org/dil/CIDIP-II-extraterritorial.htm, acesso em: 7fev.2017.
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Os trabalhos da Comissão
Especial, agora encerrados, são
resultado de um movimento de
aproximação de expectativas
e necessidades, notando-se
a construção de pontes de
conexão entre os diversos
países participantes, dispostos
a cooperar para a realização da
atividade jurisdicional em uma
perspectiva global.

A sua conclusão se dará através
de uma Conferência Diplomática
entre os Estados membros e os
observadores da Conferência da
Haia em 2019. Com o espírito
de colaboração estabelecido no
curso dos trabalhos da Comissão
Especial, pode-se ser otimista
sobre sua conclusão em 2019.

1414

DireitoPenal e Processual Penal
Direito

AConstitucional
tridimensionalidade da crise do
processo penal brasileiro: Crise existencial;
identitária da jurisdição; e de (in)eficácia do
regime de liberdade individual
Aury Lopes Jr.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

A tridimensionalidade da crise
do processo penal brasileiro:
Crise existencial; identitária da
jurisdição; e de (in)eficácia do
regime de liberdade individual1
Aury Lopes Jr.
Doutor em Direito Processual Penal pela Universidad Complutense de Madrid. Professor Titular
no Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, em Ciências Criminais da PUCRS.
Advogado criminalista

RESUMO
O trabalho analise a grave crise
na qual está imerso o processo
penal brasileiro a partir de três
dimensões. A crise existencial do
processo penal situa a discussão
no rompimento da concepção
tradicional do Principio da
Necessidade (nulla poena sine
iudicio), na medida em que a
expansão do espaço negocial,
especialmente com os acordos de
delação/colaboração premiada,
permite aplicação de pena sem
prévio e integral processo. Na
segunda dimensão, a mais grave,
problematiza em torno da crise
identitária da jurisdição, mais
especificamente, na discussão
sobre o lugar, a função e posição
do juiz penal brasileiro na
batalha das expectativas. Aborda
a posição do juiz a partir da
análise dos sistemas processuais
penais relacionando com a
imparcialidade e tensionando
com a teoria da dissonância
cognitiva, os pré-julgamentos

e a ausência de originalidade
cognitiva. Por fim, trata da
ineficácia do regime de liberdade
individual no processo penal,
diante da degeneração do uso
da prisão cautelar e, de forma
mais aguda, com o recente
entendimento
do
Supremo
Tribunal Federal que autorizou
a execução antecipada da pena
privativa de liberdade.
RESUMEN

El trabajo analiza la grave crisis
en la que está inmerso el proceso
penal brasileño a partir de tres
dimensiones. La crisis existencial
del proceso penal sitúa la discusión
en el rompimiento de la concepción
tradicional del Principio de la
Necesidad (nulla poena sine
iudicio), en la medida en que la
expansión del espacio de acuerdo
sobre la pena, especialmente
con los acuerdos de delación /
colaboración premiada, permite
la aplicación de la pena sin previo
proceso. En la segunda dimensión,

la más grave, problematiza en
torno a la crisis identitaria de la
jurisdicción, más específicamente,
en la discusión sobre el lugar, la
función y posición del juez penal
brasileño en la batalla de las
expectativas. Aborda la posición
del juez a partir del análisis de
los sistemas procesales penales
relacionando con la imparcialidad
y con la teoría de la disonancia
cognitiva, los prejuzgamientos y la
ausencia de originalidad cognitiva.
Por último, trata de la ineficacia
del régimen de libertad individual
en el proceso penal, ante la
degeneración del uso de la prisión
cautelar y, de forma más aguda,
con el reciente entendimiento del
Supremo Tribunal Federal que
autorizó la ejecución anticipada
de la pena privativa de libertad.
PALAVRAS-CHAVES: Processo
Penal - crise - delação premiada
- juiz - imparcialidade - execução
antecipada da pena

PALABRAS CLAVES: proceso
penal - crisis - acuerdo sobre
la pena - juez - imparcialidad ejecución anticipada de la pena.
O processo penal brasileiro
vive hoje uma grave crise,
especialmente pela ineficácia
da base principiológica da
Constituição e da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
A premissa ‘goldschmidtiana’
de que o processo penal é um
termômetro dos elementos
democráticos ou autoritários
da respectiva Constituição não
está sendo posta em prática.
O processo penal brasileiro
deveria se constitucionalizar

1 O presente trabalho insere-se entre os resultados parciais do Grupo de Pesquisa “Processo Penal e Estado Democrático de Direito: a instrumentalidade
constitucional como limitação do poder punitivo”, registrado no CNPq e realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da
PUCRS.
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e democratizar, abrindo-se para a
esfera protetiva ali estabelecida,
bem como se convencionalizando.
Sem embargo, a prática forense,
fruto de uma forte cultura
inquisitória arraigada, opera
em sentido inverso: comprime a
esfera de proteção constitucional
e convencional para entrar
na forma autoritária do código.

de processo como caminho
necessário para se chegar na pena
é fundante da própria existência
do processo e constitui uma
grande evolução civilizatória da
humanidade. Nessa perspectiva,
também fortalece o conjunto de
regras que estruturam o ‘devido
processo penal’.

1º Crise existencial do processo
penal

Sem embargo, gradativamente,
começa a tomar força uma outra
via de resolução dos casos penais:
a justiça negocial. Consideramos
que ‘justiça negocial’ é um gênero,
no qual se inserem como espécies
as formas de negociação sobre a
pena (transação penal), acordos
sobre a abreviação do rito com
diminuição da pena e também
a delação/colaboração premiada.

É uma concepção tradicional
Por conta disso, enfrentamos e ainda vigente e plenamente
uma grave crise no processo aplicável para a imensa maioria
penal, que precisa ser analisada dos processos criminais que
tramitam no Brasil.
a partir de três dimensões:
2º Crise identitária da jurisdição
penal
3ª Crise de (in)eficácia do regime
de liberdade no processo penal

Somente
a
partir
da
compreensão desses três pontos
de estrangulamento é que
poderemos buscar medidas de
redução de danos que permitirão
a evolução do processo penal
brasileiro
e
sua
melhor
conformação
constitucional
e convencional.
I. A CRISE EXISTENCIAL DO
PROCESSO PENAL: É (AINDA)
O PROCESSO O CAMINHO
NECESSÁRIO PARA CHEGAR
NA PENA?

O processo penal tem sua
existência justificada a partir da
compreensão do “Princípio da
Necessidade – nulla poena sine
iudicio, isto é, na impossibilidade
de que se tenha a imposição
de uma pena sem prévio
processo penal. Essa concepção

fundante,
Bauman,
Virillo,
Morin, Pascal Bruckner, ComteSponville e os principais
pensadores
contemporâneos.
Estamos imersos numa narcose
dromológica,
sedados
pelo
instantâneo e o imediato, onde
qualquer demora, por menor
que seja, nos causa um imenso
sofrimento. François Ost2 vai
mostrar a dicotomia entre
o tempo social e o tempo do
direito, mas também entre o
tempo na sociedade e o tempo
no direito. Nessa perspectiva
de hiperaceleração, é claro que
o processo penal ‘também’ é
filho da flecha do tempo, ou seja,
também sofre esse influxo, ainda
que o tempo do processo ainda
seja muito mais lento e demorado
que o tempo da sociedade.

Claro que essa aceleração vai
exigir o difícil equilíbrio que está
na recusa aos dois extremos: de
um lado o atropelo de direitos
e garantias fundamentais, que
Essas formas de negociação ou não pode ser admitido; e de
espaços de consenso, acarretam outro na necessidade de que o
a possibilidade de fixação de uma processo tramite sem uma (de)
pena sem a tramitação completa mora excessiva. É aqui que se
do processo, rompendo com o situa a complexa compreensão
modelo tradicional do confronto do que seja um processo penal
e do nulla poena sine iudicio. no prazo razoável.
A expansão desses espaços
negociais não é uma tendência O problema é que o fetiche da
nova e tampouco nos parece que velocidade e da aceleração é muito
seja passageira.
forte, por qualquer ângulo que se
mire, mas é especialmente forte
Vamos
começar
pela no viés economicista, eficientista
compreensão
antropológica e utilitarista que tanto exige
desse instituto.
do processo penal. É talvez a
mais cruel das ‘acelerações’ que
Vivemos em uma sociedade o processo penal pode sofrer,
hiperacelerada, regida pela pois implica grave violação e
velocidade, vão dizer, com restrição de direitos e garantias
algumas variações conceituais, fundamentais.
mas com um mesmo núcleo

2 OST, François. O tempo do direito. Lisboa, Piaget, 1999.
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Com
razão,
FIGUEIREDO
3
DIAS chama de “processo
penal dotado de eficiência
funcionalmente orientada”. É
um incremento de estruturas
de consenso em detrimento
de estruturas de conflito, para
atender a ultrapassagem do atual
modelo de sobrecarga da justiça
para o modelo de eficiência
funcionalmente
orientada,
explica o autor português com
precisão e síntese.

No Brasil o cenário é ainda
mais grave, pois se criou um
ciclo vicioso, autofágico até.
Temos uma panpenalização
(banalização do direito penal),
pois acreditamos que o Direito
Penal é a tabua de salvação
para todos os males que
afligem essa jovem democracia
com uma grave e insuperável
desigualdade social. Como ‘tudo’
é direito penal, ‘quase tudo’
acaba virando processo penal,
com entulhamento descomunal
das varas criminais e tribunais.
Não existe sistema de justiça
que funcione nesse cenário e o
nosso é um exemplo claro disso.
A banalização do direito penal
gera uma enxurrada diária de
acusações, muitas por condutas
absolutamente
irrelevantes,
outras por fatos que poderiam ser
objeto do direito administrativo
sancionador ou outras formas de
resolução do conflito e ainda, uma
quantidade imensa de acusações
por condutas aparentemente
graves e relevantes, mas carentes
de justa causa, sem um suporte
probatório
suficiente
para
termos um processo penal (em
decorrência da má qualidade
3

da investigação preliminar,
também fruto – no mais das
vezes – da incapacidade de
dar conta do imenso volume
de notícias crimes).

Diante do volume gigantesco de
acusações e processos, é óbvio
que o sistema de administração
de justiça (dos juízes de primeiro
grau às cortes superiores, o
congestionamento é colossal)
não funciona adequadamente.
E, mesmo que eventualmente
se tenha uma vara criminal em
determinada cidade, cujos filtros
‘funcionem bem’, todos os seus
processos acabarão desaguando
no mesmo lugar: primeiro nos
tribunais de apelação (todos
abarrotados) e depois no Superior
Tribunal de Justiça (aqui então
o estrangulamento é evidente,
basta constatar que existem duas
turmas criminais (5º e 6º Turmas)
para julgar recursos especiais,
habeas
corpus,
mandado
de segurança, ações penais
originárias, etc. de todo o país...).
Qual a consequência? Uma justiça
criminal lenta e que não dá conta
da demanda, gerando demoras
imensas. Diante da ineficácia
do sistema de administração da
justiça, agrava-se a percepção
de impunidade, gerando um
cenário fértil para os discursos
punitivistas. Nada funciona,
a sensação de impunidade
cresce e a quantidade de crimes
praticados só aumenta. O que
fazer? Ministrar mais doses de
direito penal simbólico, novos
tipos penais, aumento de penas
e mais endurecimento. E o ciclo
se repete.

E o sistema carcerário?
Superlotado e absolutamente
sem controle. Com isso, reina
a barbárie, o domínio das
facções, do crime organizado,
da corrupção e se retroalimenta
o ciclo da violência urbana.
Quem ‘lucra’ com todo esse
descontrole? O crime organizado
e as facções que realmente
dominam e controlam o sistema
carcerário brasileiro.

E na esfera processual? A crise
de credibilidade do processo e da
jurisdição, conduz a ampliação
dos casos de prisão preventiva,
menos liberdade no processo,
menos direitos e garantias
processuais e mais eficiência
(leia-se: atropelo procedimental).
A ilusão de que acelerando de
forma utilitarista os processos,
restringindo recursos, limitando
o uso do habeas corpus e
ampliando o espaço de justiça
negocial, para que se chegue o
mais rápido possível a uma pena,
de preferência sem precisar do
processo. Ainda que em uma
esfera de apenamento restrita,
os institutos da “transação penal’
e da ‘suspensão condicional
do processo’, instituídos pela
Lei 9099/1995, comprovam o
quão problemática pode ser
a negociação no processo penal.

A Lei n. 9.099/954 inseriu o
processo penal brasileiro na
perspectiva da justiça negociada
e dos espaços de consenso. Para
além do velado fundamento
utilitarista, o modelo vem
envolto por uma fina camada
argumentativa de que seria
uma imposição ou decorrência

FIGUEIREDO DIAS, Jorge. Acordos sobre a sentença em processo penal. Edição Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados. Porto, 2011, p.16.

4 Para o estudo do Juizado Especial Criminal, composição dos danos civis, transação penal e suspensão condicional do processo, remetemos o leitor para
nossa obra Direito processual penal, publicada pela Editora Saraiva.
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lógica e necessária da adoção do
sistema processual acusatório.
É um argumento insustentável,
pois o sistema acusatório se
funda no princípio dispositivo,
no fato de que a iniciativa e
gestão da prova está nas mãos
das partes5 (juiz-espectador).
A lógica da plea negotiation
se situa em outra dimensão,
conduzindo a um afastamento
do Estado-juiz das relações
sociais, não atuando mais como
interventor necessário, mas
apenas assistindo de camarote
ao conflito. A negociação guarda
relação com a disponibilidade
do objeto do processo penal
(pretensão acusatória)6 e da
própria acusação, bem como
com a flexibilização do Princípio
da Necessidade.

fundante e legitimante do
processo penal contemporâneo,
para compreender que a
transação penal é absolutamente
ilegítima, pois constitui a
aplicação de uma pena sem
prévio processo. Põe-se por terra
a garantia básica do nulla poena
sine iudicio. A transação penal
não dispõe, explica o autor, de
um verdadeiro procedimento
jurisdicional conforme a noção
de devido processo legal.

Tampouco entendemos que o
sistema negocial colabore para
aumentar a credibilidade da
justiça, pois ninguém gosta de
negociar sua inocência. Não
existe nada mais repugnante
que, ante frustrados protestos
de inocência, ter de decidir
entre reconhecer uma culpa
No que diz respeito à transação inexistente, em troca de uma
penal, PRADO7 faz longo e pena menor, ou correr o risco de
criterioso trabalho de crítica, submeter-se a um processo que
demonstrando
todos
os será desde logo desigual.
inconvenientes do instituto e
desvelando a falácia do discurso É um poderoso estímulo negativo
favorável à transação penal. saber que terá de enfrentar um
Bastaria reconhecer a gravíssima promotor cuja “imparcialidade”
e insuperável violação do (ainda sustentada por muitos e
princípio
da
necessidade, com a qual não concordamos)

imposta por lei foi enterrada junto
com a frustrada negociação, e
que acusará de forma desmedida,
inclusive
obstaculizando
a
própria defesa. Uma vez mais tem
razão GUARNIERI, quando afirma
que acreditar na imparcialidade8
do Ministério Público é incidir no
erro de “confiar al lobo la mejor
defensa del cordero”.
Nossa crítica não se limita ao
aspecto normativo da Lei n.
9.099, senão que vai à base
epistemológica que a informa,
constatando que o problema será
potencializado com o aumento
das chamadas zonas de consenso,
como já está previsto no Projeto
do CPP (PL 8045), art. 283. Se
acolhido, o dispositivo estabelece
que o acusado e o Ministério
Público poderão requerer a
‘aplicação imediata de pena nos
crimes cuja sanção máxima
cominada não ultrapasse 8 anos.”
É uma significativa ampliação
do campo negocial.
A “barganha e a justiça criminal
negocial”, como manifestações
dos espaços de consenso no
processo penal, vêm (pre)

5 Sobre o tema, imprescindível a leitura dos diversos escritos de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, especialmente: COUTINHO, Jacinto Nelson de
Miranda. “Introdução aos Princípios Gerais do Processo Penal Brasileiro”. In: Separata do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, ITEC, Porto
Alegre, 2000. Também publicado na Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre, Nota Dez, nº 01/2001. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “O papel
do novo juiz no processo penal”. In: Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (org.). Rio de Janeiro, Renovar,
2001. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Efetividade do Processo Penal e Golpe de Cena: Um Problema às Reformas Processuais.” In: Escritos
de Direito e Processo Penal em Homenagem ao Professor Paulo Cláudio Tovo. Alexandre Wunderlich (coordenador). Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Glosas ao Verdade, Dúvida e Certeza de Francesco Carnelutti, para os operadores do Direito”. In: Anuário IberoAmericano de Direitos Humanos. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2002.
6 Sobre a ‘pretensão acusatória’ como objeto do processo penal: LOPES Jr, Aury. Fundamentos do Processo Penal. 3a ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2017,
p. 229-259.
7 PRADO, Geraldo. Elementos para uma análise crítica da Transação Penal. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 224.

8 São múltiplas as críticas à artificial construção jurídica da imparcialidade do promotor no processo penal. O crítico mais incansável foi, sem dúvida, o
mestre Carnelutti (“Poner en su puesto al Ministerio Publico”. Cuestiones sobre el proceso penal, p. 211 e ss.), que em diversas oportunidades pôs em relevo
a impossibilidade “de la cuadratura del círculo: ¿No es como reducir un círculo a un cuadrado, construir una parte imparcial? El ministerio público es un
juez que se hace parte. Por eso, en vez de ser una parte que sube, es un juez que baja”. Em outra passagem (Lecciones sobre el proceso penal, p. 99), Carnelutti
explica que não se pode ocultar que, se o promotor exerce verdadeiramente a função de acusador, querer que ele seja um órgão imparcial não representa
no processo mais que uma inútil e hasta molesta duplicidad. Para Goldschmidt (Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, p. 29), o problema de exigir
imparcialidade de uma parte acusadora significa cair “en el mismo error psicológico que ha desacreditado al proceso inquisitivo”, qual seja, o de crer que
uma mesma pessoa possa exercitar funções tão antagônicas como acusar, julgar e defender.
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ocupando cada vez mais não só
os estudiosos, mas também os
atores judiciários. A tendência
de expansão é evidente, resta
saber que rumo será tomado,
se seguirá o viés de influência
do modelo norte-americano
da plea bargaining; o italiano
do patteggiamento; o práticoforense alemão (cuja implantação
evidenciou o conflito do law
in action com o law in books);
ampliaremos o tímido (mas
crescente) modelo brasileiro
introduzido pela Lei n. 9.099/95
(transação penal e suspensão
condicional) até chegar na Lei
n. 12.850/2013 e a colaboração
premiada. Que rumo tomar?
Quais os limites? Que vantagens
e inconvenientes isso representa?
São
questões
importantes
a serem ponderadas.

de 80% a 95% de todos os
delitos. Ademais, as cifras citadas
colocam em evidência que em
oito ou nove de cada dez casos não
existe nenhum contraditório. Na
mesma linha crítica e apontando
cifras que vão de 90 a 97%
de condenações com base em
acordos, está a obra de Vinícius
Gomes de VASCONELLOS10.

à perversão burocrática, em que
a parte passiva não disposta ao
“acordo” vê o processo penal
transformar-se em uma complexa
e burocrática guerra.

Tudo é mais difícil para quem não
está disposto ao “negócio”.

Nessa mesma perspectiva
se situam os acordos de
A negotiation viola desde logo d e l a ç ã o / c o l a b o r a ç ã o
o pressuposto fundamental premiada, cabendo os mesmos
genéricos
da jurisdição, pois a violência questionamentos
repressiva da pena não passa e mais alguns, específicos.
mais pelo controle jurisdicional
e tampouco se submete aos A delação/colaboração11 inserelimites da legalidade, senão que se na perspectiva da justiça
está nas mãos do Ministério negocial e encontra na Lei
Público e submetida à sua 12.850 seu principal (mas não
discricionariedade. Isso significa único) diploma legislativo. O
uma inequívoca incursão do grande problema é que a Lei
Ministério Público em uma área 12.850, ainda que seja a mais
que deveria ser dominada pelo específica, não tem ‘suficiência
Mas
a
aceleração tribunal, que erroneamente normativa’ para dar conta do que
procedimental pode ser levada limita-se a homologar o resultado a prática processual está fazendo
ao extremo de termos uma do acordo entre o acusado e o e exigindo.
pena sem processo e sem promotor. Não sem razão, afirmajuiz? Sim, pois a garantia do juiz se que o promotor é o juiz Por mais que se admita que o
acordo sobre a pena seja uma
pode ficar reduzida ao papel de às portas do tribunal.
tendência mundial e inafastável,
mero “homologador” do acordo,
muitas vezes feito às portas O pacto no processo penal (mais) uma questão que preocupa
do tribunal. No sistema norte- pode se constituir em um muito é: onde estão essas regras
intercâmbio,
que e limites na lei? Onde está o
americano, por exemplo, muitas perverso
negociações são realizadas nos transforma a acusação em um princípio da legalidade? Reserva
gabinetes do Ministério Público instrumento de pressão, capaz de lei? Será que não estamos
sem publicidade, prevalecendo o de gerar autoacusações falsas, indo no sentido da negociação,
poder do mais forte, acentuando testemunhos caluniosos por mas abrindo mão de regras
obstrucionismo legais claras, para cair no erro
a posição de superioridade do conveniência,
Parquet. Explicam Figueiredo ou prevaricações sobre a defesa, do decisionismo e na ampliação
Dias e Costa Andrade9 que a plea desigualdade de tratamento e dos espaços indevidos da
bargaining nos Estados Unidos insegurança. O furor negociador discricionariedade judicial? Ou
acusação
pode
levar ainda, na ampliação dos espaços
é responsável pela solução da
9 Criminologia – o homem delinquente e a sociedade criminógena, p. 484 e ss.

10 “Barganha e Justiça Criminal Negocial”, Monografia vencedora do 19º Concurso de Monografias de Ciências Criminais - IBCCrim. São Paulo, IBCCrim,
2015.

11 Parte da doutrina é rigorosa na distinção dos institutos. Luiz Flavio Gomes, por exemplo (http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/hadiferenca-entre-colaboracao--e-delacao-premiada/14756) explica que a colaboração é gênero, subdividindo-se em cinco espécies: delação premiada;
colaboração reveladora da estrutura e funcionamento da organização; colaboração preventiva; colaboração para localização e recuperação de ativos;
colaboração para libertação de pessoas.
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discricionários impróprios do
Ministério Público? Estamos
preocupados não apenas com a
banalização da delação premiada,
mas com a ausência de limites
claros e precisos acerca da
negociação. É evidente que a Lei n.
12.850/2013 não tem suficiência
regradora e estamos longe de
uma definição clara e precisa
acerca dos limites negociais.
A delação premiada, enquanto
forma de consenso sobre a
pena, precisa ser objeto de
uma problematização muito
mais complexa (para além da
simples recusa, pois ela está aí),
como por exemplo:

a) Quais os limites quantitativos
e qualitativos acerca da pena?
Como fixar uma pena de 15 anos
em regime de prisão domiciliar?
E as penas acessórias? Qual o
critério para fixação dos valores
(milionários) a serem restituídos
(ou pena pecuniária)?
b) Em caso de não oferecimento
da denúncia, como se dará o
controle do cumprimento das
condições estabelecidas?

c) Que critérios devem pautar a
decisão de não oferecer denúncia,
por parte do Ministério Público,
como condição do acordo?
Há possibilidade de controle
e revisão dessa decisão?
d) Uma vez feita, mas por
qualquer motivo não efetivada ou
descumprida, como vamos lidar
com a confissão já realizada?
E o pré-julgamento, como fica?
O juiz que teve contato com
a confissão/delação deve ser

de tudo o que temos no Código
Penal brasileiro. Depois vem um
regime “semiaberto diferenciado”
(?) e uma progressão para o
regime aberto “diferenciado”
após dois anos... tudo isso sob o
e) Nos casos penais de olhar atônito do Código Penal,
competência do tribunal do júri, que não se reconhece nessa
como se dará o julgamento? “execução penal à la carte”. E
Haverá júri e os jurados poderão esses regimes ‘diferenciados’?
não homologar a delação? E a Onde esses ‘novos regimes’
íntima convicção, como fica? estão previstos no CP, no CPP
Haverá quesitação sobre a ou na LEP?
delação? Ou com a negociação
usurparemos a competência E isso nos conduz a uma
reflexão importante? Como
do júri?
fica o Princípio da Legalidade?
f) Havendo assistente da
acusação, poderá se opor a Os juristas portugueses J.J
negociação sobre a pena? Qual GOMES CANOTILHO e NUNO
o espaço da vítima no ritual BRANDÃO12 analisando um
negocial? Ela poderá estabelecer pedido de cooperação feito pela
“condições” ou será ignorada justiça brasileira à Portugal,
(como ocorre na transação penal em que se debruçaram sobre
oferecida pelo Ministério Público dois conhecidos acordos de
nas ações penais de iniciativa delação
premiada
(Paulo
privada)?
Roberto Costa e Alberto
Youssef), também fizeram esse
g) Existe um “direito” do questionamento. E chegaram
imputado ao acordo ou ele a uma reflexão perturbadora:
é um poder discricionário que os compromissos (acordos
do Ministério Público?
de delação) “padecem de tantas
e tão ostensivas ilegalidades e
h) Qual o nível e dimensão de inconstitucionalidades que de
controle jurisdicional feito? Qual forma alguma pode admitiro papel do juiz no espaço negocial se o uso e a valoração de
sem que ele deixe de ser “juiz” (ou meios de prova através deles
seja, imparcial)?
conseguidos”. E prosseguem:
“é terminantemente proibida
Muitas são as perguntas não a promessa e/ou a concessão
respondidas
pelo
sistema de vantagens desprovidas de
jurídico brasileiro, chegando-se a expressa base legal” (como os
uma elasticidade (e decisionismo regimes de cumprimento acima
igualmente absurdo) de fixar mencionados),
ressaltaram
uma pena de 15 anos de reclusão os professores. Assim, eles
a ser cumprida em regime de declararam que não é possível
“reclusão doméstica” ou “prisão reduzir uma pena em mais
domiciliar”, absolutamente fora de dois terços ou conceder
afastado ou continuaremos com
a ilusão de que não há quebra
da imparcialidade, de que o juiz
pode dar um rewind e deletar
o que ouviu, viu e leu?

12 “Colaboração premiada e auxilio judiciário em matéria penal: a ordem pública como obstáculo à cooperação com a operação Lava Jato.” In: Revista de
Legislação e Jurisprudência . Ano 146, n. 4000, setembro/outubro de 2016, p. 24-25.
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perdão judicial a um crime
não mencionado pela lei das
organizações criminosas, pois
“em tais casos, o juiz substituir-seia ao legislador numa tão gritante
quanto
constitucionalmente
intolerável violação de princípios
fundamentais do (e para o)
Estado de Direito como são os
da separação de poderes, da
legalidade criminal, da reserva
de lei e da igualdade na aplicação
da lei”.
Portanto, nessa perspectiva,
graves
ilegalidades
estão
ocorrendo.

Mas, antes de pensarmos que
“legislar” é a solução para
tudo isso, façamos mais um
questionamento: já foi elaborado
um sério e profundo “estudo de
impacto carcerário” da expansão
do espaço negocial? A expansão
da possibilidade de concretização
antecipada do poder de punir,
por meio do reconhecimento
consentido da culpabilidade,
não representará um aumento
significativo da nossa já inchada
população carcerária? Como o
sistema carcerário sucateado e
medieval que temos irá lidar com
isso? Pois é, parece que mais uma
vez legislaremos primeiro, para
ver o que vai ocorrer depois.

problema
anteriormente
apontado na justiça negocial: o
processo se transforma em uma
perigosa aventura. Os acusados
que se recusam a aceitar a delação
ou negociação são considerados
incômodos e nocivos, e sobre
eles pesará todo o rigor do
direito penal “tradicional,” em
que qualquer pena acima de 4
anos impede a substituição e,
acima de 8 anos, impõe o regime
fechado. O panorama é ainda
mais assustador quando, ao lado
da acusação, está um juiz pouco
disposto a levar o processo até
o final, quiçá mais interessado
que o próprio promotor em que
aquilo acabe o mais rápido e
com o menor trabalho possível
(recordemos
da
“eficiência
funcionalmente orientada” de
Figueiredo Dias). Quando as
pautas estão cheias e o sistema
passa a valorar mais o juiz pela
sua produção quantitativa do que
pela qualidade de suas decisões,
o processo assume sua face
mais nefasta e cruel. É a lógica
do tempo curto atropelando
as
garantias
fundamentais
em nome de maior eficiência.

nova função para a pena privativa
de liberdade: ao lado das funções
de prevenção geral e especial,
temos agora a prevenção
‘negocial’. A mensagem é muito
clara: ou colabora e aceita o
perverso negócio, ou se prepare
para uma pena exemplar. É a
comprovação de que o processo
penal acabou se transformando
em uma perigosa aventura
para quem não estiver disposto
ao acordo.
Também é preciso que o processo
penal brasileiro reposicione o
Ministério Público na persecução
penal, pois a vingar um modelo
negocial, não há mais espaço para
os princípios da obrigatoriedade
e indisponibilidade da acusação,
e a indisponibilidade do objeto
do processo penal. São questões
que não podem coexistir
com a concepção tradicional
ainda vigente.

II. CRISE IDENTITÁRIA DA
JURISDIÇÃO
Considerando
que
a
imparcialidade do juiz é o
Princípio Supremo do Processo13,
a posição do juiz no processo
penal é fundante do sistema
(inquisitório ou acusatório),
sendo a ‘crise identitária da
jurisdição’ a mais grave de todas.
Poderíamos considerar que é a
‘crise primeva’, instituidora de
todo o problema, na medida em
que vai se refletir nas demais. O
ponto nevrálgico reside nessas
três perguntas:

A prisão preventiva também
tem sido distorcida para forçar
acordos de delação premiada
(mostrando a outra dimensão
da crise a seguir tratada, da (in)
Dessarte, estamos entrando eficácia da liberdade no processo
– sem muito rumo ou prumo – penal), na seguinte (dis)função:
em terreno minado (em grande delata para não ser preso; ou
parte), desconhecido e muito delata para ser solto; ou ainda,
perigoso para o processo penal é solto para delatar. E mais, em
democrático e constitucional.
processos como esse, as penas
aplicadas aos que não fizeram
E quem não estiver disposto ‘acordo’ são estratosféricas, 1. qual o lugar do juiz no processo
a colaborar? Surge o mesmo evidenciando que se criou uma penal?

13 A expressão é de PEDRO ARAGONESES ALONSO, na obra Proceso y Derecho Procesal, p. 127. Werner Goldschmidt também leciona na mesma dimensão,
mas denominando de ‘Princípio Básico do Processo (no magistral trabalho “La Imparcialidad como Principio Básico del Proceso”. In: Revista de Derecho
Procesal, n. 2, 1950, pp. 208 e ss.).
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tipicamente de parte, como
por exemplo, determinando a
3. a que expectativas deve produção de provas de ofício,
corresponder a atuação do juiz condenando sem pedido ou
penal?
nas atuações ex officio (v.g.
prisão, busca e apreensão, etc.
As questões propostas são de sem pedido).
extrema complexidade, mas
inexoravelmente acabam se O ‘ne procedat iudex ex officio’
unindo e mirando para um deve ser levado a sério e,
mesmo ponto comum: o que obviamente, demarcar a posição
é a ‘imparcialidade’ judicial?
do juiz durante todo o processo e
não apenas no início. O ativismo
A
imparcialidade
é
uma judicial, o condenar sem pedido,
construção técnica artificial do o buscar provas de ofício, tudo
direito processual, para criar isso produz um deslocamento
um terceiro estruturalmente estrutural que fulmina a
afastado das partes, remontando posição do juiz por sacrificar o
a estrutura dialética de actum princípio supremo do processo:
trium personarum (de Bulgaro a imparcialidade. Não se pode,
de Sassoferrato). Obviamente repetimos, pensar a estrutura
que não se confunde com sistêmica do processo e a posição
‘neutralidade’, inexistente nas do juiz, de forma desconectada
relações sociais, na medida em da imparcialidade.
que o juiz é um juiz-no-mundo.
Para além disso, a imparcialidade
Esse afastamento estrutural exige deve ser tratada dentro da
que a esfera de atuação do juiz sua complexidade conceitual,
não se confunda com a esfera de englobando aquilo que a doutrina
atuação das partes, constituindo italiana chama de ‘terzietà’ (um
uma vedação a que o juiz estranhamento,
alheamento),
tenha iniciativa acusatória a estética de afastamento e a
e também probatória. Eis o originalidade cognitiva. E, sempre
pecado reducionista de muitos: recordando, que isso somente
pensar que basta a mera poderá ser possível no marco
separação inicial de atividades do processo penal acusatório.
(acusador-julgador) para termos
um processo penal acusatório (e É claro que a garantia do juiz
constitucional). O erro está em natural é fundamental, mas sobre
considerar que essa separação isso a doutrina já se debruçou
deve ser apenas ‘inicial’, com um com suficiente profundidade.
acusador distinto do julgador. Nossa preocupação aqui está
Grave reducionismo, porque de focada em outra dimensão:
nada adianta uma separação a imparcialidade.
inicial se depois permitirmos
que o juiz desça e pratique atos O juiz brasileiro - por culpa
2 qual a função desse juiz?

14

da
estrutura
processual
adotada - já inicia o processo
completamente contaminado e
sem a necessária originalidade
cognitiva, na medida em que a
“prevenção” fixa a competência.
Já
tratamos
desse
tema
14
anteriormente , mas é necessário
voltar constantemente a ele.

Não é suficiente apenas ter
um juiz natural e competente,
é necessário que ele reúna
algumas qualidades mínimas,
para estar apto a desempenhar
seu papel de garantidor da
eficácia do sistema de garantias
da Constituição (função do juiz
penal). A imparcialidade do órgão
jurisdicional é um “princípio
supremo do processo”, fundante
da própria estrutura dialética.
Como explica CARNELUTTI15 que
el juicio es un mecanismo delicado
como un aparato de relojería:
basta cambiar la posición de
una ruedecilla para que el
mecanismo resulte desequilibrado
e
comprometido.
Seguindo
WERNER
GOLDSCHMIDT16,
o termo “partial” expressa a
condição de parte na relação
jurídica processual e, por isso,
a impartialidade do julgador
constitui uma consequência lógica
da adoção da heterocomposição,
por meio da qual um terceiro
impartial substitui a autonomia
das partes.

Já a parcialidade significa um
estado subjetivo, emocional,
um estado anímico do julgador.
A imparcialidade corresponde
exatamente a essa posição
de terceiro que o Estado

Entre outros, na nossa obra ‘Direito Processual Penal’, 14ª edição, Saraiva, 2017, p. 62 e ss.

15 Derecho Procesal Civil y Penal. Trad. Enrique Figueroa Alfonzo. México, Episa, 1997. p. 342.

16 No magistral trabalho: La Imparcialidad como Principio Básico del Proceso. Revista de Derecho Procesal, n. 2, 1950, p. 208 e s.
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ocupa no processo, por meio
do juiz, atuando como órgão
supraordenado às partes ativa e
passiva. Mais do que isso, exige
uma posição de terzietà17, um
estar alheio aos interesses das
partes na causa, ou, na síntese
de JACINTO COUTINHO18, não
significa que ele está acima das
partes, mas que está para além
dos interesses delas.
Por isso, W. GOLDSCHMIDT19
sintetiza que la imparcialidad
del juez es la resultante de las
parcialidades de los abogados [ou
das partes].
A
imparcialidade
pode
ser dividida em subjetiva
e objetiva.

A imparcialidade subjetiva
diz respeito ao estado anímico
do juiz, isto é, a ausência de
pré-julgamentos em relação
àquele caso penal e seu autor.
É a inexistência de prévia
tomada de decisão, capaz de
gerar os pré-juízos que causam
um imenso prejuízo.

Essa
discussão
é
muito
importante quando se trata de
avaliar a contaminação pela
tomada prévia de decisões que
acabam se aproximando em
demasia do próprio julgamento
do mérito do caso penal. É o que
ocorre, por exemplo, quando
o juiz, atendendo a pedido do
Ministério Público (mesmo que
não seja de ofício, portanto),
decreta - na fase pré-processual medidas cautelares pessoais (v.g.

prisão preventiva), uma busca
e apreensão, quebra de sigilo
telefônico, etc.

Enfrentando esses resquícios
inquisitórios e a problemática
acerca
da
imparcialidade,
o Tribunal Europeu de
Direitos Humanos (TEDH),
especialmente nos casos Piersack,
de 01/10/1982, e De Cubber,
de 26/10/1984, consagrou o
entendimento de que o juiz
com poderes investigatórios é
incompatível com a função de
julgador. Ou seja, se o juiz lançou
mão de seu poder investigatório
na fase pré-processual, não
poderá, na fase processual, ser o
julgador. É uma violação do direito
ao juiz imparcial consagrado
no art. 6.1 do Convênio para a
Proteção dos Direitos Humanos
e das Liberdades Fundamentais,
de 1950. Segundo o TEDH, a
contaminação resultante dos
“pré-juízos” conduzem à falta
de imparcialidade subjetiva ou
objetiva. Desde o caso Piersack, de
1982, entende-se que a subjetiva
alude à convicção pessoal do juiz
concreto, que conhece de um
determinado assunto e, desse
modo, a sua falta de “pré-juízos”.

de instrução e julgamento e
posteriormente decidir sobre o
caso penal. Existe não apenas
uma “cumulação de papéis”, mas
um “conflito de papéis”, não
admitido como regra pelos juízes,
que se ancoram na “formação
profissional comprometida com
a objetividade”. Tal argumento
nos remete a uma ingênua
crença na “neutralidade” e
supervalorização
de
uma
(impossível) objetividade na
relação sujeito-objeto, já tão
desvelada pela superação do
paradigma cartesiano (ainda não
completamente compreendido).
Ademais,
desconsidera
a
influência do inconsciente, que
cruza e permeia toda a linguagem
e a dita “razão”.

Em linhas introdutórias, a teoria
da
“dissonância
cognitiva”,
desenvolvida na psicologia social,
analisa as formas de reação de
um indivíduo frente a duas ideias,
crenças ou opiniões antagônicas,
incompatíveis, geradoras de
uma situação desconfortável,
bem como a forma de inserção
de elementos de “consonância”
(mudar uma das crenças ou as
duas para torná-las compatíveis,
desenvolver
novas
crenças
Importante contribuição nos ou pensamentos etc.) que
traz a Teoria da Dissonância reduzam a dissonância e, por
Cognitiva para a compreensão consequência, a ansiedade e o
da Imparcialidade subjetiva estresse gerado. Pode-se afirmar
do juiz.
que o indivíduo busca – como
mecanismo de defesa do ego –
20
Como explica SCHÜNEMANN , encontrar um equilíbrio em seu
grave problema existe no fato sistema cognitivo, reduzindo o
de o mesmo juiz receber a nível de contradição entre o seu
acusação, realizar a audiência conhecimento e a sua opinião.

17 Para FERRAJOLI (Derecho y Razón, cit., p. 580), é a ajenidad del juez a los intereses de las partes en causa.

18 O Papel do Novo Juiz no Processo Penal. In: Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal, Rio de Janeiro, Renovar, 2001. p. 11.
19 Introducción Filosófica al Derecho, p. 321.

20 SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de Direito Penal e Processual Penal e filosofia do direito. Org. Luís Greco. Ed. Marcial Pons, 2013.
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busca
seletiva
de
É um anseio por eliminação das 2)
onde
se
contradições cognitivas, explica informações:
procuram, predominantemente,
SCHÜNEMANN.
informações que confirmam a
O autor traz a teoria da hipótese que em algum momento
dissonância
cognitiva
para prévio foi aceita (acolhida
o campo do processo penal, pelo ego), gerando o efeito
aplicando-a diretamente sobre o confirmador-tranquilizador.
juiz e sua atuação até a formação
da decisão, na medida em que A partir disso SCHÜNEMANN
precisa lidar com duas “opiniões” desenvolve uma interessante
antagônicas, incompatíveis (teses pesquisa de campo que acaba
de acusação e defesa), bem como confirmando várias hipóteses,
com a “sua opinião” sobre o caso entre elas a já sabida – ainda
penal, que sempre encontrará que empiricamente – por todos:
antagonismo frente a uma das quanto maior for o nível de
outras duas (acusação ou defesa). conhecimento/envolvimento do
Mais do que isso, considerando juiz com a investigação preliminar
que o juiz constrói uma imagem e o próprio recebimento da
mental dos fatos a partir dos acusação, menor é o interesse
autos do inquérito e da denúncia, dele pelas perguntas que a defesa
para recebê-la, é inafastável faz para a testemunha e (muito)
o pré-julgamento (agravado mais provável é a frequência
quando ele decide anteriormente com que ele condenará. Tanto
sobre prisão preventiva, medidas que, na pesquisa, o autor chega a
cautelares etc.). É de se supor um dado impressionante: 100%
– afirma SCHÜNEMANN – que dos juízes que conheceram dos
“tendencialmente o juiz a ela se autos da investigação, receberam
apegará (a imagem já construída) a denúncia e realizaram a
condenaram.
A
de modo que ele tentará confirmá- instrução,
la na audiência (instrução), experiência demonstra que isso
isto é, tendencialmente deverá tampouco está muito distante
superestimar as informações da realidade brasileira.
consoantes
e
menosprezar
Todapessoaprocuraumequilíbrio
as informações dissonantes”.
do seu sistema cognitivo, uma
Para diminuir a tensão psíquica relação não contraditória. A
gerada
pela
dissonância tese da defesa gera uma relação
cognitiva, haverá dois efeitos contraditória com as hipóteses
iniciais (acusatórias) e conduz à
(SCHÜNEMANN):
(molesta) dissonância cognitiva.
1)
efeito
inércia
ou Como consequência existe o
perseverança: mecanismo de efeito inércia ou perseverança, de
autoconfirmação de hipóteses, autoconfirmação das hipóteses,
superestimando as informações por meio da busca seletiva
anteriormente
consideradas de informações.
corretas (como as informações
fornecidas pelo inquérito ou a Demonstra SCHÜNEMANN que
denúncia, tanto que ele as acolhe o juiz, ao receber a denúncia
para aceitar a acusação, pedido e posteriormente instruir o
de medida cautelar etc.);
feito, passa a ocupar – de fato
1425

– a posição de parte contrária
diante do acusado que nega os
fatos e, por isso, está impedido de
realizar uma avaliação imparcial,
processar as informações de
forma adequada. Grande parte
desse problema vem do fato
de o juiz ler e estudar os autos
da
investigação
preliminar
(inquérito policial) para decidir
se recebe ou não a denúncia,
para decidir se decreta ou não
a prisão preventiva, formando
uma imagem mental dos fatos
para, depois, passar à “busca por
confirmação” dessas hipóteses
na instrução. O quadro agravase se permitirmos que o juiz, de
ofício, vá em busca dessa prova
sequer produzida pelo acusador.
Enfim, o risco de pré-julgamento
é real e tão expressivo que a
tendência é separar o juiz que
recebe a denúncia (que atua na
fase pré-processual) daquele que
vai instruir e julgar ao final.
Conforme as pesquisas empíricas
do autor, “os juízes dotados de
conhecimentos dos autos (a
investigação) não apreenderam e
não armazenaram corretamente
o conteúdo defensivo” presente
na instrução, porque eles só
apreendiam e armazenavam
as informações incriminadoras
que
confirmavam
o
que
estava na investigação. “O
juiz tendencialmente apegase à imagem do ato que lhe
foi transmitida pelos autos
da investigação preliminar;
informações
dissonantes
desta imagem inicial são não
apenas menosprezadas, como
diria a teoria da dissonância,
mas frequentemente sequer
percebidas.” O quadro mental
é agravado pelo chamado
“efeito aliança”, onde o juiz
tendencialmente se orienta
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pela avaliação realizada pelo
promotor. O juiz “vê não no
advogado criminalista, mas
apenas no promotor, a pessoa
relevante que lhe serve de
padrão de orientação”. Inclusive,
aponta a pesquisa, o “efeito
atenção” diminui drasticamente
tão logo o juiz termine sua
inquirição e a defesa inicie suas
perguntas, a ponto de serem
completamente
desprezadas
na sentença as respostas dadas
pelas testemunhas às perguntas
do advogado de defesa.

Tudo isso acaba por constituir
um “caldo cultural” onde o
princípio do in dubio pro reo
acaba sendo virado de ponta
cabeça – na expressão de
SCHÜNEMANN – pois o advogado
vê-se incumbido de provar a
incorreção da denúncia! Entre
as conclusões de SCHÜNEMANN,
encontra-se
a
impactante
constatação de que o juiz é “um
terceiro
inconscientemente
manipulado
pelos
autos
da investigação preliminar”.
Da compreensão da teoria da
dissonância cognitiva, aplicada
ao processo penal brasileiro,
pensamos que:

a)
é uma ameaça real e grave
para a imparcialidade a atuação
de ofício do juiz, especialmente
em relação à gestão e iniciativa
da prova (ativismo probatório
do juiz) e à decretação (de
ofício) de medidas restritivas de
direitos fundamentais (prisões
cautelares, busca e apreensão,
quebra de sigilo telefônico etc.),
tanto na fase pré-processual
como na processual (referente
à imparcialidade, nenhuma
diferença existe com relação
a qual momento ocorra);

b)
é uma ameaça real e grave
para a imparcialidade o fato de o
mesmo juiz receber a acusação e
depois, instruir e julgar o feito;

basta estar subjetivamente
protegido; é importante que
se encontre em uma situação
jurídica
objetivamente
imparcial (é a visibilidade ou
c)
precisamos da figura do estética de imparcialidade
“juiz da investigação” (ou juiz das a seguir tratada).
garantias, como preferiu o Projeto
do CPP), que não se confunde O controle da imparcialidade
com o “juizado de instrução”, objetiva acaba se mostrando
sendo responsável pelas decisões extremamente
útil,
diante
acerca de medidas restritivas de das
naturais
dificuldades
direitos fundamentais requeridas em ingressar na esfera de
pelo investigador (polícia ou MP) subjetividade do julgador e
e que ao final recebe ou rejeita também da impossibilidade de
a denúncia;
comprovação empírica do seu
estado anímico.
d)
é
imprescindível
a
exclusão física dos autos do A imparcialidade objetiva
inquérito,
permanecendo diz respeito a posição que
apenas as provas cautelares objetivamente o juiz ocupa na
ou técnicas irrepetíveis, para estrutura dialética do processo.
evitar a contaminação e o efeito Já que é discutível a possibilidade
perseverança.
de ‘entrar na cabeça do juiz’ para
verificar seu estado anímico, sua
Considerando a complexidade interioridade, sua subjetividade,
do processo e de termos – entendemos que o verdadeiro
obviamente – “um juiz-no- controle passa a ser feito a partir
mundo”, deve-se buscar medidas das suas condutas, na dimensão
de redução de danos, que objetiva, estrutural. Portanto,
diminuam a permeabilidade não está em debate ‘as boas ou
inquisitória e os riscos para a más intenções’ do juiz e tampouco
imparcialidade e a estrutura sua motivação, afastando os
acusatória constitucionalmente argumentos genéricos do estilo
demarcada.
‘boa fé’, ‘busca da justiça’ e outros
‘coringas hermenêuticos’.
Compreendida
a
i m p a r c i a l i d a d e Para que exista a imparcialidade
subjetiva, passemos para objetiva ele não pode praticar atos
a imparcialidade objetiva.
típicos de parte, como é a atuação
ex offcio na busca de provas ou na
A imparcialidade objetiva diz decretação de uma prisão. Viola
respeito a se tal juiz se encontrar a imparcialidade toda vez que o
em uma situação dotada de juiz, objetivamente, sair do local
garantias bastantes para dissipar estruturalmente
demarcado,
qualquer
dúvida
razoável qual seja, de afastamento da
acerca de sua imparcialidade. arena das partes. Sempre
Em ambos os casos, a recordando a estrutura dialética
parcialidade cria a desconfiança de Bulgaro de Sassoferrato, o juiz
e a incerteza na comunidade obrigatoriamente deve estar e
e nas suas instituições. Não assim permanecer, em situação
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de afastamento da
de atuação das partes:

esfera

JUIZ IMPARCIAL

MINISTÉRIO
PÚBLICO
Carga da Prova

DEFESA
Presunção de
Inocência

Quando o juiz sai desse lugar de
estranhamento e, descendo, se
mistura na ‘arena das partes’,
praticando atos típicos das partes
(como é a iniciativa probatória,
por exemplo), ele estruturalmente
se coloca em posição de
parcialidade (ou ‘partialidade’,
na medida em que se confunde
com as partes), ferindo de
morte a garantia constitucional.
É uma questão estrutural,
objetivamente
comprovável,
basta que saia do seu lugar para
decretar a quebra da igualdade,
do contraditório, e da própria
estrutura dialética do processo.
Inclusive, evidencia-se falta de
uma estética (ou visibilidade)
de imparcialidade.

Seguindo essas decisões do TEDH,
aduziu o Tribunal Constitucional
espanhol (STC 145/88), entre
outros fundamentos, que o juizinstrutor não poderia julgar, pois
violava a chamada imparcialidade
objetiva, aquela que deriva não da
relação do juiz com as partes, mas
sim de sua relação com o objeto
do processo.
Ainda que a investigação
preliminar
suponha
uma
investigação objetiva sobre o
fato (consignar e apreciar as
circunstâncias tanto adversas
como favoráveis ao sujeito
passivo), o contato direto com o
sujeito passivo e com os fatos e
dados pode provocar no ânimo do
juiz-instrutor uma série de “préjuízos” e impressões a favor ou
contra o imputado, influenciando
no momento de sentenciar.

Destaca o Tribunal uma fundada
preocupação com a aparência
de imparcialidade (estética
de imparcialidade) que o
julgador deve transmitir para
os submetidos à Administração
da Justiça, pois, ainda que não
se produza o “pré-juízo”, é difícil
evitar a impressão de que o
juiz (instrutor) não julga com
pleno alheamento. Isso afeta
Essa estética de imparcialidade negativamente a confiança que
está vinculada a percepção dos os tribunais de uma sociedade
jurisdicionados em relação democrática devem inspirar
ao juiz, que é fundamental nos justiçáveis, especialmente
para que exista confiança na esfera penal.
na jurisdição.

Outra
decisão
sumamente
relevante foi proferida pelo TEDH
no caso “Castillo-Algar contra
España” (STEDH de 28/10/1998),
na qual declarou vulnerado o
direito a um juiz imparcial o fato
de dois magistrados, que haviam
formado parte de uma Sala que
denegou um recurso interposto
na fase pré-processual, também
terem participado do julgamento.

Frise-se
que
esses
dois
magistrados
não
atuaram
como juízes de instrução, mas
apenas haviam participado
do julgamento de um recurso
interposto contra uma decisão
interlocutória tomada no curso
da instrução preliminar pelo juizinstrutor. Isso bastou para que o
TEDH entendesse comprometida
a imparcialidade deles para julgar
em grau recursal a apelação
contra a sentença.

Imaginemos o que diria o TEDH
diante do sistema brasileiro, em
que muitas vezes os integrantes
de uma Câmara Criminal irão
julgar do primeiro habeas corpus
– interposto contra a prisão
preventiva –, passando pela
apelação e chegando até a decisão
sobre os agravos interpostos
contra os incidentes da execução
penal21...

Crer na imparcialidade de quem
está
totalmente
absorvido
pelo labor investigador é o que

21 A jurisprudência brasileira engatinha neste terreno, mas há decisões interessantes e que precisam ser estudadas. Conforme o Informativo do STF
n. 528, de novembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal, no HC 94641/BA, Rel. orig. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgado
em 11/11/2008, “a Turma, por maioria, concedeu, de ofício, habeas corpus impetrado em favor de condenado por atentado violento ao pudor contra a
própria filha, para anular, em virtude de ofensa à garantia da imparcialidade da jurisdição, o processo desde o recebimento da denúncia. No caso, no curso
de procedimento oficioso de investigação de paternidade (Lei n. 8.560/92, art. 2º) promovido pela filha do paciente para averiguar a identidade do pai
da criança que essa tivera, surgiram indícios da prática delituosa supra, sendo tais relatos enviados ao Ministério Público. O parquet, no intuito de ser
instaurada a devida ação penal, denunciara o paciente, vindo a inicial acusatória a ser recebida e processada pelo mesmo juiz daquela ação investigatória
de paternidade. Entendeu-se que o juiz sentenciante teria atuado como se autoridade policial fosse, em virtude de, no procedimento preliminar de
investigação de paternidade, em que apurados os fatos, ter ouvido testemunhas antes de encaminhar os autos ao Ministério Público para a propositura de
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em posição de “corresponder
às expectativas24 sociais ou
midiáticas criadas” e assume
um papel próximo a de justiceiro,
agindo ativamente na ‘busca
da verdade’25. Esse ativismo
judicial é nota característica
do sistema inquisitório.

e do contraditório, sob pena de
incorrer em grave reducionismo.
A imparcialidade é garantida pelo
modelo acusatório e sacrificada
no sistema inquisitório, de
modo que somente haverá
condições de possibilidade da
imparcialidade quando existir,
além da separação inicial das
A imparcialidade cai por funções de acusar e julgar, um
terra quando se atribuem afastamento do juiz da atividade
poderes
instrutórios
(ou investigatória/instrutória.
investigatórios) ao juiz, pois a
gestão ou iniciativa probatória É isso que precisa ser
é característica essencial do compreendido
por
aqueles
princípio inquisitivo, que leva, que pensam ser suficiente a
por consequência, a fundar um separação
entre
acusaçãosistema inquisitório como julgador para constituição do
ensina Jacinto Coutinho. A gestão/ sistema acusatório no modelo
iniciativa probatória nas mãos constitucional contemporâneo.
do juiz conduz à figura do juiz- É um erro separar em conceitos
ator (e não espectador), núcleo estanques a imensa complexidade
Por fim, a crise identitária do sistema inquisitório. Logo, do processo penal, fechando os
da jurisdição também está destrói-se a estrutura dialética do olhos para o fato de que a posição
diretamente
relacionada processo penal, o contraditório, do juiz define o nível de eficácia do
com a questão dos sistemas a igualdade de tratamento e contraditório e, principalmente,
processuais
(inquisitório oportunidades e, por derradeiro, da imparcialidade.
a
imparcialidade,
sempre
ou acusatório).
recordando que se pode pensar A imparcialidade do juiz fica
Não são raras as situações sistema acusatório desconectado evidentemente comprometida
estamos
diante
em que o juiz se coloca do princípio da imparcialidade quando

J. GOLDSCHMIDT22 denomina
erro psicológico. Foi essa
incompatibilidade
psicológica
que levou ao descrédito do
modelo inquisitório. Sem dúvida,
chegou o momento de repensar
a prevenção e também a relação
juiz/inquérito, pois, em vez de
caminhar em direção à figura
do juiz garante ou de garantias,
alheio à investigação e verdadeiro
órgão suprapartes, está sendo
tomado o caminho errado do juizinstrutor. JACINTO COUTINHO23
aponta o erro da visão tradicional,
que tem a larga desvantagem de
desconectar a matéria referente
à competência do princípio do
juiz natural. Deve-se descortinar
essa cruel estrutura e assumir
o problema.

ação penal” (grifo nosso).Verifica-se que o ponto fundamental para a anulação foi: viola a garantia da imparcialidade o fato de o juiz ter realizado atos de
natureza instrutória de ofício, apurando fatos e ouvindo testemunhas. No mesmo processo, o voto-vista do Min. Cezar Peluso, concluiu que, “pelo conteúdo
da decisão do juiz, restara evidenciado que ele teria sido influenciado pelos elementos coligidos na investigação preliminar. Dessa forma, considerou que
teria ocorrido hipótese de ruptura da denominada imparcialidade objetiva do magistrado, cuja falta, incapacita-o, de todo, para conhecer e decidir causa
que lhe tenha sido submetida. Esclareceu que a imparcialidade denomina-se objetiva, uma vez que não provém de ausência de vínculos juridicamente
importantes entre o juiz e qualquer dos interessados jurídicos na causa, sejam partes ou não (imparcialidade dita subjetiva), mas porque corresponde à
condição de originalidade da cognição que irá o juiz desenvolver na causa, no sentido de que não haja ainda, de modo consciente ou inconsciente, formado
nenhuma convicção ou juízo prévio, no mesmo ou em outro processo, sobre os fatos por apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidir. Assim, sua
perda significa falta da isenção inerente ao exercício legítimo da função jurisdicional. Observou, por último, que, mediante interpretação lata do art. 252,
III, do CPP (“Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:... III – tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de
fato ou de direito, sobre a questão;”), mas conforme com o princípio do justo processo da lei (CF, art. 5º, LIV), não pode, sob pena de imparcialidade objetiva
e por consequente impedimento, exercer jurisdição em causa penal o juiz que, em procedimento preliminar e oficioso de investigação de paternidade, se
tenha pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão” (grifo nosso). Interessante, ainda, como o voto do Min. Cezar Peluso menciona exatamente os
mesmos fundamentos, de imparcialidade objetiva e subjetiva, empregados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos desde o Caso Piersack, de 1982, e
constantemente por nós referidos, inclusive neste tópico.
22 Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal. Barcelona, Bosch, 1935, p. 29.
23 O Papel do Novo Juiz no Processo Penal, cit., p. 12.

24 Sobre a ‘batalha das expectativas’ a qual o Direito é lançado, recomendamos a leitura de Rui Cunha Martins, na obra “A hora dos cadáveres adiados”,
São Paulo, Atlas, 2013.

25 Sobre a “ambição da verdade no processo penal” e suas nefastas consequências, veja-se a obra “A Busca da Verdade no Processo Penal”, de Salah
Khaled Jr. publicada pela editora Atlas e também um dos capítulos do nosso livro “Direito Processual Penal”, publicado pela editora Saraiva.
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Especificamente no que tange
ao art. 156 do CPP, a questão
é
igualmente
sensível.
É
insuficiente pensar que o sistema
acusatório se funda a partir da
separação inicial das atividades
de acusar e julgar. Isso é um
reducionismo que desconsidera
a complexa fenomenologia do
processo penal. De nada basta
uma separação inicial, com o
Ministério Público formulando
a acusação, se depois, ao longo
do procedimento, permitirmos
que o juiz assuma um papel ativo
na busca da prova ou mesmo na
prática de atos tipicamente da
parte acusadora. Nesse contexto,
o art. 156 do CPP funda um
sistema inquisitório e fere de
morte a imparcialidade judicial.

O último vértice da grande crise do
processo penal está relacionado
com a eficácia ou ineficácia do
regime de liberdade ao qual é
submetido o acusado. O tema
está diretamente relacionado
ao binômio prisão cautelarliberdade e, por consequência,
à
eficácia
da
presunção
constitucional e convencional
de
inocência.
Novamente
parafraseando Goldschmidt (e
sua concepção de processo penal
como termômetro dos elementos
autoritários ou democráticos da
Constituição), podemos afirmar
que o nível de civilidade de um
povo pode ser medido pelo maior
ou menor respeito à liberdade
individual e à presunção
de inocência.

Esse último exemplo - art. 385
do CPP - é bastante sintomático
do nível de involução do
processo penal brasileiro: o juiz
condenando diante do pedido
expresso de absolvição do MP.
Significa dizer que ele está
condenando sem pedido, violando
o Princípio da Correlação e
deixando de lado o ne procedat
iudex ex officio. Tudo isso é
absolutamente
incompatível III. A CRISE DE (IN)EFICÁCIA
com a estrutura acusatória e DO REGIME DE LIBERDADE NO
com a imparcialidade exigida PROCESSO PENAL
do julgador.

A banalização da prisão cautelar27
tem um forte componente
simbólico e de correspondência
às expectativas sociais criadas
em torno da punição, na medida
em que se situa no eterno conflito
entre tempo social x tempo do
direito. Uma sociedade regida
pelo velocidade e hiperacelerada,
dominada pelo instantâneo,
não está acostumada a esperar.
Por conta disso, diante de um
crime, existe um imenso mal
estar em ter que esperar pelo
processo e o tempo do direito,

de um juiz-instrutor (poderes
investigatórios) ou quando lhe
atribuímos poderes de gestão/
iniciativa probatória. É um
contraste que se estabelece
entre a posição totalmente
ativa e atuante do instrutor,
contrastando com a inércia que
caracteriza o julgador. Um é
sinônimo de atividade, e o outro,
de inércia.
Centraremo-nos na problemática
figura do juiz com poderes
instrutórios/investigatórios cujo
núcleo está não só no famigerado
art. 156 do CPP, mas também na
possibilidade de o juiz, de ofício,
converter a prisão em flagrante
em prisão preventiva (o que
representa o mesmo que poder
decretar a prisão de ofício...),
art. 310 do CPP; determinar
o sequestro de bens, art. 127
do CPP; decretar a busca e
apreensão, art. 242 do CPP; ouvir
outras testemunhas, além das
arroladas pelas partes, art. 209
do CPP; condenar ainda que o
Ministério Público tenha pedido
a absolvição (art. 385); etc.

Em definitivo, pensamos que
a imparcialidade é o princípio
supremo do processo e caminha
junto com a estrutura acusatória
que
necessariamente
deve
ser adotada. A prevenção deve
ser uma causa de exclusão da
competência. O juiz-instrutor é
prevento e como tal não pode
julgar. Sua imparcialidade está
comprometida não só pela
atividade de reunir o material
ou estar em contato com as
fontes de investigação, mas pelos
diversos prejulgamentos que
realiza no curso da investigação
preliminar26 (como na adoção
de medidas cautelares, busca
e apreensão, autorização para
intervenção telefônica etc.).

O Brasil, enquanto democracia
jovem
e
com
grandes
instabilidades econômicas e
políticas, é um exemplo dos altos
e baixos aos quais os direitos
fundamentais são submetidos,
diante da forte tensão existente
entre o populismo punitivo
e as garantias constitucionais.

26 OLIVA SANTOS, Andrés. Jueces Imparciales, Fiscales Investigadores y Nueva Reforma para la Vieja Crisis de la Justicia Penal. Barcelona, PPU, 1988, p. 30.
27

Sobre o tema, recomendamos a leitura das nossas obras “Prisões Cautelares” e “Direito Processual Penal”, ambas publicadas pela editora Saraiva.
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ou seja, a temporalidade do
processo enquanto caminho
necessário para se chegar na
pena é vista - sempre, qualquer
que seja a duração - como uma
dilação insuportável, jamais
correspondendo a ambição de
velocidade e a ilusão de justiça
imediata. Nesse contexto, a prisão
cautelar é a satisfação plena
do anseio mítico, vista como
um encurtamento entre fato e
punição, sem a intermediação
do processo. As pessoas
simplesmente
não
querem
esperar o fim do processo para ter
punição (e nem cogitam a opção
‘não ter punição=absolvição’)
e o juiz, quando na batalha
das expectativas (Rui Cunha
Martins), se situa ao lado das
expectativas sociais criadas, vai
contribuir para a degeneração
processual da prisão cautelar.
É complicado pretender, com
o monólogo jurídico, dar conta
dessa complexidade. Trata-se de
uma questão cultural e, por isso,
para romper com essa ‘cultura’
é preciso mudar ‘cabeças’ e
não apenas a ‘lei’. Significa
dizer que se deve produzir um
choque cultural a partir de uma
mudança legislativa radical e
forte, o que não foi obtido com
a Lei 12.403/2011.

e convencional de inocência.
Não se compreende (ou não se
quer efetivar) o que significa,
inicialmente, o termo ‘presunção’
para o processo penal. Para além
do lugar comum juridicamente
demarcado (juris et de jure ou juris
tantum) interessa compreender
que presunção de inocência
impõe, inicialmente, uma préocupação de espaços mentais
do julgador e por consequência,
uma preocupação28. Um juiz
consciente do seu lugar e função,
deve(ria) entrar no processo
mentalmente
comprometido29
com esse estado, somente abrindo
mão dele, quando plenamente
convencido (pelo menos, além
da dúvida razoável - reasonable
doubt) diante da prova produzida
pela acusação. A presunção
de inocência30 constitui ‘regra
de tratamento’ e ‘regra de
julgamento’ dirigida (não apenas,
mas) essencialmente ao juiz.

Em texto de 2003, intitulado
“Sobre la jurisdicción criminal
en Brasil, hoy. Carta abierta
de un juez brasileño a un juez
español”31, Amilton BUENO
DE CARVALHO já trazia uma
preciosa definição da Presunção
de Inocência. Explica o autor
que ela exige uma atuação real
e efetiva do julgador, orientada a
O problema da (in)eficácia inocência, como algo ativo e não
do regime de liberdade no passivo. Diz Amilton: la última es
processo penal está diretamente la hipótesis teórica básica que me
relacionado com a compressão anima: llego a todos los procesos
conceitual que se pretende dar convencidos de la inocencia (hay
à
presunção
constitucional un perjuício con base en el princípio

de la presunción) y sólo condeno
cuando no fuera posible, a pesar de
todos los esfuerzos interpretativos,
absolver (...). Y cuando tengo que
condenar, entonces hago todo lo
posible por conceber beneficio
que no llevan al condenado a la
cárcel. É a expressão máxima do
que seja a presunção de inocência
como uma ‘pré-ocupação’ dos
espaços mentais do julgador,
bem refletindo o espaço que
ela precisa ocupar no processo
enquanto dever de tratamento
e regra de julgamento.

A incompreensão do alcance
da Presunção de Inocência nos
remete, novamente, à própria
crise identitária da jurisdição,
anteriormente tratada. Contudo,
nesse breve espaço, vamos focar
na tensão entre a Presunção
de Inocência - enquanto regra
de tratamento - e a questão
da prisão cautelar.
Por uma falha cognitiva acerca
das expectativas, não raras
vezes o juiz busca a satisfação
das expectativas populares
e, por conta disso, banaliza
a prisão cautelar para sedar
a opinião pública, para dar
uma resposta imediata, para
‘combater
a
impunidade’.
Nessa linha, o sistema jurídicoprocessual acaba lhe dando
(erroneamente) abrigo, ao prever
verdadeiras ‘cláusulas genéricas
para prender’, especialmente
com a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.

28 Sobre o tema, remetemos aos trabalhos do ilustre professor português Rui Cunha Martins, especialmente nas obras “A hora dos cadáveres adiados”
e “O ponto cego do direito”, ambas publicadas pela editora Atlas.
29 Também nesse sentido, Amilton Bueno de Carvalho, especialmente na obra “Lei, para que(m)?”. In: Escritos de Direito e Processo Penal. Rio de Janeiro,
Lumen Juris, 2002.
30 Para evitar repetições, remetemos o leitor para nossa obra “Direito Processual Penal”, publicada pela Editora Saraiva, onde aprofundamos a análise
da Presunção de Inocência.

31

CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito Alternativo em movimento. 5a edição. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 29-30.
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O cenário é ainda mais grave, se
considerarmos que o art. 311 do
CPP permite que o juiz prenda
preventivamente de ofício, no
curso do processo32. Há um
duplo absurdo: o juiz prendendo
de ofício, sem pedido; e a
possibilidade de ele decretar uma
prisão preventiva para garantia
da ordem pública (o que é isso?).
É o máximo do decisionismo
autoritário
da
jurisdição,
absolutamente
incompatível
com o sistema acusatório, a
imparcialidade, as regras de
formação do convencimento
judicial e todo o arcabouço
do devido processo penal.

Mas, para além, existe uma
absurda
banalização
da
prisão preventiva, uma grave
degeneração, que a transformou
em uma medida processual em
atividade tipicamente de polícia,
utilizando-as
indevidamente
como medidas de segurança
pública. Quando se mantém uma
pessoa presa em nome da ordem
pública, diante da reiteração de
delitos e o risco de novas práticas,
está se atendendo não ao processo
penal, mas sim a uma função de
polícia do Estado, completamente
alheia ao objeto e ao fundamento
do processo penal.

do processo penal são de tal
natureza que induzem a colocar
o imputado em uma situação
absolutamente análoga ao de
condenado. É necessário algo
mais para advertir que a prisão
do imputado, junto com sua
submissão, tem, sem embargo, um
elevado custo? O custo se paga,
desgraçadamente em moeda
justiça, quando o imputado, em
lugar de culpado, é inocente, e
já sofreu, como inocente, uma
medida análoga à pena; não se
esqueça que se a prisão ajuda a
impedir que o imputado realize
manobras desonestas para criar
falsas provas ou para destruir
provas verdadeiras, mais de uma
vez prejudica a justiça, porque,
ao contrário, lhe impossibilita de
buscar e de proporcionar provas
úteis para que o juiz conheça
a verdade. A prisão preventiva
do imputado se assemelha a
um daqueles remédios heróicos
que devem ser ministrados pelo
médico com suma prudência,
porque podem curar o enfermo,
mas também pode ocasionar-lhe
um mal mais grave; quiçá uma
comparação eficaz se possa fazer
com a anestesia, e sobre tudo com
a anestesia geral, a qual é um meio
indispensável para o cirurgião,
mas ah se este abusa dela!”

no ordenamento jurídico, aplacar
o clamor público criado pelo delito,
etc. que evidentemente nada tem
a ver com os fins puramente
cautelares e processuais que
oficialmente se atribuem à
instituição, na realidade, se
introduzem elementos estranhos
à natureza cautelar e processual
que oficialmente se atribuem
à instituição, questionáveis
tanto desde o ponto de vista
jurídico-constitucional como da
perspectiva
político-criminal.
Isso revela que a prisão
preventiva cumpre funções reais
(preventivas gerais e especiais)
de pena antecipada incompatíveis
com sua natureza”.

Grave problema encerra ainda
a prisão para garantia da
ordem pública, pois se trata de
um conceito vago, impreciso,
indeterminado e despido de
qualquer referencial semântico.
Sua origem remonta à Alemanha
da década de 1930, período em
que o nazifascismo buscava
exatamente isto: uma autorização
geral e aberta para prender.
Até hoje, ainda que de forma
mais dissimulada, tem servido
a diferentes senhores, adeptos
dos discursos autoritários e
utilitaristas, que tão “bem”
sabem utilizar dessas cláusulas
34
Sobre
a
banalização
da Como
aponta
SANGUINÉ,
genéricas e indeterminadas do
prisão cautelar e a excessiva “quando se argumenta com Direito para fazer valer seus
relativização dos Princípios razões de exemplaridade, de atos prepotentes.
da
Excepcionalidade
e eficácia da prisão preventiva
Proporcionalidade,
é na luta contra a delinqüência e O art. 312 do CPP contém uma
importante recordar a lição de para restabelecer o sentimento “anemia semântica”, explica
CARNELUTTI,33 “as exigências de confiança dos cidadãos MORAIS DA ROSA35, pois basta

32 É verdade que o artigo veda a prisão preventiva de oficio na fase de investigação, somente permitindo no curso do processo. Mas o problema é: não
interessa a ‘fase’, o momento! O problema está no ‘de ofício’. Prender sem pedido não é compatível com o lugar do juiz no processo penal acusatório e
tampouco com a imparcialidade judicial (nas perspectivas objetiva, subjetiva e de estética de afastamento).
33 CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal. v. II. Trad. Santiago Santis Melendo. Buenos Aires: Editora Bosch, 1950, p. 75.

34 SANGUINÉ, Odone. “A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão Preventiva”. In: Revista de Estudos Criminais, n. 10, p. 114.
35 Ibidem, p. 139.
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pública, pois existe um “clamor
social” diante dos fatos... Ou
seja, constrói-se midiaticamente
o pressuposto da posterior
prisão cautelar. Na verdade, a
situação fática apontada nunca
existiu; trata-se de argumento
forjado. É substancialmente
inconstitucional e inconvencional
atribuir à prisão cautelar a função
de controlar o alarma social e,
por mais respeitáveis que sejam
os sentimentos de vingança,
nem a prisão preventiva pode
servir como pena antecipada e
fins de prevenção, nem o Estado,
enquanto reserva ética, pode
Ademais,
o
preenchimento assumir esse papel vingativo.
semântico (dos requisitos) é
completamente
retórico.
O Obviamente que a prisão
“clamor público”, tão usado preventiva para garantia da
para fundamentar a prisão ordem pública não é cautelar,
preventiva, acaba confundindo- pois não tutela o processo,
se com a opinião pública, sendo, portanto, flagrantemente
ou melhor, com a opinião inconstitucional, até porque,
“publicada”. Há que se atentar nessa matéria, é imprescindível a
para uma interessante manobra estrita observância do princípio
feita rotineiramente: explora-se, da legalidade e da taxatividade.
midiaticamente,
determinado Considerando a natureza dos
fato (uma das muitas “operações” direitos limitados (liberdade
com nomes sedutores, o que não e presunção de inocência), é
inadmissível
deixa de ser uma interessante absolutamente
manobra de marketing policial), uma interpretação extensiva
muitas vezes com proposital (in malan partem) que amplie o
vazamento de informações, conceito de “cautelar” até o ponto
gravações telefônicas e outras de transformá-la em “medida de
provas colhidas, para colocar segurança pública”. Sem falar
o fato na pauta pública de no (ab)uso da prisão preventiva
discussão (a conhecida teoria para forçar a delação premiada.
A realidade no Brasil, em épocas
do agendamento).
de processo penal ‘lavado a jato’
Explorado
midiaticamente, é: delata para não ser preso; é
o pedido de prisão vem na preso para delatar; ou é solto
continuação, sob o argumento da para delatar. Em qualquer caso,
necessidade de tutela da ordem a ameaça de prisão preventiva
um pouco de conhecimento
de estrutura linguística para
construir artificialmente esses
requisitos, cuja “falsificação” é
inverificável. O grande problema
é que, uma vez decretada a prisão,
os argumentos “falsificados”
pela construção linguística
são inverificáveis e, portanto,
irrefutáveis. Se alguém é preso
porque o juiz aponta a existência
de risco de fuga, uma vez efetivada
a medida, desaparece o (pseudo)
risco, sendo impossível refutar,
pois o argumento construído (ou
falsificado) desaparece.

36

Especialmente na obra “Prisões Cautelares”, publicada pela editora Saraiva.

37 PALAO, Julio Banacloche. La libertad personal y sus limitaciones, p. 292.

38 FERRAIOLI, Marzia e DALIA, Andrea Antonio. Manuale di diritto processuale penale, p. 228 e s.
39 CORDERO, Franco. Procedimiento penal, v. 1, p. 410.
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é usada como moeda de
negociação,
subvertendo
c o m p l e t a m e n t e
seus fundamentos.
Mas não é apenas na prisão
preventiva que existe um
ilegítimo
estrangulamento
da esfera de liberdade do
indivíduo no processo penal.
Também a prisão em flagrante
é sintoma disso.

Como já explicamos em outra
oportunidade36, a prisão em
flagrante não é uma medida
cautelar, ao contrário do que a
quase totalidade da doutrina
nacional e a totalidade da
jurisprudência
entendiam
até a reforma de 2011. Prisão
em
flagrante
é
‘medida
precautelar’,
preparatória,
dada sua precariedade de
requisitos, duração e finalidade.
BANACLOCHE PALAO37 explica
que a prisão em flagrante en
ningún caso se dirige a asegurar ni
la eventual ejecución de la pena, ni
tampoco la presencia del imputado
en la fase decisoria del proceso.
Na mesma linha, FERRAIOLI e
DALIA38: l’arresto in flagranza
é uma Misure Pre-Cautelari
Personali. Ainda que utilize uma
denominação diferente, a posição
de CORDERO39 é igual à nossa.
Para o autor, a prisão em flagrante
é uma “subcautela”, na medida em
que serve de prelúdio (preludio
subcautelar) para eventuais
medidas
coativas
pessoais,
garantindo sua execução.
Portanto, prisão em flagrante
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não é uma medida cautelar, mas
preparatória de uma cautelar
(que será a prisão temporária ou
preventiva) e, portanto, jamais
alguém poderia ficar preso
além do prazo de 24h a título de
‘prisão em flagrante’, como se fez
no Brasil durante décadas. Era
um absurdo a prática judicial de
‘homologar o flagrante e manter
a prisão’, sem enfrentamento
estrito e fundamentado dos
requisitos da prisão preventiva
e sua formal decretação. O
imputado ficava preso a titulo
de ‘prisão em flagrante’, como
se essa prisão tivesse suficiência
jurídica para isso. Com a reforma
de 2011 e a nova redação do
art. 310, esse cenário felizmente
mudou, mas ainda persistem dois
grandes problemas:

- a não efetivação da audiência de
custódia, através de Lei (não de
resolução) e em todas as cidades
brasileiras;
a
ilegal
construção
jurisprudencial de que poderia
haver uma ‘conversão da
prisão em flagrante em prisão
preventiva’ de ofício pelo juiz.

Em relação ao primeiro ponto,
sustentamos
a
absoluta
imprescindibilidade
de
implantação da audiência de
custódia, pois representa um
grande passo no sentido da
evolução civilizatória do processo
penal brasileiro e já chega com
muito atraso (e ainda sofre
críticas injustas e infundadas). É
um instrumento importante para
aferir a legalidade das prisões e
dar eficácia ao art. 319 do CPP e
às medidas cautelares diversas.
Mas é preciso que se respeite
40

a ‘reserva de lei’, com a edição
de uma lei ordinária (que altere
o CPP) e discipline claramente
sua implantação - de forma
igual - em todas as comarcas
(e não apenas nas capitais ou
principais cidades). Atualmente
estamos vendo os Estados
legislarem (violando a reserva da
União para legislar em matéria
processual penal) à la carte, ou
seja, sem uniformidade. Tratase de respeitar a reserva de lei
e o princípio da igualdade.

Noutra dimensão, a liberdade
durante o processo sofreu um
duro golpe com a equivocadíssima
decisão proferida pelo STF no
HC 126.292 e a chancela da
chamada ‘execução antecipada
da pena’. Em apertada síntese,
não se pode concordar com
a decisão do STF porque:

1. O Brasil recepcionou a
presunção de inocência estágio pós-presunção de não
culpabilidade - de forma expressa
no art. 8.2 da CADH e também
Quanto ao segundo ponto, a no art. 5º, LVII da CF, concebida
chamada ‘conversão de ofício’ como um dever de tratamento e
da prisão em flagrante em também regra de julgamento. A
preventiva, é uma equivocada decisão do STF faz exatamente
construção
jurisprudencial, o oposto: trata como culpado,
de
viés
consequencialista- pois equipara a situação fática
punitivista,
que
despreza e jurídica de um ‘processado’
a
estrutura
constitucional com a de um condenado
acusatória e a própria legalidade definitivamente.
(art. 311 do CPP). O art. 310
do CPP não autoriza a que se 2. Como explica Geraldo Prado40,
sustente a possibilidade de o a presunção de inocência é
juiz, homologando uma prisão cláusula pétrea e princípio reitor
em flagrante, decrete, de ofício, do processo penal brasileiro,
ou seja, sem pedido do MP ou estabelecendo uma relação com o
representação da autoridade conceito jurídico de culpabilidade
policial. A tal conversão da adotado no Brasil. Não adotamos
prisão em flagrante em prisão o modelo norte-americano de
preventiva equivale, fática e processo penal, assentado no
juridicamente, ao “decretar paradigma de controle social do
de ofício” a prisão preventiva. delito sobre o qual se estrutura
Ou seja, o resultado final da um conceito operacional de
conversão é faticamente o mesmo culpabilidade fática; todo o
que decretar a prisão preventiva oposto, nosso sistema estruturade ofício. E, nesse caso, além se sobre o conceito jurídico de
de clara violação das regras culpabilidade, que repousa na
básicas do sistema acusatório- presunção de inocência. Em
constitucional,
viola-se apertada síntese, o conceito
frontalmente a regra insculpida normativo de culpabilidade exige
no art. 311, que somente autoriza que somente se possa falar em
a prisão preventiva decretada de (e tratar como) culpado, após o
ofício na fase processual, nunca transcurso inteiro do processo
penal e sua finalização com a
na fase pré-processual.
imutabilidade da condenação.

PRADO, Geraldo. “O trânsito em julgado da decisão penal condenatória”. In: Boletim do IBCCrim, n. 277, dezembro de 2015.
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categorias jurídicas próprias,
há que se compreender que o
problema (de prender-se antes
do trânsito em julgado e sem
caráter cautelar) não se reduz
ao mero ‘efeito recursal’. É da
liberdade de alguém que estamos
tratando e, portanto, da esfera
3. E o caráter “extraordinário” de compressão dos direitos e
dos
recursos
especial
e liberdades individuais, tutelados
extraordinário? Em nada afeta, — entre outros princípios — pela
porque o caráter ‘extraordinário’ presunção de inocência.
desses recursos não altera ou
influi no conceito de trânsito 5. E a invocação do “direito
em
julgado
expressamente comparado” para justificar? Uma
estabelecido como marco final falácia comparativista. Para
do
processo
(culpabilidade invocar o direito comparado
normativa) e inicial para o é preciso saber os limites da
‘tratamento de culpado’. É preciso ‘comparação’, não apenas pela
compreender que os conceitos impossibilidade de trazer-se
no processo penal tem fonte e categorias do common law para
história e não cabe que sejam um sistema civil law, mas também
manejados
irrefletidamente por insuperáveis obstáculos
Efetivamente
(Geraldo Prado) ou distorcidos constitucionais.
de forma autoritária e a ‘golpes não interessa, nesse terreno, o que
de decisão’. Não pode o STF digam as ‘outras’ Constituições,
imaginar que pode reinventar mas sim o que diz a Constituição
conceitos processuais assentados brasileira, que tem um marco
consagrado:
em — literalmente — séculos de expressamente
estudo e discussão, bem como em ‘trânsito em julgado”. Ademais,
milhares e milhares de páginas os países invocados nos votos
de doutrina. O STF é o guardião dos Ministros, já possuem órgão
da Constituição, não seu dono e colegiado em primeiro grau e
tampouco o criador do Direito não admitem que se chegue, pela
Processual Penal ou de suas via recursal, além do segundo
categorias jurídicas. O STF não grau de jurisdição. O que se tem
pode “criar” um novo conceito depois, são ações de impugnação,
caráter
rescisório,
de trânsito em julgado, numa com
postura solipsista e aspirando ser desconstitutivas da coisa julgada
que já se operou. São estruturas
o marco zero de interpretação.
completamente
diferente
e
4. E a ausência de ‘efeito um inadequação metodológica
suspensivo’ nesses recursos? sua invocação.
Mais uma herança (perversa)
da Teoria Geral do Processo 6. O argumento do ‘baixo
que volta para assombrar. Além número’ de Recursos Especiais
de o artigo 27, § 2º da Lei 8038 e Extraordinários defensivos
não ser aplicável ao processo admitidos? É partir de uma
absolutamente
penal, por desconsiderar suas premissa
E, mais, somente se pode afirmar
que está ‘comprovada legalmente
a culpa’ como exige o artigo
8.2 da Convenção Americana
de Direitos Humanos, com o
trânsito em julgado da decisão
condenatória.

41

Entre outros na obra Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I, EJEA, 1951, p. 252.
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equivocada, pois a legitimação
dos recursos extraordinários
não é ‘quantitativa’, não depende
do número de recursos providos.
Como a presunção de inocência
não depende do número de
sentenças absolutórias. É um
argumento falacioso como foi, no
passado, a crítica de Manzini41 à
presunção de inocência, onde o
processualista fascista disse que
era irracional e paradoxal a defesa
do princípio na medida em que o
‘normal das coisas’ era presumirse o fundamento da imputação
como verdadeiro. E vai além, ao
afirmar que se a maior parte dos
imputados resultava culpado ao
final do processo, não havia nada
que justificasse a presunção de
inocência. É mais ou menos o
mesmo que dizer: já que a maior
parte dos recursos especial e
extraordinário interpostos pela
defesa não são acolhidos, vamos
presumir que são infundados e
desnecessários, podendo prender
primeiro e decidir depois.
Sem falar que as pesquisas
quantitativas
publicadas
mostram que o número é
significativo,
principalmente
se considerarmos as imensas
limitações de acesso aos tribunais
superiores impostas por uma
imensa quantidade de súmulas
proibitivas, mais a necessidade
de
pré-questionamento
e,
finalmente, a necessidade de
demonstração de repercussão
geral. Enfim, é um argumento
insustentável.
7. O problema é que não se pode
esperar até o trânsito em julgado,
isso gera sensação de impunidade
e até a prescrição... Esse é mais
um argumento populista do
que
propriamente
jurídico.
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De qualquer forma, há que se
encontrar o difícil equilíbrio
entre a (de)mora jurisdicional e
o atropelo de direitos e garantias
fundamentais. Devemos buscar
a diminuição dos ‘tempos
mortos’ (como denomina Mario
Chiavario) e melhorar a dinâmica
procedimental. Essa é uma
discussão válida e complexa, que
está sendo reduzida e pseudosolucionada com a possibilidade
de execução antecipada da pena.
É um efeito sedante apenas, pois
nada foi feito para efetivamente
agilizar
o
julgamento
dos
recursos
especial
e
extraordinário. Eles continuarão
demorando para serem julgados,
com a agravante de que agora os
acusados ficarão presos. Não se
resolveu o problema (demora)
e apenas se sacrificou direitos
fundamentais para corresponder
(erroneamente) a expectativas
sociais criadas em torno
do julgamento penal.

Enfim, por qualquer ângulo que
se mire, a decisão proferida pelo
STF é um grande erro. Convém
destacara a inexistência de um
‘estudo de impacto carcerário’
que essa decisão poderá causar,
especialmente diante de um
sistema
carcerário
caótico,
superlotado e descontrolado, que
foi considerado - pelo próprio STF como inconstitucional (ADPF 347
MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em 9/9/2015 (Info
798). Como o STF reconhece: a)
violação generalizada e sistêmica
de
direitos
fundamentais;
b) inércia ou incapacidade
reiterada e persistente das
autoridades
públicas
em
modificar a conjuntura; c) a
existência de uma situação que
exige a atuação não apenas
de um órgão, mas sim de uma

pluralidade de autoridades para
resolver o problema; e profere
uma decisão dessa natureza?
Esquizofrenia
jurisdicional
ou
bipolaridade
extrema?
Reconhece tudo isso e profere
uma decisão completamente
descomprometida
com
a
situação apontada, agravando-a
substancialmente?

preventiva como instrumento
de coação/pressão, enfim, toda
uma gama de patologias que
evidenciam a disfuncionalidade
do instrumento. É preciso
musculatura normativa e revisão
das práticas judiciárias para que o
instituto não perca credibilidade
e tampouco se transforme
em distribuição diferenciada
de impunidade por parte do
Sem dúvida essa decisão constitui Ministério Público, com indevidos
um marco, que agudizou a crise espaços de discricionariedade. É
de (in)eficácia do regime de o momento de se situar e definir
liberdade no processo penal que processo penal queremos.
e precisa ser urgentemente Sem esquecer que corremos um
revisada.
grande risco: de a reforma do
CPP já chegar velha e defasada,
CONCLUSÕES
a continuar nos termos em que
está o PL 8045/2010.
Não se pode mais operar,
exclusivamente,
na
matriz O ponto mais grave da crise
do princípio da necessidade. processual penal brasileira é a
A ampliação dos espaços de crise identitária da jurisdição
consenso exige aperfeiçoamento penal. O juiz criminal brasileiro
normativo e também das não tem uma visão clara de
práticas judiciais. Se, por um qual é o seu ‘lugar’ no processo
lado, nenhum sistema judicial e tampouco a que expectativas
será suficiente para dar conta do deve corresponder. Assumem,
volume absurdo de julgamentos não raras vezes e com ‘boas
quando se pretende ter 80 a 90% intenções’, o papel de justiceiros,
dos casos penais processados, comprometidos com a eficácia
como ambiciona o modelo punitivista do processo e com o
brasileiro (dada a limitação da atendimento das expectativas
transação penal e da suspensão sociais (de segurança pública)
condicional
do
processo), criadas. A equivalência axiológica
tampouco nos parece adequado da jurisdição (no sentido de
que o espaço negocial chegue a que condenar ou absolver são
90% das situações processadas valores equivalentes em termos
(como no modelo americano de eficácia da jurisdição) e a
de plea bargain). A experiência importância do estrito respeito
da ‘delação à brasileira’ tem- às regras do jogo, são vistas
se mostrado um desastre como obstáculos à efetivação
aos olhos da Constituição, do poder punitivo, subvertendo
da Convenção Americana de os postulados primevos de
Direitos Humanos e do próprio legitimação da jurisdição penal.
direito
penal/processual Por conta disso, não se rompe
penal. Acordos sem controle, com a cultura inquisitória e não
regimes de pena inexistentes, se consegue efetivar o projeto
reduções para além dos casos democrático-acusatório.
A
previstos em lei, uso da prisão imparcialidade judicial, que
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precisa ser assumida como
princípio supremo do processo,
é incompatível com as práticas
judiciárias brasileiras, na medida
em que o juiz brasileiro já entra
no processo contaminado (pois
a prevenção fixa a competência)
e, uma vez no processo, postase como responsável pela ‘busca
da verdade’. Não só precisamos
abandonar esse critério, como é
preciso consagrar a figura do juiz
das garantias, excluir o inquérito
de dentro do processo, e fazer
com que os juízes tomem o ‘seu
assento’, não como responsáveis
pela limpeza social ou o (r)
estabelecimento da ‘segurança
pública’ (anseio infantil e
mitológico por segurança), mas
sim como um terceiro em posição
de estranhamento, alheamento
em relação à arena das partes
(onde defesa e acusação
lutam pela captura psíquica
do julgador, que precisa estar
disponível à conquista e não
contaminado e fechado diante
dos pré-julgamentos elaborados
na solidão da inquisição (como
define Cordero)), responsável
pela máxima eficácia das regras
do jogo e guardião da eficácia
da Constituição.

declarou o estado de coisas
inconstitucional do sistema
carcerário e agora profere
uma decisão dessa natureza.
A esquizofrenia jurisdicional
é (mais uma) consequência
da crise denunciada.
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1. Introdução
Tradicionalmente, testemunha é
definida como o sujeito, diverso
das partes e estranho ao caso
penal, que é chamado a juízo
por iniciativa das partes (ou,
excepcionalmente, por ordem
direta do juiz), a fim de render, sob
a forma oral, uma declaração que
tenha por objeto a reconstrução
histórica ou a representação
narrada dos fatos relevantes
para o julgamento, ocorridos
anteriormente e por ele sentido
ou percebido por meio dos
seus próprios sentidos, de visu
vel auditu.¹

instrumentos representativos da
realidade, porquanto elas podem
evocar direta ou indiretamente,
através da fala, a imagem do
fato a ser provado, mas isso
não significa que à sequência
argumentativa
aplicada
às
afirmações de um declarante
não se encaixe uma atividade
do tipo indutivo ou abdutivo,
destinada a alcançar conclusões
cognitivas não implícitas nas
premissas externadas.

A configuração do testemunho
como prova³ pressupõe a
observância do procedimento
dialético
ou
contraditório,
segundo o marco de garantias
das
convenções
As declarações testemunhais² extraído
são consideradas, nesta linha, internacionais
de
direitos

humanos, que preveem o direito
das partes de fazer interrogar
as testemunhas.

Basta que seja respeitada
a referida participação na
formação da prova, pouco
importando
a
maior
ou
menor intensidade com que o
direito interno regulamenta o
respectivo procedimento. E,
sob este enfoque, é irrelevante,
por exemplo, se as perguntas
das partes são formuladas
diretamente a testemunha ou
por intermédio do juiz.⁴
Para o Direito brasileiro, a
qualificação do testemunho como
prova pressupõe a intervenção
do juiz na sua produção.

1 Neste sentido: COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili. 3ª ed. Torino: UTET, 2010, pp. 573-574. O autor destaca que, com a evolução, este conceito foi
reservado ao denominado testemunho direto, no qual o sujeito narra um fato histórico a que teve acesso por meio do direto e pessoal conhecimento. Admite,
excepcionalmente, a figura do testemunho indireto (ou de relato ou ouvir dizer), no qual a testemunha adquire o conhecimento do fato sobre o qual é
chamada a depor, ao invés de confiar em sua própria capacidade de observação ou percepção direta, se referindo a outra pessoa (seja uma parte ou um
terceiro), a partir da qual ela assuma ter aprendido indiretamente o fato.
2 O procedimento probatório a ser destacado na prova testemunhal estende-se às declarações do ofendido, dos peritos e dos assistentes técnicos.
3 SCARANCE FERNANDES lembra com propriedade que são três os caracteres do testemunho: a oralidade, a objetividade e a retrospectividade. Em regra, a
prova testemunhal é colhida por depoimento oral, art. 204 do CPP, sendo excepcionais os casos em que se admite depoimento escrito, conforme art. 192 e
parágrafo único do art. 223, ambos do CPP (SCARANCE FERNANDES, Antonio. Processo penal constitucional.5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
p. 82). Neste particular, anote-se que o princípio da imediação não só exige que o juiz ouça direta e pessoalmente a testemunha, como que seja esta que
fale e se expresse direta e pessoalmente ante a presença do juiz. Assim, não se considera como verdadeira prova testemunhal a declaração prestada fora
do processo e consignada em ato notarial. Contudo, e sempre com caráter excepcional, por razões de justiça material, se não existe outro meio de provar
um determinado fato, e com todas precauções e reservas, poderia outorgar-se um certo valor probatório a uma declaração assim realizada. Neste sentido:
CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal. Tomo I. 2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, pp. 117-118.
1439

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

Esta característica, aponta a
doutrina,⁵ resulta da aplicação do
princípio da imediação.⁶

rosto, etc.) da testemunha
durante sua declaração. ⁸

No campo da observação, além
A intervenção judicial na dos elementos verbais, permiteprodução da prova tem duas se valorar na audiência os
finalidades: a primeira finalidade gestos, as atitudes, as confusões
é cognitiva, no sentido de permitir e as surpresas do declarante,
uma maior intensidade no posturas que permitem ao
contato do destinatário da prova julgador a formação da sua íntima
com os dados probatórios;⁷ a convicção acerca da veracidade
segunda finalidade é de controle, ou mendacidade das declarações.
na medida em que a intervenção
judicial possibilita não somente O valor da prova testemunhal está
um controle de legalidade sobre associado à credibilidade da fonte
a prova, mas principalmente e à confiabilidade do conteúdo,
de pertinência e relevância, no sentido da verossimilhança
evitando, assim, abusos ou em relação ao objeto da prova.⁹
mesmo esforços desnecessários. Aliás, neste ponto, a legislação
brasileira é bastante precisa: A
Ainda
nesta
segunda testemunha fará, sob palavra
característica, uma das principais de honra, a promessa de dizer a
vantagens do testemunho oral é verdade do que souber e lhe for
a agilização do controle do juiz e perguntado, devendo declarar
das partes sobre a veracidade das seu nome, sua idade, seu estado
declarações, com a possibilidade e sua residência, sua profissão,
de contestar imediatamente a lugar onde exerce sua atividade,
cada antinomia, ambiguidade ou se é parente, e em que grau, de
imprecisão
de
significação alguma das partes, ou quais suas
contida no depoimento e, relações com qualquer delas, e
sobretudo, de observar a atitude relatar o que souber, explicando
(timbre de voz, expressão do sempre as razões de sua ciência

ou as circunstâncias pelas
quais possa avaliar-se de sua
credibilidade (art. 203 do CPP). ¹⁰

Dentro do conceito de imediação
como interação comunicacional,
a prova testemunhal tem a
finalidade de transmitir ao
julgador e às partes as percepções
sensoriais apreendidas pelo
declarante quando presenciou
ou tomou conhecimento do
fato histórico a que se refere e
que agora tem que ser provado,
sendo indiferente a natureza da
percepção (logo, o testemunho
não se limita mais a antiga
fórmula do visu vel auditu,
devendo abranger todos os
âmbitos sensórios humanos).
A prova testemunhal sofre de uma
curiosa dicotomia. Em que pese
ser reconhecido que o processo
penal passa por um reinado
da testemunha, considerada o
meio de prova mais utilizado,¹¹
também se destaca o valor
intrínseco dúbio e precário deste
meio, diante do elevado grau de
falibilidade desta prova.¹²

4 No entanto, sob o enfoque da imediação, a questão é de grande relevância: as técnicas de interrogatório apontam que o sistema de perguntas diretas
é mais eficiente quando se pretende observar a reação imediata da pessoa questionada. Quando as perguntas são mediadas ou repassadas pelo juiz, a
testemunha tem um tempo – ainda que ínfimo – para pensar na resposta que deve dar. Sobre a questão da afetação do contexto: LANUZA TORRES, Juan
José de; LILLO CAMPOS, Francisco Javier. Interrogatorio: tecnología de la comunicación en el ámbito jurídico. 2ª ed. Madrid: Difusión Jurídica y Temas de
Actualidade, 2011, pp. 142 e ss.
5 ALVIM, Eduardo Arruda; ALVIM, Tereza Arruda. Manual de direito processual civil. Vol. 2. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 247.
6 Dentro de um conceito próprio, é possível definir o instituto da seguinte forma: princípio da imediação consiste na contemporânea e contínua interação
comunicacional entre juiz, partes e provas (pessoais), a fim de que o julgador possa conhecer pessoal e diretamente as alegações das partes e o acervo
probatório do processo, desde sua iniciação (ALONSO GOMES, Décio. Prova e imediação no processo penal. Salvador: JusPodivm, p. 56).
7 O que pode ser atenuado no caso de provas colhidas à distância, quando o juiz que conduz a colheita da prova não é o juiz que prolatará a decisão. Esta
quebra de imediação pode ser contornada pela utilização de ferramentas comunicacionais e tecnológicas modernas, como a videoconferência.
8 Daí a importância do exame direto (direct determination) e do exame cruzado (cross examination) para a produção da prova testemunhal, que viabilizam
a produtividade da confrontação e do diálogo direto e franco entre juiz, partes e declarantes.
9 No ordenamento brasileiro, a testemunha está submetida aos deveres de comparecer, prestar o depoimento e dizer a verdade. Este último dever (de
dizer a verdade) é o substituto nacional relativo ao oath (juramento) dos ordenamentos ligados àcommon law, mas se presta à idêntica finalidade: tentar
condicionar a testemunha à declaração autêntica sobre o seu conhecimento sensório. E assim procede-se visando a uma maior credibilidade das declarações.
Na mesma linha, o dever de comparecer apresenta-se como mecanismo de reforço da imediação, pois, em circunstâncias normais, a prova testemunhal deve
praticar-se na presença de quem irá julgar. Apenas em casos excepcionais, por razões de impossibilidade relacionadas à testemunha, se pode prescindir
deste comparecimento pessoal. Neste sentido: CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal..., cit., p. 114. Note-se que o dever de comparecer deve ser
entendido como o dever de comparecer pessoalmente, para declarar por si mesmo (assim: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto,
2000, pp. 394-395. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor).
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Neste particular, a prova
testemunhal
é,
por
suas
características, uma prova débil,
possivelmente a mais débil das
provas (dependendo da hipótese
de deliberada falsidade do
declarante), estando sujeita a
graves fatores de distorção que
podem nela influir.¹³

“...Efetivamente, o que o juiz e as
partes percebem diretamente é o
depoimento testemunhal acerca
do qual os fatos ocorreram de uma
determinada forma. E a partir
deste discurso, que, obviamente,
deve ser interpretado e valorado
criticamente – tanto a partir
de um ponto de vista da
credibilidade que possa merecer
o emissor como de qualidade
informativa de seu conteúdo – e
situado no contexto dos demais
elementos de juízo, deve chegar
a um certo referente fático, o
que só pode fazer-se através de
um jogo de referências, fundado
em máximas de experiência, que
pode ser, certamente, complexo.
É pelo que o tratamento deste
meio de prova requer dois
exames. Um sobre a credibilidade
da testemunha, para saber se
o declarado é o que realmente
conhece e se seu testemunho

é, portanto, atendível. E outro
relativo à qualidade informativa
dos dados transmitidos, ou seja,
a sua adequação à realidade
empírica...”¹⁴

Não se deve deslembrar que a
testemunha não é um sujeito
neutro – entendido como alheio
a ideologias, circunstâncias
ambientais e emocionais etc.
– devendo ser ponderada
uma
miríade
de
fatores
que
podem
alterar
a
autenticidade ou espontaneidade
das suas declarações.

É exato, então, sustentar que
a prova declarativa oferece à
avaliação do juiz e das partes
não apenas um fato, mas uma
experiência, isto é, um fato assim
como apreendido pelos sentidos
do declarante. Para tanto, devese ter em mente que o objeto da
confiabilidade das declarações
adquiridas
pode
conter,
ainda, poluição intencional ou
involuntária do seu conteúdo por
parte de quem depõe.

a ansiedade da testemunha,¹⁵
mormente diante de todo
o imaginário e folclore que
envolvem a imagem do juiz,
como sujeito solene e altivo, e da
própria atividadeforense criminal.
Para tanto, basta lembrar da
liturgia que envolve a realização
de um plenário de júri: toga,
vestes talares, becas e toda
sorte de capas para os sujeitos
processuais e seus auxiliares,
sorteio e disposição simbólica dos
jurados, exortação do art. 472 do
CPP, incomunicabilidade, técnicas
de oratória para inquirições e
debates, sala secreta, urnas etc.

Ademais, sobre a representação
feita através da aquisição da
prova declarativa, note-se que
a imagem do fato suscitada pelo
declarante e que deve ser provada
vem – contemporaneamente –
criticada pelo intérprete, por
meio da avaliação da fiabilidade
do dito: essa crítica se revela
necessária porque as alegações
que se erguem ao conteúdo da
prova em questão acabam por
omitir o produto de uma série
O próprio ambiente judicial – de fatores, pois a declaração
com seus rituais, símbolos e é constituída, pela soma dos
formalidades – contribui para, dados dos elementos do fato
em muitos casos, aumentar objetivo, da própria natureza

10 Traçando uma linha comparativa entre os sistemas da common law e da civil law, no tocante à prova testemunhal, MALAN pondera que no primeiro
sistema se admite o coaching (o treinamento das testemunhas, por meio de entrevistas particulares entre testemunhas e advogados, antes da data do
julgamento), o que traz como consequência uma tendência maior de testar a credibilidade da testemunha e a veracidade de seu relato de forma mais
contundente (MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 45-46).
11 Neste sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal.Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 325.MENNA destaca que em um sistema
processual centrado no princípio do contraditório, oralidade e imediação, a prova testemunhal ocupa posição central, uma vez que é a que melhor destaca
no panorama probatório a capacidade de condicionamento dialético do conhecimento no processo, e mais se inclina aos esforços de aprofundamento do
juiz e das partes (MENNA, Mariano et al. Trattato di procedura penale. Vol. II, Tomo I. Torino: UTET, 2009, p. 109).
12 A testemunha de fatos que, por suas características de excepcionalidade e dramatismo, a afetaram ética ou emocionalmente de forma intensa, nunca é
um observador neutro nem, portanto, bom observador, sobretudo se se trata de dados fisionômicos. Estas afirmações são ainda mais pertinentes no caso da
vítima (ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Sobre o valor da imediação(uma aproximação crítica),in: Valoração da prova e sentença penal. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006, p. 28. Tradução de Lédio Rosa de Andrade).
13 Como limites fisiológicos à observação e eventuais déficts sensoriais; características individuais, expectativas e pré-conceitos; estado emotivo, duração
e condições da observação; seletividade perceptiva, transferência inconsciente de memória, falsas memórias; interferências de informações sucessivas;
pressões sociais; atividade cognitiva-reconstrutiva; modo de formulação das perguntas etc.
14 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Sobre o valor da imediação..., cit. p. 19.
15 EISNER, Isidoro. La inmediaciónen el proceso. Buenos Aires: Depalma, 1963, pp. 4-5.
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da
personalidade
psíquica
da testemunha e de todos os
elementos externos que atuaram
no passado ou que incidem
atualmente sobre a própria
testemunha. ¹⁶
2. Testemunha Indireta
No âmbito da prova testemunhal,
a imediação encontra grande
barreira
quando
trata
especificamente do hearsay
evidence (ou testemunho indireto,
de relato ou de ouvir dizer).

Quanto ao chamado testemunho
indireto,
seu
conceito
é
encontrado no artigo 801(c)
das Federal Rules of Evidence,
em textual: ‘hearsayé uma
declaração diversa daquela
proferida
pela
testemunha
enquanto depõe no julgamento,
oferecida como meio de prova
para comprovar a veracidade da
questão afirmada’. A sobredita
codificação define, para fins
desse conceito de hearsay, como
sendo ‘uma asserção oral ou
escrita ou uma conduta não
verbal de uma pessoa, caso a
pessoa a pratique com a intenção
de fazer uma asserção’ (artigo
801(a)), ao passo que declarante
é conceituado como ‘uma pessoa
que presta uma declaração’
(artigo 801 (b)).

Em sentido semelhante, o
festejado Black’s Law Dictionary
conceitua hearsay da seguinte
maneira:

indireta,
subtraindo
da
imediação seu maior trunfo: a
avaliação da credibilidade do
declarante¹⁹ e da veracidade do
declarado por meio da interação
‘1. Tradicionalmente, testemunho comunicacional. De igual sorte,
que é prestado por uma compromete o exercício do
testemunha que relata não o que contraditório, na medida em que
ele ou ela conhece pessoalmente, impede ou ao menos dificulta
mas o que outros disseram, e significativamente o processo
que é, portanto, dependente da dialético na formação da prova.
credibilidade de alguém que não
a testemunha. Tal testemunho Algumas ponderações recomendam
geralmente é inadmissível pelo a exclusão do testemunho
direito probatório. 2. Na legislação indireto do rol de meios de prova
federal, uma declaração (quer legítimos e válidos: a) falta de
uma asserção verbal quer uma percepção direta da pessoa
conduta assertiva não verbal) quanto ao fato a ser provado; b)
diversa
daquela
prestada falta de impressão precisa quanto
pelo
declarante
enquanto ao fato a ser provado; c) falta
testemunhado no julgamento de capacidade da testemunha
ou audiência, oferecida como em descrever de forma precisa
elemento
de
prova
para a sua impressão; e, d) falta de
comprovar a veracidade da sinceridade da testemunha em
relação ao fato a ser provado.
questão asseverada’.¹⁷
A testemunha indireta ou de
ouvir dizer é aquela que toma
conhecimento do tema da prova
através de outra pessoa, filtra
uma experiência de outrem,
reduzindo a possibilidade de
contraditório e os possíveis
espaços
de
contestação.¹⁸
Portanto, o testemunho de
ouvir dizer, enquanto versante
sobre fatos narrados por pessoa
estranha ao juízo, apresenta um
perfil atenuado de relevância
probatória, justamente porque

O enfrentamento dessa questão
no Direito americano é bastante
vasto, tendo em vista o fundado
receio de que a apresentação de
uma prova nessas circunstâncias
no grand jury possa induzir ou
mesmo permitir a manipulação
dos jurados durante o julgamento,
principalmente porque se tratam
de jurados leigos. Ao mesmo
tempo, o testemunho indireto é
menos solene que o testemunho
direto, frusta a intensidade do
exame cruzado da testemunha

16 Nesta alheta: MENNA, Mariano et al. Trattato di procedura penale..., cit., p. 110.
17 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto..., cit., pp. 52-53. Acrescenta o autor que uma declaração só é considerada hearsay quando ela se destina a
comprovar em juízo a veracidade do teor das asserções nela contidas.
18 SIRACUSANO, Delfino et al.Diritto processuale penale. Vol. 1.3ª ed. Milano: Giuffrè, 2001, p. 353.
19 MALAN prossegue seu escólio asseverando que a falta de confiabilidade do hearsay é inferida a partir de uma série de fatores: (i) a declaração original
com freqüência é prestada sem qualquer solenidade ou formalidade, em especial o juramento de dizer a verdade; (ii) o declarante original não pode ser
submetido ao exame cruzado da parte processual prejudicada pelo teor da declaração; (iii) o juiz e os jurados não podem observar o comportamento do
declarante original no momento em que prestou as declarações (MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto..., cit., p. 54).
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(cross examination) e exibe da atividade de inquirição,
uma grande probabilidade de diante da impossibilidade de
desconfiança.²⁰
questionamentos que envolvam
questões
particulares
da
Já no Direito italiano, para que o testemunha e que possam
testemunho indireto possa ser conduzir à identificação da
validamente valorado pelo juiz sua identidade ou residência.²³
por ocasião do julgamento, é Normalmente,
em
juízo,
indispensável que a testemunha esta
testemunha
recebe
indireta identifique a fonte do uma
identidade
codificada
seu conhecimento, assim como, (facultando-se
sua
oitiva
se houver requerimento de uma remota, de forma a preservar
das partes, o juiz é obrigado à seu anonimato).
determinação da oitiva da fonte
originária.²¹
A admissão desta modalidade
de
testemunho
pressupõe
É nesta esteira que COMOGLIO, autorização judicial e está
ao enfrentar o tema, indica que fundada na necessidade de
o testemunho indireto pode proteção contra ameaça de
ser livremente utilizado pelo morte ou algum outro mal maior,
juiz, no âmbito do seu prudente como na hipótese de questões
arbítrio, onde deverá concorrer relacionadas
à
segurança
com outros elementos de prova nacional. ²⁴
objetivos e concordantes, capazes
de sufragar sua credibilidade.²²
Após perfilar uma série de
precentes do Tribunal Europeu
3. Testemunha Anônima
de Direitos Humanos (TEDH),²⁵
MALAN sintetiza os requisitos
Entende-se como anônima a do procedimento de produção da
testemunha cuja identidade prova testemunhal anônima:
verdadeira não é divulgada ao
acusado, ao seu defensor técnico (i) a presença do juiz; (ii) o
e ao público em geral, sendo conhecimento
do
julgador
rotineira nesses casos, a limitação sobre a verdadeira identidade

das
testemunhas;
(iii)
a
possibildiade
de
o
juiz
observar o comportamento das
testemunhas ao depor; (iv) a
possibilidade de os advogados
observarem o comportamento
das testemunhas ao depor e
formularem todas as perguntas
relevantes, exceto aquelas que
possam revelar a identidade
das testemunhas.²⁶

Nesta
linha,
preservam-se
os dois interesses em jogo, o
anonimato das testemunhas
e as garantias processuais
inerentes à demanda criminal
(incluindo os necessários testes
de credibilidade e veracidade do
conteúdo declarado). ²⁷
Situação diferente é lembrada
por SCHUMANN, ao enfrentar o
ordenamento germânico, pois,
quando do uso dos chamados
agentes encobertos (previsto
no § 110 StPO) podem surgir
outros problemas em relação ao
princípio da imediação. Como há
interesse em manter suas
identidades em sigilo, admitese que eles não compareçam
pessoalmente ao julgamento,
sendo que decisões da Corte

20 Em posição divergente segue MESQUITA, para quem a hearsay rule apresenta-se autônoma de uma fixação epistemológica da relação entre as provas e
os fatos, centrando-se nos deveres e direitos das partes na produção de prova, em particular, a exigência do cross-examination. Por seu turno, a imediação,
em sentido formal, sendo também um princípio da produção de prova, tem a sua raiz e núcleo na relação bipolar entre o tribunal e a prova(MESQUITA, Paulo
Dá. A prova do crimee o que se disse antes do julgamento: estudo sobre aprova do processo penal português, à luz do sistema norte-americano. Coimbra:
Coimbra, 2011, pp. 294-296).
21 TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 117. Tradução de Alexandra Martins e Daniela Mróz.
22 COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili.Torino: UTET, 1999, p. 574. Esclarece o autor que estruturalmente diverso é o testemunho de relato ex parte, onde
a testemunha faz referência a um conhecimento aprendido a partir de um dos litigantes, que surge no processo, a princípio, privado de valor probatório,
se examinado de forma separada e isolada.
23 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto..., cit., p. 140.
24 BECHARA, Fabio Ramazzini. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no exterior. Tese de Doutorado apresentada
à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010,pp. 100-101.
25 TEDH: Sentença de 23 de abril de 1997, Caso Van Mechelen e outros c. Países Baixos, §§ 13 e 17; Sentença de 26 de março de 1996, Caso Doorson c. Países
Baixos, §§ 68-76; Sentença de 02 de dezembro de 1992, Caso A.M. c. Reino Unido. Somem-se, ainda: Sentença de 20 de novembro de 1989, Caso Kostovski
c. Países Baixos, §§ 73, 75 e 76; Sentença de 15 de dezembro de 2011, Caso Al-Khawaja e Tahery c. Reino Unido, §§ 142 e 143; Sentença de 21 de outubro
de 2010, Caso Kornev e Karpenko c. Ucrânia, §§ 54-57; Sentença de 08 de dezembro de 2009, Caso Caka c. Albânia, §§ 112-116, Sentença de 22 de junho
de 2006, Caso Guilloury c. França, §§ 57-62.
26 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto..., cit., p. 147.
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Constitucional
Federal
e
da Suprema Corte Federal
permitiram a introdução do
testemunho indireto nestes
casos, como no exemplo de um
policial que toma o depoimento
do agente encoberto.²⁸

O autor parece concordar com
essa situação, pois pondera que
o juiz deverá levar em
consideração que o testemunho
indireto possui menos peso do que
um testemunho direto.
Ocorre que dois pontos de
extrema
relevância
são
suplantados:
o
primeiro,
referente à possibilidade de
acesso ao depoimento original,
não havendo qualquer motivo
justificável para a utilização
do testemunho indireto de uma
testemunha anônima, mormente
quando considerado que o TEDH,
sob determinadas circunstâncias,
reputa lídimo os procedimentos
de preservação de identidade
da testemunha. O segundo,

por haver irreparável quebra
da imediação e do próprio
contraditório (com repercussões
no direito ao confronto).

E é justamente por esse déficit
de confronto e imediação que o
TEDH tem reiterados julgados
considerando que a testemunha
anônima ou agente encoberto,
embora possam ser utilizados
como prova, não podem ser
a única prova ou mesmo a
prova preponderante para a
condenação, o que parece ser
um
equilíbrio
importante,
mas não suficiente, na medida
em que, no procedimento dos
crimes dolosos contra a vida, não
seria possível a aferição da
formação da convicção dos
julgadores leigos.
4. Depoimento
Infiltrado

do

Agente

eficácia na luta contra o crime
organizado,²⁹ constituindo uma
conduta livre, não taxativa, mas
vinculada à prossecução dos
objetivos previamente definidos
e autorizados judicialmente
(sendo vedadas, de qualquer
modo, a autoria mediata ou
instigação e a obtenção de
quaisquerbenefíciosouvantagens
pessoais como resultantes da
atividade infiltrada).

O agente infiltrado³⁰ é mais do
que um simples observador, é um
participante ativo na atividade
criminosa. Insere-se no mundo do
crime, convive com criminosos,
ganha a sua confiança e pode
eventualmente cometer crimes,
quer na forma de cumplicidade,
quer como coautor ou mesmo
como simples autor (apenas lhe
está vedado agir como instigador
ou
como
autor
mediato,
repise-se).³¹

A ação infiltrada constitui
justamente
por
esta
hoje um meio de obtenção de E
(possibilidade
prova com grande potencial de característica

27 Em linha de raciocínio semelhante segue a orientação que permite a aplicação do art. 217 do CPP (brasileiro), nas hipóteses quando comparece para
declarar uma testemunha que tenha manifestado ter temor em relação ao acusado e se permite que declare em uma posição na qual não possa ser vista pelo
imputado. CLIMENT DURÁN, reproduzindo manifestação do Tribunal Supremo espanhol entende que não há qualquer vulneração à imediação neste caso,
quando as testemunhas declaram protegidas da visão do imputado (e mesmo do público em geral), porque permanece a plena capacidade de interação
comunicacional ativa, por parte do juiz, acusado e defensor do imputado (CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal..., cit., pp. 118-119).
28 SCHUMANN, Heribert. The law of criminal procedure, in: ZEKOLL, Joachim; REIMANN, Matthias (ed.) Introduction to german law. 2ª ed. Hague: Kluwer
Law International, 2005, pp. 433-434. Note-se, todavia, que o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos (TIADH), na Sentença de 30 de maio de 1999,
Caso Castillo Petruzzi c. Perú, §§ 154-155, fixou que o imputado tem o direito de fazer comparecer em juízo (para ser confrontada) a testemunha que contra
ele declara, reputando ilegal norma do ordenamento interno que veda o acesso do imputado e do seu defensor à testemunha.
29 BRAZ, José. Investigação criminal: a organização, o método e a prova – os desafios da nova criminalidade. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 319. Notese que a consciência da importância desta técnica investigatória levou a ONU a consagrar no nº 1 do art. 20 da Convenção das Nações Unidas Contra a
Criminalidade Organizada Transnacional, o recurso a ações encobertas (...) a fim de combater eficazmente a criminalidade organizada.
30 Para ONETO, agente infiltrado é o agente policial, ou terceiro sob orientação daquele, que, no âmbito da prevenção ou repressão criminal, e com o fim de
obter provas incriminatórias sobre determinadas actividades criminosas, oculta a sua identidade e qualidade, podendo praticas fatos típicos sem, contudo,
os poder determinar (ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções encobertas. Coimbra: Coimbra,
2005, p. 150).
31 Há clara e incontestável distinção entre as figuras do agente infiltrado e do agente provocador (neste sentido: COSTA ANDRADE, Manuel da. Sobre as
proibições de prova em processo penal. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 220). Não se olvida – e a doutrina nacional se encarrega de aclarar esta situação – que
sobre a figura do agente provocador, salvo raras exceções, existe uma certa unanimidade doutrinária relativamente a sua inadmissibilidade, por se tratar de
um meio proibido de prova na medida em que o agente provocador inculca no sujeito ativo o desígnio criminoso e impulsiona-o de forma decisiva à prática
do crime. Doutro modo, o agente infiltrado limita-se a ganhar a sua confiança e por essa via a conhecer o projeto criminoso, ainda que para atingir esse
objetivo, tenha eventualmente que praticar alguns atos ilícitos. Assim, relativamente a figura do agente infiltrado, e uma vez feita a rigorosa delimitação
entre os dois conceitos, a maioria da doutrina tende a admiti-la como meio legítimo de obtenção de prova, limitando, contudo, a sua utilização a prevenção
e investigação da criminalidade maisgrave, complexa e organizada, num quadro de exceção as regras gerais do processo penal. Neste sentido: GASPAR,
António Henriques. As acções encobertas e o processo penal: questões sobre a prova e o processo equitativo, in: Medidas de combate à criminalidade
organizada e económico-financeira. Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 43-53.
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de participação ativa no
cotidiano criminoso) é que
existe a necessidade de controle
e autorização judicial. As
medidas requestadas devem ser
supervisionadas por um membro
competente do corpo judicial
e, para garantir o direito a um
fair trail, a sua utilização deve
depender de uma autorização
prévia.³²

(infiltração leve) e as deep cover
(infiltração profunda).³⁴

As primeiras caracterizam-se
pelo fato de não durarem mais
de seis meses, exigirem um
menor grau de planejamento, de
supervisão e de experiência por
parte do agente, que mantém
a sua identidade e o seu lugar
na estrutura policial. Essas
operações implicam um menor
risco para o agente e têm objetivo
preciso, que pode consistir numa
transação ou tão só um encontro
para colheita de informações.
Por outro lado, as deep cover
caracterizam-se pela imersão
no mundo do crime, por período
prolongado
(exigência
de
permanência contínua no meio
criminoso) e a possibilidade
de perda da identidade do
agente infiltrado.

Note-se que a lei não subordina
as ações encobertas a qualquer
regime de subsidiariedade,
nem se estabelece qualquer
limitação
proibitiva
na
colheita da prova. Esta opção
decorre do reconhecimento
da natureza fechada e celular
das organizações criminosas e
da opacidade da atividade que
desenvolvem, que não permite à
partida a qualificação jurídica dos
fatos, que só após investigação
serão conhecidos.³³
E é justamente neste ponto que
surge o interesse à atividade
Quanto à forma de implementação probatória: quanto maior a
da infiltração, DIAS FERREIRA infiltração do agente, maior, em
classifica
as
operações tese, seu grau de informações
infiltradas em função do grau relevantes para a persecução
de envolvimento do agente criminal.
no meio criminoso e da
duração da operação. Na Neste ponto, adverte MENDRONI
medida, divide as operações que, embora silente a lei, deveem duas espécies: as light cover se considerar a permissividade

de o agente infiltrado servir de
testemunha em juízo das ações e
situações que presenciou,³⁵
sendo certo que a valoração
da prova – em última análise –
ficará a cargo do juiz, levando em
conta diversos fatores, tais como
o tempo, a penetração e a forma
de participação deste agente na
organização criminosa.³⁶
No entanto, para evitar eventual
lado perverso da ação do agente
infiltrado, como a criação de fatos
imaginários apenas para ratificar
sua versão inicial, deverá fazer
a indicação de outros elementos
de prova que endossem a linha
que expõe.

Assim, entende-se que o agente
infiltrado deve comparecer
em juízo, como testemunha
– ainda que dotado de uma
natureza especial ou distinta –
para ser submetido ao teste de
credibilidade (e, portanto, ao
confronto) de suas declarações,
permitindo que demonstre ao
juiz e às partes, como as demais
provas foram angariadas e
obtidas. Impede-se, desta forma,
a introdução de conhecimentos
fortuitos
não
relacionados
à
infiltração
desenvolvida
pelo agente.

32 Neste sentido: ONETO, Isabel. O agente infiltrado..., cit., p.80.
33 Nestas circunstâncias, a realidade que vai ser conhecida no termo da ação encoberta poderá ser substancialmente distinta da que se conhecia ou antevia
no momento em que a mesma foi autorizada, pelo que o requisito da proporcionalidade à gravidade do crime deverá ser entendido como o conjunto de fatos
conhecidos ou indiciados ab initio, ou seja, no momento em que a ação controlada é proposta e autorizada.
34 DIAS FERREIRA, Vanessa. Problèmes posés par la mise em oevre des opérations undercover dans les domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants,
in: Révue de droit penale et de criminologie, ano 76, Bruxelas, 1996, pp. 557-588.
35 Em sentido contrário, parte da doutrina assevera que, diante da natureza jurídica atribuída à infiltração (meio de pesquisa ou investigação), não seria
adequado considerar o agente infiltrado como fonte de prova testemunhal. Seria plausível considerá-lo um meio de obtenção de prova: desta forma ele não
poderia depor e o seu depoimento não poderia ser valorado (diante da total incontrolabilidade do seu conteúdo). Ademais, sob o ponto de vista de sua
credibilidade, o depoimento do agente infiltrado teria um grande peso. Logo, se o agente infiltrado informa a conta bancária, o circuito do dinheiro, a rota
da droga, o nome do fornecedor, as formas de pagamento, o transportador, o pontos de venda etc., ele está obtendo e transmitindo elementos de provas que
poderão e deverão gerar os meios de prova ou mesmo outros meios de obtenção de provas correspondentes: quebras de sigilo, busca e apreensão, vigia
ambiental etc. Note-se que discussão sobre a sua natureza tem sido ignorada até pelo TEDH, que resolve a questão pelo fato de se tratar de depoimento
anônimo, que não pode ser o único meio de prova ou a prova preponderante.
36 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Provas no processo penal: estudo sobre a valoração das provas penais. São Paulo: Atlas, 2010, p. 139.
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5. Depoimento de Vulnerável

e
excessivamente
sóbrios/
formais espaços físicos das
A oitiva de crianças e salas de audiência não foram
adolescentes como testemunhas projetadas para deixar crianças
é tema que sofreu grande giro e adolescentes vítimas de abuso
acadêmico na doutrina recente. sexual à vontade para falarem
Do debate sobre a credibilidade dos fatos ocorridos, das suas
de suas declarações, passou- tristezas e sofrimentos, pois são
se a ponderações sobre a projetados de maneira a criar uma
necessidade de preservação dos subserviência entre a autoridade
declarantes, considerados para estatal e a testemunha.
efeitos jurídicos como sujeitos
vulneráveis (mormente quando Tendo em vista que o abuso
se vinculam ao juízo na figura da sexual praticado contra crianças
vítima de crimes sexuais).
e adolescentes é – em regra –
realizado às escondidas, sem
A estrutura de cuidados qualquer testemunha presencial,
com a criança no Juizado e também não deixa, na maior
da Infância e Juventude (ou parte dos casos, qualquer
mesmo antecipadamente, nos vestígio material – aquele
Conselhos Tutelares), a oitiva capaz de ser apurado através
e os exames periciais na fase de perícia médica – conclui-se
policial e a nova auscultação que o depoimento da vítima em
na fase judicial, além das juízo é de extremo valor, eis que
finalidades processuais, servem não é raro que seja a única prova
como verdadeiro programa de possível de ser produzida.³⁷
reedição da dor advinda do ilícito
contra ela praticado. O menor O despreparo profissional, a
é obrigado a declarar não uma concepção cênica das salas
vez senão várias, incitando-o de audiências e as exigências
a recordar novamente os jurídico-processuais acabam por
fatos, a rememorar cada um revitimizar as crianças abusadas
dos detalhes em um ambiente (o que traz no seu lastro o
muito formalista e distante. problema da geração de um dano
Nos casos de abusos sexuais, psíquico secundário, o qual, em
as crianças, além de sofrerem o alguns casos, pode ser maior
mal infinito da agressão, sofrem que o dano primário causado
– posteriormente – o calvário pelo abusador).
do processo penal (gerando o
chamado dano institucional).
Sob outro viés, o trauma
suportado pela vítima e os
Não fosse suficiente, outro fator preconceitos enraizados nas
vem se somar a este trágico mentes dos operadores do
quadro: os frios, distantes Direito culminam por minorar a

credibilidade dos depoimentos
e declarações prestados, o que
toma dimensão perigosa quando
considerado que na maior parte
dos casos de abuso sexuais
cometidos contra um menor
o testemunho dele constitui a
prova fundamental, às vezes a
única, de que se dispõe.
A falta de credibilidade no relato
infantil não se justifica quando a
afirmação é de que, como regra,
as crianças fantasiam, mentem,
são vulneráveis a sugestões,
incapazes de separar a realidade
de seus desejos sexuais, etc. Na
verdade, a real justificativa para
não-validação da versão é o
próprio sentimento dos adultos
que não suportam admitir
que seus semelhantes possam
praticar tamanha violência
contra os indefesos. Trata-se a
negação, no dizer de DOBKE,
da primeira e mais primitiva
defesa psicológica dos adultos,
que procuram dessa forma
diminuir a própria vergonha,
bem
como
minimizar
a
problemática enfrentada em cada
caso analisado.³⁸

Diante deste cenário, como
bem frisado pela doutrina
especializada, o primeiro passo
a ser dado é o tratamento das
crianças e dos adolescentes
como sujeitos de direitos (e não
como mero objeto da atuação
jurisdicional).³⁹
O processo penal brasileiro
não apresenta como finalidade

37 DALTOÉ CEZAR, José Antonio. Depoimento sem dano: uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007, pp. 18-19.
38 DOBKE, Veleda. Abuso sexual: a inquirição das crianças, uma abordagem interdisciplinar. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2001, p. 37: Como ensina Sanderson
(2005, p. 237), nesses casos, alguns pais preferem não acreditar na criança a se confrontar com a dura realidade de ver uma pessoa de confiança como um
pedófilo, sendo a negativa também uma das formas que encontram para se desculparem do fracasso da missão tutelar em que estavam investidos.
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primeira a proteção do menor
(ou mesmo de qualquer outra
vítima), senão que esta aparece
em um plano muito secundário
e distante, submetida ao objetivo
principal, panorama que se
encontra em abissal dissonância
com o regramento constitucional,
mormente no que toca ao cuidado
e integral proteção devida à
criança. Daí a necessidade de
(re)pensar sua intervenção do
processo penal, na qualidade
de vítima ou testemunha, com
adaptação ou formação dos
recursos destinados à utilização
do conhecimento e da experiência
da vítima menor.⁴⁰

testemunhas, que são provocados
pelas instituições encarregadas
pelas instâncias da justiça penal,
tais como: polícia, juízes, peritos,
criminólogos, funcionários de
instituições penitenciárias etc.

falsas ou fantasiosas das crianças
(para
tanto,
fundamental
seria a realização de profundo
acompanhamento psicológico,
em ambiente e tempo próprios,
estabelecidos por profissional
habilitado e sem a direta
No modelo mais divulgado, finalidade de utilização no
através de um ponto eletrônico, processo penal). ⁴²
as perguntas do Juiz, Promotor
de Justiça e Defensor Público Numa primeira e rápida tentativa
ou Privado são passadas a de fixação da possibilidade
profissional da área psicossocial, de utilização do instituto de
que as repassa a criança, de depoimento com redução de
forma considerada mais coerente danos, a doutrina costuma fazer
e adequada ao seu universo referência ao especial cuidado
(cognitivo). O papel do técnico, que os operadores do Direito
no chamado depoimento sem devem ter com os constitucionais
danos (ou com redução de danos), princípios do contraditório
A doutrina, então, variando é basicamente de intermediação, e ampla defesa, quando da
apenas quanto ao método, sugere repassando as perguntas feitas inquirição
de
crianças
e
que a inquirição de crianças seja pelos profissionais do Direito de adolescentes (vítimas de crimes
realizada através de profissional maneira adequada, fazendo uso, ou
testemunhas).
Ademais,
habilitado, com o uso de um quando necessário, de recursos refere-se que a obediência ao
ambiente distinto da sala de audiovisuais.
contraditório e à ampla defesa
audiências, onde profissional e
importaria numa melhor forma
criança possam interagir, tudo Importante destacar que a de inquirir tais pessoas, evitandovisando combater a chamada adoção de tal recurso, assim como se novos danos psíquicos
vitimização
secundária,⁴¹ na sistemática da inquirição às vítimas.⁴³
consistente nos sofrimentos direta, não garante nem facilita
suportados pelas vítimas e pelas a descoberta de manifestações Ocorre que ligeira atecnia
39 O ECA, ao contrário da doutrina da situação irregular que colocava crianças e adolescentes como objetos do direito, colocou esses como sujeitos dos
direitos estabelecidos na legislação, alterando significativamente as relações jurídicas afetas à infância e à juventude. No plano geral, dispôs sobre os
direitos fundamentais da criança e do adolescente, introduzindo no campo normativo uma nova política de atendimento. Criou uma instância administrativa
de distribuição de justiça, os Conselhos Tutelares, e disciplinou a proteção judicial dos interesses difusos e protetivo (DALTOÉ CEZAR, José Antonio.
Depoimento sem dano…,cit., pp. 40-41). Consigna-se que a proteção das vítimas em relação àvitimização primária e avitimização secundáriaé inerente ao
Estado de Direito, impondo-se quercomo forma de proteção imediata de certos direitos fundamentais, tais como os direitos à vida, à integridadefísica, à
privacidade e à propriedade, diante do perigo sério da sua lesão (prevenção da vitimização primária), quer como forma de proteção mediatadesses direitos
fundamentais diante das insuficiências e deficiências das respostas do Estado e de outras entidades públicas a vítima do crime (prevenção da vitimização
secundária). O direito à proteção do Estado contra a vitimização secundária tem sido afirmado desde os acórdãos do TEDH proferidos nos casos Kaya, Ergi
e Yasa c. Turquia (diante do direito à vida), Kurt c. Turquia (diante do direito à integridade física) e Craxi v. Itália (diante do direito à privacidade), mesmo
em face de procedimentos criminais em que o Estado reconhece a lesão, mas não condena o responsável (Bekos e Koutropolos c. Grécia) ou procedimentos
criminais em que o Estado condena os responsáveis, mas aplica penas que não são adequadas, por manifestamente insuficientes (Okkali c. Turquia). Em
todos estes leading cases, foram censuradas insuficiências e deficiências das respostas dadas pelo Estado à vítima do crime ou aos familiares da vítima do
crime, titulares do direito de queixa, tendo aquelas insuficiências e deficiências provocado uma vitimização secundária.
40 Frise-se, como premissa necessária ao desenvolvimento do trabalho, que é impensável a exclusão de crianças e adolescentes do rol de testemunhas ou
ofendidos que deverão ser ouvidos no processo penal, seja pelas garantias quanto à ampla produção probatória que amparam as partes, seja para evitar ou
afastar a denominada síndrome do segredo na criança.
41 Fala-se, ainda, em princípio de evitação da segunda vitimização. A intervenção de uma criança em juízo é vivida geralmente como uma experiência
estressante e potencialmente provocadora de efeitos a largo prazo: os menores podem padecer de uma grande ansiedade antes, durante e – inclusive
– depois da celebração do ato processual. Ademais, confrontação com adultos e as possíveis perguntas agressivas das partes são as situações que mais
sequelas traumáticas podem deixar nas crianças.
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parece surgir quando da
tentativa de conexão dessas
retas paralelas (depoimento com
redução de danos e princípios
do contraditório e da ampla
defesa), pois, o contraditório –
especialmente – não acarreta
em qualquer alteração na forma
de obter as informações com a
colheita da prova oral, que segue
as mesmas vertentes do chamado
testemunho direto.
Sob a vertente jurídica, a ideia
básica de contraditório passa
pela necessidade de ciências a
todas as partes envolvidas em
determinado processo quanto
aos acontecimentos processuais,
possibilitando-se/facultando-se
a reação a tais acontecimentos.
Em outras palavras: trata-se da
necessidade de dar conhecimento
da existência da ação e de todos
os atos do processo às partes, e,
de outro lado, a possibilidade das
partes reagirem aos atos que lhes
sejam desfavoráveis.⁴⁴

Como de fácil constatação,
qualquer que seja o conteúdo
conferido ao princípio do
contraditório, não há qualquer
relação com a temática do
depoimento com redução de

danos, que, como já visto, consiste
em técnica especial de inquirição
da vítima ou da testemunha
menor, com a direta participação
das partes interessadas (logo,
com ciência e oportunidade
de reação).

forma na qual se desenvolve
dita comunicação seja através de
um intérprete especializado em
linguagem infantil.

Gize-se que, no entanto, dentre
as medidas concretas propostas
para o tratamento diferenciado
De igual sorte, considerando da vítima vulnerável, destacaa possibilidade de interação se a conveniência de não repetir
comunicacional
direta
e as declarações dos menores
simultânea, não existe, nesta na fase de instrução (muitas
modalidade, qualquer lesão ao vezes realizada na ausência do
princípio da imediação. O acúmulo imputado) e promover a prova
de características cognitivas e pré-constituída e os testemunhos
emocionais da infância gera uma de referência, momento em que o
linguagem própria. Ainda que a questionamento sobre o respeito
criança possa utilizar as mesmas ao contraditório e a imediação
palavras do repertório adulto, as pode ser renovado.
construções
mentais
que
determinam a intenção e o Nesta linha, a Sentença TEDH
significado das mesmas diferem de 2 de julho de 2002, Caso
das de um adulto.
S.N. c. Suécia, §§ 46, 47, 52 e 53,
admite a ausência de imediação
Assim, a tomada de declarações em relação aos processos penais
infantis deveria ser semelhante por delitos sexuais que afetem
ao uso de um intérprete nos casos menores;⁴⁵ e as Sentenças TEDH
em que o declarante não domina de 5 de outubro de 2006, Caso
a língua convencional utilizada Viola c. Itália, §§ 67, 70, 72 a 76, e
pelo juízo. Neste sentido, de 27 de novembro de 2007, Caso
não implica uma limitação Zagaría c. Itália, § 29, admitem
substantiva à possibilidade de o uso da videoconferência
questionar ou comunicar-se de condicionado a que se persigam
maneira direta com uma criança, fins legítimos – tais como a defesa
exigindo-se unicamente que a da ordem pública, a prevenção do

42 De forma simultânea (e com vistas à utilização probatória), possível e importante o manejo do estudo psicossocial, permitindo que equipes
interdisciplinares em atuação no Juízo Criminal, estabeleçam atividade tipicamente psicológica com a criança, aportando conhecimentos outros à convicção
judicial (contando com a possibilidade de, como experts, comparecerem em juízo para que se proceda a inquirição sobre os conhecimentos adquiridos a
partir da interação com a criança). Uma situação limite como esta acima revela a transcendência da imediação para obter um conhecimento fundado, porém
também suas debilidades no sentido de que é perfeitamente factível que não baste com a presença, e ainda intervenção direta, do órgão sentenciador, sendo
preciso em algumas ocasiões a assistência de especialistas que ajudem a superar as dúvidas que o julgador não pode resolver por si mesmo. Essa assistência
não eximirá o juiz de cumprir com sua obrigação de analisar todos e cada um dos extremos mencionados, ponderando a credibilidade do ofendido ou da
testemunha à luz do resto dos fatores subjetivos e objetivos que concorram na causa. Neste sentido: CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Del principio de
inmediación, sus excepciones y los instrumentos tecnológicos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 101.
43 DALTOÉ CEZAR, José Antonio. Depoimento sem dano…,cit., p. 19.
44 NERY JR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Em monografia dedicada ao tema, SOUZA
aponta que concebe-se o contraditório como sendo garantia fundamental do homem, que lhe assegura a participação na concretização de um determinado
provimento decorrente do exercício do Poder, como forma de assegurar a legitimidade da ingerência da decisão no trinômio vida-liberdade-propriedade,
mediante uma atuação efetiva, concreta e bilateral em todo arco de um procedimento configurado segundo os ditames do Estado Democrático de Direito
(SOUZA, Artur César de. Contraditório e Revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003).
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delito, a proteção dos direito à
vida, à liberdade e à segurança
das testemunhas e das vítimas
dos delitos, assim como o respeito
à exigência de prazo razoável
– e a que seu desenvolvimento
respeite ao direito de defesa
do acusado.

Importante destacar que quem
exerce o poder familiar, a tutela
ou a guarda do menor poderá
estar presente, salvo que
seja imputado, ou caso o juiz,
excepcionalmente e de forma
motivada, determine o contrário.
Isto porque, acompanhando o
Professor BARBOSA MOREIRA,
é importante lembrar que,
na esfera das audiências que
envolvam
incapazes
(que
devem ser assistidos, via de
regra, por seus responsáveis) e
fatos que envolvam confrontos
e
rivalidades
familiares,
onde incumba a crianças e
adolescentes a declaração sobre
fatos relevantes da demanda
(exemplificando-se com o caso da

inquirição de uma criança sob a
supervisão paterna ou materna),
normalmente não haverá muita
esperança de que ele se disponha
com grande facilidade a prestar
declarações sinceras e exatas
sobre
fatos
desagradáveis
relacionados com o pai ou a mãe.

É possível especificar os casos de
atos infracionais ou depoimentos
em processos criminais (em
que o adolescente é coautor ou
partícipe) em que o responsável
desconhecia a prática delitiva, o
que torna ainda mais complexo
o processo de declarações. E
conclui: a verdade é que entre
juiz e a crianças ou adolescente se
interpõe um véu sutil, porém, às
vezes, quase impenetrável.⁴⁶

45 The Court has had regard to the special features of criminal proceedings concerning sexual offences. Such proceedings are often conceived of as an
ordeal by the victim, in particular when the latter is unwillingly confronted with the defendant. These features are even more prominent in a case involving
a minor. In the assessment of the question whether or not in such proceedings an accused received a fair trial, account must be taken of the right to respect
for the private life of the perceived victim. Therefore, the Court accepts that in criminal proceedings concerning sexual abuse certain measures may be taken
for the purpose of protecting the victim, provided that such measures can be reconciled with an adequate and effective exercise of the rights of the defence
(see Baegen v. the Netherlands, judgment of 27 October 1995, Series A no. 327-B, opinion of the Commission, p. 44, § 77). In securing the rights of the
defence, the judicial authorities may be required to take measures which counterbalance the handicaps under which the defence labours (see Doorson v. the
Netherlands, judgment of 26 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, p. 471, § 72, and P.S. v. Germany, no. 33900/96, § 23, 20 December
2001). 52. Nor can it be said that the applicant was denied his rights under Article 6 § 3 (d) on the ground that he was unable to examine or have examined
the evidence given by M. during the trial and appeal proceedings. Having regard to the special features of criminal proceedings concerning sexual offences
(see paragraph 47 above), this provision cannot be interpreted as requiring in all cases that questions be put directly by the accused or his or her defence
counsel, through cross-examination or by other means. The Court notes that the videotape of the first police interview was shown during the trial and
appeal hearings and that the record of the second interview was read out before the District Court and the audiotape of that interview was played back
before the Court of Appeal. In the circumstances of the case, these measures must be considered sufficient to have enabled the applicant to challenge
M.&#39;s statements and his credibility in the course of the criminal proceedings. Indeed, that challenge resulted in the Court of Appeal reducing the
applicant&#39;s sentence because it considered that part of the charges against him had not been proved. 53. The Court reiterates, however, that evidence
obtained from a witness under conditions in which the rights of the defence cannot be secured to the extent normally required by the Convention should be
treated with extreme care (see Doorson, cited above, p. 472, § 76). In its judgment of 6 May 1996 the Court of Appeal noted that the questioning of children
during pre-trial investigations must meet high standards with regard to procedure and content. The court took into account the fact that some of the
information given by M. had been vague and uncertain and lacking in detail. The court also had regard to the leading nature of some of the questions put to
him during the police interviews. In these circumstances, the Court is satisfied that the necessary care was applied in the evaluation of M.&#39;s statemznts.
46 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Problemas de la inmediación en el proceso civil, in: Revista de processo, nº 34, abr.-jul./1984, São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 194.
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1. Introdução
O presente artigo científico
tem por objeto expor, em
uma breve explanação, um
panorama histórico acerca do
desenvolvimento das garantias
processuais do acusado como
meio de consolidação dos direitos
do homem face ao Estado.

evolução humana e com o próprio
desenvolvimento da sociedade.

2. Do Surgimento e Evolução
Histórica das Regras Processuais
Penais

O surgimento e a evolução
histórica do direito processual
penal nunca poderá ser apreciado
de maneira dissociada do estudo
Para tanto, será analisada da evolução histórica da própria
a constituição das regras pena, ou do direito de punir.
processuais penais, desde a
sua gênese, passando pelos E isso se afirma pelo fato de que o
principais marcos históricos processo penal deve ser pensado
de desenvolvimento do direito à luz do princípio da necessidade,
processual penal e das próprias segundo o qual o único caminho
garantias
individuais
dos para a punição do homem ou,
cidadãos, culminando no estudo melhor dizendo, o caminho
do garantismo penal como forma necessário para o exercício
de contenção da voracidade do poder de punir, deve ser
repressora do Estado nos aquele trilhado segundo regras
dias atuais.
previamente estabelecidas¹ .
Trata-se de tema de grande
relevância social, uma vez
que todo o processo histórico
de evolução das garantias
fundamentais do acusado no
âmbito
endoprocessual
se
desenvolve pari passu com a

Logo, o estudo do processo penal
nunca pode ser feito de maneira
absolutamente estanque ao
estudo da pena, na medida em
que existe entre eles verdadeira
relação de causa e efeito.

Nesse sentido, juntamente com
o surgimento da própria vida
em sociedade surge também o
direito penal (ubi societas, ibi
jus); as penas, nesse período,
possuíam
nítido
caráter
privado, vez que, como explica
Aragoneses Alonso² , por meio
da coação particular o sujeito
agredido resolvia diretamente o
conflito, impondo a sua vontade.
Vigorava, nesse período, o
sistema da autotutela, que nada
mais fazia do que transformar o
direito penal numa verdadeira
vendeta pessoal.

Com
a
consolidação
do
desenvolvimento da sociedade
e a própria criação de um
Estado formal, este começa a
se fortalecer e assumir a tarefa
de apenar os transgressores
das regras de convívio social,
afastando progressivamente a
vítima dessa função de manejo
das penas e transferindo-a a um
juiz imparcial.
Começa-se, assim, a se graduar
as penas impostas pelo Estado
de acordo com determinadas

1 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
2 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. ed. Madri: Editorial Rubí Artes Gráficas, 1984.
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condutas praticadas, conferindo
ao instituto da vingança privada
uma medida e um objeto³.

Depois disso, a evolução social
da pena a leva a possuir um
caráter de pena pública, já
completamente divorciada de
qualquer interesse particular,
conforme se pode verificar das
lições de Aury Lopes Jr.

“O terceiro estágio de evolução da
pena, agora como ‘pena pública’,
vem marcado pela limitação
jurídica do poder estatal, pois o
delito é considerado como uma
transgressão da ordem jurídica,
e a pena, uma reação do Estado
contra a vontade individual
oposta á sua. Aqui a pena adquire
seu caráter verdadeiro, como
pena pública, pois o Estado vence
a atuação familiar (vingança do
sangue e composição) e impõe
sua autoridade, determinando
que a pena seja pronunciada por
um juiz imparial, cujos poderes
são juridicamente limitados.”⁴
Nesse diapasão, a partir do
momento em que o Estado
passa a decidir de maneira
soberana acerca das penas
impostas aos transgressores,
sem a interferência do ofendido,
começam os estudos acerca das
próprias penas em si mesmo
consideradas. Vale dizer, começase a repensar os efeitos sociais
que as punições poderiam surtir
e, a partir daí, as modalidades
de penas e as suas formas de
execução.

definirmos o que seria um
É justamente nesse momento sistema processual.
histórico que a doutrina
identifica a gênese do processo A palavra “processo” tem sua
penal, vez que ao suprimir a etimologia no verbo latino
autotutela e avocar para si o jus procedere, que significa avançar,
puniendi, surge a necessidade de caminhar para frente. Não por
se instituir um caminho único outro motivo Carnelutti⁶ já
e necessário para que o Estado sustentava que o significado
possa alcançar a uma punição de originário do processo seria
maneira legítima.
justamente o desenvolvimento,
algo que se opera no tempo.
Tal caminho, diz a doutrina
⁵, converge para as regras Noutro plano, não se pode olvidar
processuais penais, as quais de que um sistema processual
devem ser reconhecidas como adotado em determinada nação
sendo a única estrutura legítima está sempre intimamente ligado
para a satisfação da pretensão com a sua estrutura em um
acusatória e para a imposição determinado período histórico
de uma pena; assim não fosse ou, como prefere Goldshmidt:
e evidentemente estaríamos
regredindo à autotutela.
“Los principios de la política
procesal de una nación no son
Vê-se, pois, que a evolução otra cosa que segmentos de su
histórica do processo penal politica estatal en general. Se
caminha conjuntamente com puede decir que la estructura del
a própria evolução da pena, proceso penal de una nación
passando da autotutela ao no es sino el termómetro de
processo punitivo legitimamente los elementos corporativos o
exercido pelo Estado.
autoritarios de su Constitución.
Partiendo de esta experiencia, la
ciencia procesal ha desarrollado
3. Do Desenvolvimento dos un número de principios opuestos
Sistemas Processuais como constitutivos del proceso.” ⁷
Garantia Individual do Homem
Face ao Estado
Dessa arte, fazemos nossas
as palavras de Paulo Rangel,
Para uma melhor percepção que assim define o conceito de
didática do tema abordado, sistema processual:
não seria razoável estabelecer
a
evolução
dos
sistemas “o conjunto de princípios e regras
processuais e suas influências constitucionais, de acordo com o
no que diz respeito às momento político de cada Estado,
garantias individuais sem antes que estabelece as diretrizes a

3 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
4 Op. Cit.
5 Por todos, ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. ed. Madri: Editorial.
6 CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Trad. Henrique Figueroa Alfonzo. México: Episa,1997 Rubí Artes Gráficas, 1984.
7 GOLDSHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos Del Proceso Penal. Barcelona: Bosch, 1935.
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serem seguidas para a aplicação
do direito penal a cada caso
concreto.”⁸

Nesse contexto, a partir de uma
rápida abordagem do surgimento
das regras processuais penais,
a evolução destas regras
sempre
representou
um
avanço em termos de garantias
fundamentais do homem face ao
poder punitivo do Estado.
Isso porque num primeiro
momento histórico, em que
vigorava o sistema da autotutela,
não havia qualquer limitação
para o exercício do poder
punitivo. O transgressor estava
sujeito às penas a si impostas pela
própria vítima, o que no mais das
vezes acabava por traduzir penas
absolutamente descompassadas
em relação ao prejuízo causado,
visto que estavam sempre
atreladas a um inevitável
sentimento de vingança.

processuais penais europeias réu não é parte, mas um objeto
durante os séculos XVI, XVII do processo. A ação iniciava-se
e XVIII.
ex officio, por ato do juiz. Em tal
processo não havia contraditório,
Este sistema se caracteriza pela que não seria nem mesmo
fusão das três funções do Estado concebível em virtude da falta de
– acusar, defender e julgar – nas contraposição entre acusação e
mãos de uma única pessoa, que defesa. Excluída a dialética entre
assumia as vestes de um juiz acusação e defesa, a investigação
acusador, ou de um inquisidor.
cabia
unilateralmente
ao
inquisidor. , inconcebível, em
Esta concentração de funções tal sistema, a existência de uma
dizima qualquer possibilidade relação jurídica processual.
de existência de uma dialética O processo normalmente era
processual, não havendo, pois, escrito e secreto.
que se falar em contraditório,
tampouco em ampla defesa. O No campo probatório, no
mesmo órgão que investiga é o sistema
inquisitório,
havia
que inicia a ação penal, defende o intervenção ex officio do juiz, que
réu e o pune.
verdadeiramente se identificava
com o acusador. O juiz inquisidor
Nesse sistema, o convencimento tinha liberdade de colher
do julgador era formado a partir provas, independentemente de
da sua íntima convicção, o que sua proposição pela acusação
legitimava a adoção do princípio ou pelo acusado. O acusado,
permanecia
da busca da verdade material normalmente,
e, via de regra, legitimava a preso durante o processo. Na
prisão do acusado durante todo busca da verdade material,
o processo, sendo, muitas vezes, frequentemente, o acusado era
torturado para que se alcançasse torturado para que se alcançasse
a confissão. Em suma, o sistema
a sua confissão.
inquisitório baseia-se em um
Esse
era
o
expediente princípio de autoridade, segundo
normalmente utilizado pelo o qual a verdade é tanto mais
julgador para convencer a bem acertada quanto maiores
sociedade de que suas suspeitas forem os poderes conferidos ao
investigador.”⁹
estavam certas.

No momento em que o Estado
avoca o jus puniendi e afasta
a vítima do exercício deste
poder punitivo o acusado
passa a enfrentar um processo
mais isento, o que, a despeito
a inexistência de normas que
garantissem o equilíbrio da
relação processual, já representou
um
avanço
em
termos
de
garantias
fundamentais Vejamos as lições de Gustavo Malgrado não se ignore todos os
problemas que gravitavam em
do acusado.
Badaró sobre o tema:
torno do sistema inquisitório,
É justamente nesse momento “Já no processo inquisitório, as não se pode negar que,
histórico que há uma transição funções da acusar, defender e relativamente ao sistema da
do sistema acusatório privado – julgar encontram-se enfeixadas autotutela, ele representou um
ou da autotutela – para o sistema em uma única pessoa, que avanço em termos de garantias
inquisitivo, o qual vigorou na assume assim as vestes de um juiz fundamentais, vez que ao menos
maior parte das legislações acusador, isto é, um inquisidor. O era oportunizado ao acusado
8 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
9 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2012.
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enfrentar um processo, no qual
lhe era conferida alguma chance
de defesa.

Essas
regras
processuais,
todavia, faziam do cidadão um
mero objeto de direito, que
ficava sempre jungido à vontade
do Estado e que, no mais das
vezes, se via encurralado pelas
ferramentas inquisitivas estatais.
A forma pela qual o processo
se desenvolvia fazia com que o
acusado permanecesse sempre
em desvantagem no bojo de tal
relação, na medida em que as
regras favoreciam e legitimavam
a utilização de todo um aparato
repressivo estatal contra o qual o
indivíduo não tinha condições de
combater.
Evoluindo-se a hermenêutica
processual,
bem
como
a
demanda social por normas
que contivessem a voracidade
opressora do Estado vem à
baila o sistema acusatório, que
representa uma nítida separação
das funções de acusação, defesa
e julgamento, ao que a doutrina
denomina de actum trium
personarum¹⁰ .
Passa-se a exigir um tratamento
digno ao acusado, que, sendo
um cidadão, também faz jus
á observância das normas
garantidoras dos seus direitos e
garantias fundamentais.

Inobservá-las
significa
retroceder à barbárie, voltando
a fazer do Estado um verdadeiro
caçador à procura de uma
presa indefesa, e não um
instrumento garantidor dos

direitos do homem e catalisador
da evolução social.
Segundo Aury Lopes Jr.:

um juiz sobreposto a ambas.
Há uma nítida separação de
funções, atribuídas a pessoas
distintas, fazendo com que o
processo se caracterize como
um verdadeiro actum trium
personarum, sendo informado
pelo contraditório. E, além das
suas características históricas
de oralidade e publicidade,
vigora, no processo acusatório,
o princípio da presunção de
inocência,
permanecendo
o acusado em liberdade até
que seja proferida a sentença
condenatória irrevogável. Ainda
do ponto de vista histórico, o juiz
não possuía qualquer iniciativa
probatória, sendo um assistente
passivo e imóvel da atividade das
partes, a quem incumbia a
atividade probatória.”¹²

“O processo não pode mais
ser visto como um simples
instrumento a serviço do poder
punitivo (Direito Penal), senão
que desempenha o papel de
limitador do poder e garantidor
do indivíduo a ele submetido.
Há
que
se
compreender
que o respeito às garantias
fundamentais não se confunde
com impunidade, e jamais se
defendeu isso. O processo penal
é um caminho necessário para
chegar-se, legitimamente, à pena.
Daí por que somente se admite sua
existência quando ao longo desse
caminho forem rigorosamente
observadas
as
regras
e
garantias constitucionalmente A consolidação do sistema
proporcionou
o
asseguradas (as regras do devido acusatório
desenvolvimento
da
teoria
processo legal).”¹¹
do garantismo penal, que
No sistema acusatório, acusação visa justamente a dar maior
e defesa encontram-se em efetividade a tal sistema,
verdadeira posição dialética, assegurando de maneira mais
onde aquela apresenta sua tese plena e eficaz as garantias
e esta a antítese, cabendo ao processuais do acusado como
julgador a função sintética de forma de efetivação de seus
analisar todos os argumentos e direitos fundamentais.
provas produzidas pelas partes
(que deixam de ser tratadas como
objetos processuais) para, assim, 4. Surgimento da Teoria do
Garantismo Penal como Forma
alcançar o seu convencimento.
de Salvaguarda dos Direitos
Nas lições de Gustavo Badaró, dos Acusados em Geral
vemos que:
Para Luigi Ferrajoli, em linhas
“O processo acusatório é gerais, garantismo é um “modelo
essencialmente um processo de normativo de direito” que, no seu
partes, no qual acusação e defesa aspecto político, o pacto imposto
se contrapõem em igualdade pelo Estado revela uma técnica
de posições, e que apresenta de tutela capaz de minimizar

10 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
11 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
12 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012.
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a exteriorização da violência na sua visão piramidal do
e de maximizar as liberdades sistema jurídico.
definidas pelo Estado Político
que o adota.
Com efeito, por constituir o
núcleo de direitos mínimos dos
Verificado sob o plano jurídico, cidadãos e elementos celulares
pode-se afirmar que o modelo individuais capazes de validar
garantista é um sistema de o próprio Estado, a natureza
restrições normativas impostas jurídica do “modelo garantista”
ao Estado em favor de uma (ou “sistemas de garantias”),
proteção individual dos cidadãos é definida pela doutrina como
a ele vinculados. Tal conceito sendo um “direito fundamental”,
pode ser verificado nas palavras o qual não pode ser suprimido
do próprio Ferrajoli, que no plano ou restringido.
jurídico definiu o garantismo
“como um sistema de restrições A supressão do modelo garantista
impostas ao poder punitivo do como regra, por ser ele o principal
Estado na garantia dos direitos elemento de validade do próprio
dos cidadãos”¹³ .
sistema, pode caracterizar um
rompimento da noção de Estado
Segundo as luzes trazidas (notadamente em se tratando
pela teorização proposta por de um Estado Democrático,
Ferrajoli, podemos concluir no qual todo poder emana do
que o fundamento de seu povo) ferindo-se, por via de
modelo garantista, na linha dos consequência, o seu fundamento
ensinamentos deixados por de validade.
Norberto Bobbio no chamado
“Estado
Constitucional
de Assim, em uma primeira
Direito”, deve estar inserto no análise, Ferrajoli define o Estado
texto da própria Constituição Garantista como sendo aquele
como
garantia
individual em que “todo o sistema penal
dos cidadãos.
se enquadra normativamente
nesse modelo e por isso
Isso porque, sob o ângulo da satisfaz efetivamente”¹⁴
hierarquia das normas – ou
da teoria das fontes –, a Propomos, ainda, uma análise do
Constituição
do
Estado garantismo sob o ângulo da teoria
D e m o c r á t i c o / G a r a n t i s t a jurídica de validade e efetividade
ocupa a posição de supremacia como categorias distintas das
em relação às demais fontes “normas de proteção” sob a visão
normativas daquele mesmo de sua “validade institucional”,
sistema,
exatamente
como e não apenas de sua “validade
fora proposto por Kelsen formal”, já que o garantismo é, na

verdade, pressuposto da própria
existência e vigência das normas.

Neste sentido, o garantismo
expressa uma aproximação
teórica que mantém separados “o
ser” e o “dever ser” em Direito¹⁵.

Em uma proposta “políticofilosófica”, o que poderíamos
chamar de “terceira visão”, o
garantismo seria uma filosofia
política que impõe ao Direito
e ao Estado uma justificação
adequada
e
exteriorizada
(para fins de controle) dos
bens jurídicos protegidos sem
qualquer exceção, e ainda a
exteriorização dos interesses
cuja tutela e garantia constituem
precisamente a finalidade da
proteção eleita¹⁶.

Com efeito, afirma-se que
o
garantismo
tem
sido
entendido como parâmetro de
racionalidade, de justiça e de
legitimidade das intervenções
punitivas do Estado nas
investidas contra seus cidadãos.
Podemos
distinguir,
então,
quatro acepções da palavra
garantismo, (re)definindo os
contornos de uma teoria geral
do garantismo em um sentido
puramente lúdico e minimalista
(já que pode sofrer ampliações),
como sendo um traçado de linhas
gerais: o caráter vinculado do
poder público ao estado de direito;
a separação entre validade e
vigência das normas; a distinção

13 Ferrajoli nos ensina que a base do sistema ou modelo garantista vincula-se aos próprios limites que são impostos pelo Estado, de modo que o define
“como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los ciudadanos”. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y
razón: teoría del garantismo penal. 4. ed. Madrid: Trotta, 2000. p. 851-852. (tradução livre).
14 “todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera efetiva”Ob. cit. Derecho y razón, p. 851-852. (tradução livre).
15 Ob. cit. Derecho y razón, p. 852.
16 Ob. cit. Derecho y razón, p. 853.
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entre ponto de vista externo e
ponto de vista interno; e, por fim, a
correspondente divergência entre
justiça e validade.
Assim, para que o Estado seja
efetivamente garantista, nenhum
dos poderes do Estado e também
os particulares possui de forma
legítima (e não podem possuir)
um “poder” capaz de mutilar
qualquer garantia individual do
cidadão, já que “poder” encontrase limitado pelos bens e valores
constitucionais do Estado.
Prieto Sanchís traz à baila
a seguinte ideia defendida
por
Ferrajoli acerca do
paradigma garantista:

“(...)es uno y el mismo que el
actual Estado constitucional de
derecho, o en que representa la
outra cara del constitucionalismo,
concretamente aquella que se
encarga de formular las técnicas
de garantías idoneas para
asegurar el máximo grado de
efectividad a los derechos(...)”¹⁷
Em uma tradução livre, na visão
de Pietro que interpretou os
estudos deixados por Ferrajoli
em sua obra estúdios sobre el
pensamiento jurídico de Luigi
Ferrajoli , escreveu:

“é um o mesmo que o estado atual
constitucional, ou representando
a face de outro constitutionalismo,
ou seja, aquele que é responsável
pela formulação idônea garante
técnicas para assegurar um
grau máximo de execução dos
direitos”.

Com efeito, o Sistema Garantista
– por denominação de Ferrajoli –
tem seus pilares firmados sobre
dez axiomas fundamentais,
que, ordenados e harmonizados
sistemicamente, determinam as
regras impostas pela Constituição
direcionadas ao Direito Penal e
ao Direito Processual Penal¹⁸ .
Nas palavras de Ferrajoli:

“(…)el
modelo
garantista
presenta las diez condiciones,
límites o prohibiciones que hemos
identificado como garantías del
ciudadano contra el arbitrio o el
error penal: según este modelo,
no se admite ninguna imposición
de pena sin que se produzcan
la comisión de un delito, su
previsión por la ley como delito,
la necesidad de su prohibición
y punición, sus efectos lesivos
para terceros, el carácter
exterior o material de la acción
criminosa, la imputabilidad y
la culpabilidad de su autor y,
además, su prueba empírica
llevada por una acusación ante un
juez imparcial en un proceso
público
y
contradictorio
con la defensa y mediante
procedimientos
legalmente
preestablecidos (…)¹⁹”

As ideias postas, em tradução
livre, querem nos ensinar que:
“(…)o modelo de proteção
apresenta dez condições, limites
ou proibições que identificamos
como garantias do cidadão
contra o erro arbitrário ou
criminal: de acordo com este
modelo, não é suportado por

sentença sem que o cometimento
de um crime, a previsão para
lei como crime, a necessidade
de proibição e punição, efeitos
prejudiciais para os outros, o
caráter exterior ou ação extorsão
material, a responsabilidade
e a culpabilidade do autor e
também a evidência empírica
sob a acusação perante um juiz
imparcial em um processo público
e contraditório com a defesa e
através de procedimentos legais”.

Numa síntese, os princípios
fundantes do garantismo penal
são: a) princípio da retributividade
ou da sucessividade da pena
em relação ao delito cometido;
b) princípio da legalidade:
inviável se cogitar a condenação
de alguém e a imposição de
respectiva penalidade se não
houver expressa previsão legal;
c) princípio da subsidiariedade, da
fragmentariedade e da economia
do Direito Penal: somente se deve
acorrer ao Direito Penal quando
absolutamente necessário, de
modo que se deve buscar a
possibilidade de solução dos
conflitos por outros meios. O
Direito Penal deve ser sempre
a ultima ratio; d) princípio da
lesividade ou da ofensividade
do ato: além de típico, o ato
deve causar efetiva lesividade
ou
ofensividade
ao
bem
jurídico protegido; e) princípio
da materialidade; que se
compreende, em sumárias linhas,
no resultado material ou prático
deixado pelo crime ou infração;
f) princípio da culpabilidade:
a responsabilidade penal é do
agente que praticou o ato, sendo

17 PRIETO SANCHÍS, Luis. Constitucionalismo y garantismo. In: CARBONELL, Miguel; SALAZAR, Pedro. Garantismo: estúdios sobre el pensamiento jurídico
de Luigi Ferrajoli. Madrid: Trotta, 2005
18 Ob. cit. Derecho y razón, p. 93.
19 Ob. cit. Derecho y razón, p. 103-104.
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necessária a devida e segura
comprovação da culpabilidade
do autor; remanescendo dúvidas
razoáveis, aplicar-se-á o in
dubio pro reo; g) princípio da
jurisdicionalidade: o devido
processo legal está relacionado
diretamente com a estrita
obediência de que as penas
de natureza criminal sejam
impostas por quem investido de
jurisdição à luz das competências
estipuladas na Constituição;
h) princípio acusatório ou da
separação entre juiz e acusação;
i) princípio do encargo da prova:
ao réu não se deve impor o ônus
de provar que é inocente, pois é a
acusação quem tem a obrigação
de provar a responsabilidade
criminal do imputado; j)
princípio do contraditório: no
devido processo legal o réu tem
o direito fundamental de saber
do que está sendo acusado e que
lhe seja propiciada a mais ampla
possibilidade de, se quiser, oporse as acusações que lhe são feitas
(ampla defesa).
A equação pode parecer complexa,
mas a raiz é bastante simples:
para a proteção dos direitos e
das garantias fundamentais e na
exigibilidade do cumprimento
dos deveres fundamentais, há
que se observar se os princípios
colacionados estão funcionando
como “guias” ou ferramentas
de orientação na dinâmica
e na harmonia entre todos
os bens e valores protegidos
constitucionalmente.
Com efeito, Ferrajoli, de forma
sintética, enxerga o sistema de

garantias como legitimador de
um modelo de política criminal
de mínima intervenção (direito
penal mínimo ex parte populi voltado aos governados), visando
a “menor aflitividade” possível à
maioria dos desviados e máxima
seguridade social possível à
maioria dos não-desviados.²⁰

No que se relaciona com as
garantias processuais penais
no garantismo, pode-se apontar
a jurisdicionalidade como a
principal delas, constituindo o
pressuposto de todas as demais,
cuja expressão máxima se
verifica no axioma nulla culpa
sine iudicio, trazendo a reboque
a título coloquial, a garantia
da legalidade. Observe que a
jurisdicionalidade, em sentido
amplo pode expressar-se no
seguinte axioma: nulla poena,
nullum crimen, nulla lex poenalis,
nulla necessitas, nulla iniuria, nulla
actio, nulla culpa, sine iudicio²¹.
Com o garantismo afastam-se
fórmulas senis como, v.g., “é réu
aquele que for inimigo do povo”;
ou, “é delito qualquer ato hostil
contra o Estado”. Orientando
o processo à averiguação de
verdades éticas ou políticas que
estão além do conjunto fáticoprobatório, pode-se afirmar
que sem o garantismo torna-se
legitima toda a ordem de meios,
qualquer procedimento, para
justificar os fins almejados;
vale dizer, os fins justificariam
os meios.
Como justificativa legitimadora
de sua tese, Ferrajoli afirmou:

“Enfim, nada teria o direito a
julgar, se por ‘julgar’ se entender
o mero exercício de autoridade,
e não atividade puramente
cognoscitiva.”

Podemos citar como sendo a
primeira anunciação normativa
do princípio da jurisdicionalidade,
o próprio texto da Magna
Charta inglesa, de 1215, que,
traduzida, determinou:

“Nenhum homem livre será
detido
nem
preso,
nem
desapossado de seus direitos
nem posses, nem declarado
fora da lei, nem exilado, nem
modificada a sua posição de
qualquer outra forma, nem nós
procederemos com força contra
ele, nem mandaremos a outros
fazê-lo, a não ser por um juízo
legal de seus iguais ou pela
lei do país.”²²
Partindo desta conceituação
protecionista normativa clássica,
foi garantido aos cidadãos, em
oposição ao Estado (que naquela
oportunidade era totalitário\
monarquico) três garantias
fundamentais que figuram entre
as maiores garantias do homem:
o habeas corpus; a reserva de
jurisdição em matéria penal; e a
presunção de inocência.

Concluindo, a teoria garantista
constitui-se
num
sistema
filosófico de garantias capazes
de concretizar a defesa e
a efetivação dos direitos
fundamentais. É do modelo de
democracia constitucional que
exsurge o garantismo penal

20 Ob. cit., Derecho y Razón: teoria del garantismo penal, p. 851.
21 Em tradução livre tal axioma pode ser entendido como: nenhuma punição, nenhuma acusação, nenhuma lei de uma questão penal, não há necessidade,
nada de errado, nenhuma atividade, não haverá falha, sem julgamento.
22 Ob. cit., p. 539.
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como sistema jurídico escorado
em duas órbitas de sólidos
princípios
constitucionais
substanciais:
penais
e
instrumentais – ou processuais
–, que valem não somente por
si mesmos, mas notadamente
como garantia recíproca de sua
efetividade, donde se conclui
que a base epistemológica da
teoria garantista é fundada
em premissas iluministas que,
modernamente,
criam
um
complexo sistema de garantias
penais e processuais penais a
partir do indivíduo e em favor
dele, contra outros indivíduos e
contra o Estado.

José Afonso da Silva, em
seu magistério, afirmou a
importância
da
evolução
deste Direito sob os seguintes
argumentos:

“A natureza desses direitos, em
certo sentido, já ficou insinuada
antes,
quando
procuramos
mostrar que a expressão direitos
fundamentais do homem são
situações jurídicas, objetivas e
subjetivas, definidas no direito
positivo, em prol da dignidade,
igualdade e liberdade da pessoa
humana. (...)tratam-se de direitos
constitucionais na medida em
que se inserem no texto de uma
constituição ou mesmo constem
de simples 19 Contidos no art.
16 da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, datada
de 1789.” ²³

5. Surgimento da Nova
Redação do Art. 400 do CPP
como Forma de Adequação do
Processo Penal Brasileiro ao
Garantismo Penal e ao Sistema
Acusatório
Estes Direitos nascem e se
fundamentam no princípio da
Os direitos individuais do cidadão soberania popular²⁴. Dentro
alcançaram
seu
momento dessa
nova
proposta
de
embrionário em três fases Direitos trazidos pelo novel
dentro do iluminismo, dentre as modelo de Estado é que foi
quais podemos destacar: a devidamente inserido, e hoje
doutrina francesa, o pensamento largamente admitido em quase
cristão e a nova concepção dos a totalidade das democracias,
direitos naturais.
o princípio da ampla defesa,
de modo que, atualmente,
Com esta nova fase da não se admite a limitação do
humanidade, com o direito em exercício amplo do Direito de
plena evolução político-social, Defesa de qualquer cidadão
foi na declaração de direitos que esteja sendo submetido a
fundamentais do homem e do procedimento administrativo ou
cidadão havida na Revolução criminal para apuração de suas
Francesa, que a nova concepção responsabilidades.
de Estado passou a reconhecer
os direitos individuais, hoje Com efeito, hoje é possível
compreendidos como direitos ao acusado defender-se da
civis ou liberdades civis.
imputação que pesa contra si

23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
24 SILVA, José Afonso da. Op. cit., pp. 183-184.
1458

utilizando-se de todos os meios
lícitos previstos para tanto e,
no caso de processo penal, incluise mesmo as provas ilícitas
para fins de exercício deste
precioso direito amplo à defesa,
desrespeitando-se,
inclusive,
somente em favor do réu, à
condição paritária do processo.

A luz destes argumentos,
podemos afirmar que a ampla
defesa representa o principal
pressuposto de validade e de
legitimidade da própria sanção
a ser aplicada ao acusado e, por
derradeiro, legitima a própria
atuação do Estado, pois, como
definiu José Afonso, este direito
se fundamenta no princípio
da soberania popular que, por
sua vez, é legitimador da própria
investidura
da
autoridade
do Estado.

Daí decorre a imprescindibilidade
de
se buscar encontrar
disposições
legais
infraconstitucionais que estejam
em harmonia com o sentido da
própria Constituição, já que a
expressão “Estado de Direito”,
no modelo constitucionalista,
expressa um aspecto valorativo
central que pode ser representado
por um tipo de Estado que tem
na ordem jurídica em geral o seu
fundamento e limitação do Poder,
sendo ilegal o poder estatal não
fundado numa constituição e
a não submissão de seus atos à
uma ordem jurídica.
Nesta toada, no sentido de
melhor (re)adequar e harmonizar
o sistema Processual Penal
Brasileiro, foi editada a lei 11.719
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do dia 20 de junho de 2008 que
instituiu nova ritualística ao
procedimento comum ordinário,
alterando o art.394 do CPP
para adequá-lo à Constituição,
notadamente no que se refere
ao direito a ampla defesa em
sentido lato.
Antes da citada modificação, o
art. 394 do CPP determinava que
o juiz, após receber a denúncia
ou a queixa, designaria dia e hora
para interrogatório do réu, o que,
para muitos, feria de morte a
amplitude do exercício do direito
de defesa, já que o réu era instado
a manifestar-se antes mesmo de
conhecer todos os contornos
da acusação e das provas contra
si produzidas.

Entendemos que o mencionado
dispositivo legal era um terrível
limitador da ampla defesa e
por derradeiro, em que pese ter
sido declarado pela Suprema
Corte como recepcionado pela
Constituição vigente, sofria de
parcial
inconstitucionalidade
por limitar o exercício amplo da
defesa do acusado.

Embora modificado tardiamente,
em
razão
da
alteração
legislativa trazida à baila pela
lei 11.719/2008, o mesmo artigo
396 do Código de Processo Penal,
(re)adaptado e harmonizado
com o conteúdo da nossa
Constituição, determina que o
julgador, após recebida a peça
acusatória, ordenará a citação
do acusado para oferecer a
resposta à acusação, sendo o seu
interrogatório realizado somente
ao final da instrução criminal,
conforme a modificada redação
do artigo 400 do Código de
Processo Penal.

recebimento desta, sendo certo,
A reforma, como se vê, privilegiou todavia, que o artigo 7º determina
o direito a ampla defesa, bem seja realizado o interrogatório
como consagrou o interrogatório logo após o recebimento da
como sendo meio de defesa, acusação pelo órgão colegiado.
abandonando-se a tese de que
se trataria de mero meio de Como visto, apesar de a reforma
produção de prova.
processual ter alterado a
posição topográfica do ato de
Digno de nota, sobretudo, é o fato interrogatório, alocando-o ao
de que a apresentação prévia da final da instrução criminal,
resposta à acusação privilegia os procedimentos especiais
a ampla defesa quando permite de primeira instância e o
que o acusado possa suscitar procedimento previsto para
matérias e apresentar provas processo
originário
em
que podem dar ensejo à rejeição instância superior, definem
da peça acusatória ou a sua o
ato
de
interrogatório
absolvição sumária.
como sendo o primeiro da
instrução probatória, e aqui,
Por via de consequência, em contraposição ao conceito
ampliado que foi o exercício do lato de ampla defesa, o acusado
direito de defesa do acusado, ostenta a qualificação jurídica de
a reforma elevou certos atos réu, pois, recebida a denúncia, é
constantes do rito procedimental citado para ser interrogado e não
a
categoria
constitucional para
apresentar
resposta,
fundamentadora da própria exatamente como definia o
existência do Estado. Abandonou- ultrapassado sistema.
se, embora tardiamente, aquela
visão inquisitiva que considerava Em que pese a determinação legal
o interrogatório como mero inalterada, o Supremo Tribunal
meio de prova, tal como era Federal no julgamento do
ínsita daquela vetusta fórmula Agravo Regimental na Ação
primitiva atávica do sistema Penal nº 528, de relatoria do
inquisitivo, em que réu era, na Ministro Ricardo Lewandowski,
verdade, objeto do processo e não inovou e instrumentalizou novo
detentor sistemático de direitos. entendimento destacando que a
O indivíduo, então, passa a ocupar nova ordem da lei adjetiva, mais
a categoria de sujeito do processo, favorável ao acusado, deve reger
e não de objeto do processo como todos os procedimentos penais,
no superado regime inquisitorial. quer se trate de delito submetido
ao rito procedimental do Código
Registre-se, em tempo, que a de Processo Penal, quer seja
lei 8.038/90 instituidora de submetido a rito especial definido
normas procedimentais para em legislação própria, passando
processos perante o Superior a jurisprudência da Suprema
Tribunal de Justiça e o Supremo Corte a adotar a nova redação
Tribunal Federal, no seu artigo do art. 400 do CPP por propiciar
4º determina que o acusado seja maior eficácia à defesa, devendo
notificado para se manifestar ser afastado o previsto no art.
sobre a acusação antes do 7º da Lei 8.038/1990, quanto à
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designação do interrogatório.

Quando do julgamento da Ação
Penal nº 528, manifestou-se
o Eminente Ministro Celso de
Mello, passando a consignar o
seguinte entendimento:

“agora, de outro lado, tal seja
a compreensão que dê ao
ato de interrogatório, que,
mais do que simples meio de
prova, é um ato eminente de
defesa daquele que sofre a
imputação penal e é o instante
mesmo em que ele poderá, no
exercício de uma prerrogativa
indisponível, que é o da auto
defesa e que compõe o conceito
mais amplo e constitucional
do direito de defesa, tal seja a
compreensão então que se dê
ao ato de interrogatório(...) hoje,
o interrogatório como sendo
um ato que precede a própria
instrução probatória muitas
vezes não permite ao réu que
apresente elementos de defesa que
possam suportar aquela versão
que ele pretende transmitir ao
juízo processante.”
Os autores clássicos já alertavam
para esta necessidade de
modificar o interrogatório para
o final da instrução no sentido de
melhor prestigiar a ampla defesa,
como podemos verificar da obra
de Eduardo Espínola Filho que,
citando Altavilla, consignou que:

somente
no
interrogatório
adquire existência o contraste
entre a acusação e a defesa, com
que se concretiza o contraditório,
visando ao qual se realizam os
atos anteriores ao interrogatório
(mandados e citações).” ²⁵
Já no campo das nulidades,
segundo o brocardo pas de nullité
sans grief, a nulidade somente
se configuraria se houvesse
algum prejuízo às partes no
processo. Todavia, a ausência
do ato de interrogatório traduzse por nulidade absoluta, já que
impede que o réu justifique a
sua ação, apontando provas em
favor de sua defesa ou até mesmo
silenciando-se ante à acusação
como estratégia de defesa, não
produzindo qualquer prova em
seu desfavor.

Hélio Tornaghi nos ensina que
o interrogatório pode assumir
a natureza jurídica de meio de
prova ou de meio de defesa,
conforme opção legislativa,
estruturando a sua tese nos
seguintes argumentos:

“Note-se que se trata de política
criminal.
O
interrogatório
do acusado tanto pode ser
aproveitado pela lei para servir
como método de prova quanto
como instrumento de defesa. No
primeiro caso, o juiz pondera
tudo aquilo que o réu afirma,
a seu favor ou contra si. As
“do ponto de vista formal, a alegações do acusado podem
relação processual se instaurou demonstrar alguma coisa, podem
no momento em que a ação até, convencer o juiz e, embora
penal dirige a pretensão punitiva isto seja raro, é possível que o
contra um indiciado, fazendo-lhe réu, por sua sinceridade, pela
assumir a qualidade de acusado, verossimilhança do que afirma,

pela firmeza e convicção com que
fala, logre não deixar qualquer
dúvida no espírito do julgador.
Na segunda hipótese (meio de
defesa), o interrogatório é apenas
oportunidade que a lei dá ao réu
para fazer alegações e citar fatos
que possam exculpá-lo(...).”²⁶

Relativamente ao direito ao
silêncio, estruturado a partir
do axioma nemo tenetur se
detegere, o Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento
do HC nº 99.289-MG, na voz do
Eminente Ministro Celso de
Mello, consignou o entendimento
de que o Estado não tem o poder
de tratar o acusado como se
condenado fosse, não podendo,
nesta hipótese, constrangê- lo
a produzir provas contra si
próprio.
Assim votou o Eminente Ministro,
verbis:

“A prática do direito ao silêncio,
que se revela insuscetível
de qualquer censura policial
e/ou judicial, não pode ser
desrespeitada pelos órgãos e
agentes da persecução penal,
porque o exercício concreto dessa
prerrogativa
constitucional
– além de não importar em
confissão – jamais poderá
ser interpretado em prejuízo
da defesa.”
José Frederico Marques, já
entendia no mesmo sentido,
senão vejamos:
“o
interrogatório
constitui
meio de defesa para o próprio
criminoso, visto que lhe dá

25 Espínola Filho, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro, 6ª edição, volume III, 1959, editora Rio, página 8.
26 Tornaghi, Hélio. Compêndio de Processo Penal, tomo III, 1967, José Konfino Editor, página 809, Rio de Janeiro.
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oportunidade de explicar os
motivos de sua conduta e por em
foco circunstâncias do delito que
lhe podem ser úteis na graduação
da pena e aplicação de outras
sanções previstas na lei penal.”²⁷

de
mesma
hierarquia,
cronologicamente
similares
e que não se distinguem em
razão da especialidade, deve o
intérprete assegurar o melhor
interesse constitucional para
solucionar o conflito. Assim,
Da mesma forma, Walter Nunes apenas utilizando um critério
da Silva Júnior:
hermenêutico, a escolha deve
prevalecer eliminando-se uma
“o interrogatório, dentro de uma das normas, já que as duas não
visão acusatória/ inquisitória, podem coexistir, devendo a
era, até então, considerado, a um prevalecente ser informada por
só tempo, como meio de defesa critério que:
e de prova. Mais de prova, é
verdade, pois, conquanto fosse “em maior ou melhor grau,
assegurada a possibilidade de o implemente
o
programa
acusado ficar em silêncio, essa constitucional.
Neste
caso,
faculdade era menos um direito considerar que há apenas um
do que um ônus processual, com único recebimento da denúncia,
repercussão direta na valoração no caso, aquele previsto no
da prova, uma vez que o juiz art.399 do CPP, é a interpretação
podia interpretá-lo em prejuízo mais adequada e consentânea
da defesa. Ou seja, o silêncio podia com um ordenamento jurídico
valer como prova para refutar os que, por expresso mandamento
argumentos da defesa... o constitucional,
tem
como
acusado não era chamado para se fundamento a dignidade da
defender, mas para ser inquirido pessoa humana (CR,art.1º, III).”²⁹
sobre a imputação delituosa
narrada na ação penal.”²⁸
Por
fim,
Eugênio
Pacelli
de Oliveira, ao comentar
A conta de tais argumentos, a instrução especial relativa
podemos concluir que a nova ao procedimento de processo
perspectiva ritual adotada pelo e julgamento do delito de
CPP deve ser aplicada por todos tráfico de drogas consignou o
os procedimentos de persecução seguinte entendimento:
penal em juízo, ainda que tais
procedimentos estejam definidos “Como
já
adiantamos,
a
na legislação especial, conforme Lei
11.719/2008
trouxe
explicou o artigo 394, §§ 4º e 5º, grandes
modificações
no
do Código de Processo Penal.
âmbito procedimental, com
repercussões, inclusive, nos
Gustavo Badaró, invocando procedimentos especiais por
Norberto Bobbio, entende que força de ressalva expressa na
no caso de normas divergentes nova legislação. Assim, e essa

é uma regra que deverá ser
observada em todo procedimento
da primeira instância, seja
comum ou especial, por exigência
da norma contida no art.394, §4º,
do CPP, deverão ser cumpridas,
em todos os ritos, as etapas dos
arts. 395 a 397 do CPP.”³⁰

Finalizando estas sumárias
linhas,
entendemos,
com
todo respeito àqueles que
entendem de forma diversa,
que o procedimento relativo
aos crimes de tráfico de drogas
e todos aqueles descritos em
leis especiais, devem manter
o interrogatório ao final do
procedimento,
adequando-se
ao texto Magno e a modificação
infraconstitucional
trazida
pela lei 11.719/2008, de modo
que, com o novo procedimento
instituído no art. 396 do CPP, por
força do art. 394, §4º, do mesmo
diploma, deve ser aplicado o rito
indicado nos artigos 395 a 400
do CPP a todos os procedimentos
penais, inclusive os especiais.
Ademais, por força constitucional
decorrente da ampla defesa, o ato
de interrogatório do réu deve ser
o último a ser realizado, e modo
que não se ofenda o aludido
princípio constitucional.
Somente
assim
estaríamos
indo ao encontro da evolução
da
dogmática
processual,
festejando-se
o
sistema
acusatório por meio da aplicação
irrestrita da teoria do garantismo
penal em favor das garantias
fundamentais do acusado.

27 Marques, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, Bookseller, 1997, pg. 299. Silva Júnior, Walter Nunes da. Reforma tópica do
processo penal – Rio de Janeiro, Renovar, 2009, pg. 116.
28 Silva Júnior, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal – Rio de Janeiro, Renovar, 2009, pg. 116.
29 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2012.
30 Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 10º edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 200, pg. 640.
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6. Conclusão

Interpretação e aplicação da
constituição: fundamentos de
Em vista de todo o exposto, uma dogmática constitucional
conclui-se ser inegável que transformadora. 3. ed. São Paulo:
o estudo da evolução do Saraiva, 1999.
processo penal ao longo da
história sempre o conduziu BITENCOURT, Cezar Roberto.
pelo caminho da defesa dos Falência da Pena de Prisão.
Paulo:
Revista
dos
direitos do homem, instituindo- São
se a cada nova modificação da Tribunais, 1993.
sistemática processual novas
formas de se proteger os direitos CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito
constitucional e teoria da
fundamentais dos cidadãos.
constituição. 2. ed. Coimbra:
Nesse
sentido,
compete Almedina, 1998.
ao
operador
do
direito
conscientizar-se de que as CARBONELL, Miguel. La garantía
garantias
fundamentais de los derechos sociales en la
devem
ser
irrestritamente teoría de Luigi Ferrajoli. In:
observadas, prestigiando-se um CARBONELL, Miguel; SALAZAR,
processo penal justo e isento de Pedro. Garantismo: estúdios
sentimentos que conduzam a um sobre el pensamiento jurídico de
resultado maculado por emoções. Luigi Ferrajoli. Madrid: Trotta,
O garantismo penal é hoje o 2005.
ápice da defesa das garantias
fundamentais
do
acusado, CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias
devendo ser irrestritamente constitucionais na investigação
observado como forma de criminal. 2. ed. Rio de Janeiro:
limitação
da
voracidade Lumen Juris, 2001.
repressora do Estado em
detrimento
dos
direitos ESPÍNOLA FILHO, Eduardo.
Código de Processo Penal
individuais dos cidadãos.
Brasileiro. 6. ed. vol. III. Rio de
Janeiro: Rio, 1959.
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Verdade judicial e sistema
de prova no processo penal
brasileiro
Eugênio Pacelli
O presente artigo é – desde já –
declaradamente despretensioso.
É mais crítico que propositivo
e se limita a debater uma
questão específica no processo
penal brasileiro. Trata-se de
uma
discussão
localizada,
sobretudo (ainda!), no âmbito
doutrinário, e que diz respeito
à possibilidade de verdade no
processo penal. Não iremos
avançar sobre questões de fontes
ou de meio de provas, ainda que
também por aí pudéssemos
traçar paralelo equivalente.1
Interessa-nos
especialmente
o crescimento de concepções
teóricas
praticamente
não
mais encontradas no direito
comparado – exceção feita aos
EUA – e que por aqui passaram
a ostentar foros de cidade. Esse
crescimento, já o dissemos,
parece ter encontrado o seu
terreno mais fértil na doutrina
e nas academias nacionais. E a
concepção a que nos referimos
diz respeito aos sistemas de
provas, ou, mais amplamente,
aos sistemas processuais de
1

produção de verdade (igualmente
processual) ou de certeza
judiciária. O objeto de nossas
reflexões, portanto, girará em
torno do adversary system, ou
modelo processual de partes, em
que se reserva a estas a condução
e a construção da verdade
judicial, com o alheamento do
juiz de tal tarefa.
A curiosidade é que a citada
perspectiva doutrinária, que já
caminha para a hegemonia, inclui
particularidades
tipicamente
nacionais no discurso de partes
e no do afastamento sistemático
do magistrado na gestão
da prova, no ponto em que
também exige deste último (o
juiz) maiores aprofundamentos
sobre o material probatório e
mesmo informativo disponível,
segundo sejam determinados
momentos e decisões a serem
tomadas no curso do processo,
o que não é compatível com o
sistema estadunidense. Talvez
se trate de um tipo especial de

condicionamento
ideológico
ou teórico, suficiente, porém,
para o comprometimento com
a hipótese originária, tal como
aquele tantas vezes atribuído
ao juiz do processo que toma
contato com o material de
investigação. Talvez no fundo
de tudo esteja lá o homem, com
suas escolhas prontas e a salvo
de qualquer outra interferência
que não seja dele mesmo. Mas,
ao menos por enquanto, não
estamos dispostos a abandonar
o compromisso ou um nível
mínimo de comprometimento
com os fundamentos primeiros da
Ciência. Obviamente não estamos
falando de neutralidade do
sujeito, mas da autocompreensão
de seus condicionamentos no
mundo da vida. E tampouco
estamos falando da busca de
qualquer verdade real, mas, sim,
do cumprimento de uma tarefa
inevitável, fundada na premissa
essencial do Direito, enquanto
aparato válido e legítimo para
a produção de decisões sobre
conflitos e dissensos.2 Essa

Confira-se o recorte jurisprudencial e doutrinário apontado por CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. A constituição e as intervenções

corporais no processo penal: existirá algo além do corpo. In Processo penal e democracia, Org. Geraldo Prado e Diogo Malan, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 343/366.
2

Ver, no particular, a observação de HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, para quem “O Estado é necessário como poder de organização, de sanção e de execução, porque os direitos têm que ser
implantados, porque a comunidade de direito necessita de uma jurisdição organizada e de uma força para estabilizar a identidade, e porque a formação da

vontade política cria programas que tem que ser implementados. Tais aspectos não constituem meros complementos, funcionalmente necessários para o

sistema de direitos, e sim, implicações jurídicas objetivas, contidas in nuce nos direitos subjetivos. Pois o poder organizado politicamente não se achega ao

direito como que a partir de fora, uma vez que é pressuposto por ele: ele mesmo se estabelece em formas de direito. O poder político só pode desenvolver-se
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tarefa, reitere-se, é a da decisão inquirir a testemunha tanto antes
quanto depois da inquirição feita
final no processo judicial.
pelas partes.
O Supremo Tribunal Federal,
contudo, não aderiu ao debate. Destaque-se, por primeiro, que
Pelo
contrario,
permanece as novidades do processo civil
na compreensão – acertada, brasileiro não serão incorporadas
segundo nos parece – da ao processo penal pelo fato
validade do disposto no art. de serem assim, novidades. O
156 do CPP, que permite ao processo de autointegração
juiz do processo a iniciativa do Direito não se faz por
supletiva da prova, quando não preferências do intérprete, e, sim,
demonstrada qualquer perda de pela necessidade de aplicação
imparcialidade judicial. E assim de norma jurídica a uma
entendem as suas duas Turmas, situação não regulada. Assim, no
segundo se vê no julgamento do particular, independentemente
HC 121.689/DF, Rel. Min. Luiz da qualificação que se queira dar
Fux, 13.05.14 (1ª. Turma) e RHC ao novo sistema de processo civil,
88.320/PI, Rel. Min. Eros Grau, o fato é que o modelo acusatório
24.04.06 (2ª. Turma). Por isso, e penal não sofrerá esse influxo
porque a maioria esmagadora dos das citadas regras do novo CPP.
Tribunais nacionais caminha na Talvez se pudesse pensar, com
mesma direção, nosso trabalho maior acuidade e prudência,
aponta mesmo é para a questão sobre a aplicação do novo art.
10, CPC, que amplia, e bem,
doutrinária.
o exercício do contraditório.
Fiel aos compromissos desse Mas não nos deteremos sobre
precioso (modéstia segue em o tema. Primeiro, por que ele é
rodapé)3 conjunto de trabalhos lateral aos nossos propósitos;
sobre as inovações do novo segundo, porque o nosso lustre
Código de Processo Civil, não Coordenador dessa obra, Prof.
podemos deixar de nos referir ao Antônio Cabral, já exauriu a
texto dos artigos 141 e 459, §1º, melhor compreensão sobre a
do novo estatuto processual civil. matéria4.
No primeiro (artigo) permanece a
estabelecer,
então,
aludida legislação contemplando Cumpre
o princípio dispositivo, enquanto, como verdadeira premissa, a
no segundo (art. 459, §1º, CPC) se legitimidade da intervenção
dispôs sobre a possibilidade de penal na ordem jurídica atual
intervenção do juiz na produção e as possibilidades de se
da prova testemunhal, em termos compreender o Direito Penal e o
incompatíveis com um processo Processo Penal como alternativa
rigorosamente de partes, a saber: validamente conformada na
da
República.
Art. 459....§1º O juiz poderá Constituição
através de um código jurídico institucionalizado na forma de direitos fundamentais.

Para logo, não nos referimos
aos estudos criminológicos, já
por recorrermos ao aludido
pressuposto de legitimidade
dessa intervenção, nos limites
mínimos
das
explicitações
constitucionais, e também por
não pretendermos questionar as
conclusões mais óbvias a respeito
da histórica e progressiva
falência do sistema prisional. No
particular, sabe-se, porém, que
pelo menos 90% (noventa por
cento) dos tipos penais nacionais
permite, em tese, a aplicação das
penas restritivas de direito. E
ainda que os 10% (dez por cento)
restantes dessa criminalidade
abstrata sejam os responsáveis
pela maioria esmagadora dos
processos de criminalização
secundária e pela covarde
seletividade do sistema punitivo,
restaria discutir algumas das
razões da ineficiência do sistema
operacional do Direito e do
Processo Penal e da ineficácia
de suas normas em relação a
outros importantes setores
da sociedade brasileira. E
note-se que essa premissa – a
respeito da democracia - não
é superestimada. Funda-se em
comprovadas estimativas de
consenso.
Com efeito, à pergunta sobre se
alguém duvida da ou sustenta a
ilegitimidade e a invalidade das
disposições penais e processuais
penais da Constituição da
República, qualquer pesquisa no
âmbito da respectiva dogmática
responderá
negativamente.

3

À exceção do autor desses estudos, são notáveis os demais participantes da obra coletiva. Bem por isso, lograram eles cumprir a meta estabelecida,

4

CABRAL, Antonio do Passo. Il principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito. Rivista di Diritto Processuale, ano LX, nº2,

dialogando em profundidade com o novo CPC, para finalidades de aplicação no processo penal. E foi o que não fizemos. Mas as razões estão bem delimitadas.
abr-jun, 2005, p.459 ss; Idem, Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. Rio de

Janeiro: Forense, 2ª Ed., 2010, capítulos 3 e 5, p.103 ss, 207 ss; Idem, Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição de
posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podivm, 2a ed., 2014, cap.5, p.339 ss.
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Malgrado os equívocos facilmente
contornáveis – e contornados!
– no aludido texto, de que são
exemplos,
a) a inafiançabilidade para
determinados delitos, como a
proibir a restituição da liberdade
para aprisionados em flagrante
pela e só gravidade dos delitos;
b) a hediondez aleatória como
combustível da tipicidade para a
retórica da seletividade dos danos
e de seus autores tradicionais,

não restam dúvidas quanto
à convergência e quanto ao
consenso em torno da maioria
absoluta das demais estipulações
de índole penal e processual
penal. Há, pois, direito e processo
penal para muito além das
objeções do cárcere.

De outra parte, parecem já
consolidadas as preferências
teóricas que professam a
necessidade de se pautar o
Direito Penal pelo postulado
da intervenção mínima, de
modo a reduzir as deficiências
e os excessos da atividade
legislativa, propondo-se, então,
uma orientação hermenêutica
mais adequada aos horizontes
do Estado de Direito. Com
isso, parece haver consenso
(majoritário, pois) no sentido de
que a proteção penal há de ser nos
limites da indispensabilidade,
sobretudo quanto estiver em
risco a imposição de pena
privativa da liberdade.

um trabalho de Bernard
SCHUNEMANN, intitulado: O juiz
como um terceiro manipulado no
processo penal? Uma confirmação
empírica dos efeitos perseverança
e aliança. O texto compõe uma
coletânea de vários outros do
mesmo autor e foi publicado em
língua portuguesa pela tradução e
sob a segura coordenação de Luís
Greco (Estudos de direito penal,
processual penal e filosofia do
direito)5. A partir dele se articulará
um pouco da questão atinente
às determinações inconscientes
das
práticas
processuais
penais. A outra dimensão aqui
aventada – a hermenêutica e seus
condicionamentos ideológicos,
também presentes na vida
acadêmica nacional - vem de
sempre. Desde o primeiro e até
o último contato que houve e
houver entre o jurista e o homem.
Uma ilustração desse quadro
pode ser obtida de uma carta
escrita por BOBBIO a Alessandro
BARATTA, em que o primeiro
explica as razões pelas quais
não se animava a participar de
um projeto acadêmico então
coordenado pelo segundo. Jamais
tivemos gosto pelas transcrições
de referências bibliográficas,
mas a autoridade e o contexto
do referido texto merecem uma
síntese da missiva:

Que toda sociedade tenha seus
crimes específicos é obvio, e não
há necessidade de ser marxista
para admitir isso. Basta um pouco
de senso histórico. Dito isso, é
preciso evitar o erro oposto, qual
seja, o de pensar que os ‘fenômenos
A ideia a respeito do conteúdo do desvio e da repressão’
desse artigo não é nova, mas devam ser interpretados como
se viu surpreendentemente ‘aspectos específicos da formação
enriquecida na leitura de socioeconômica do capitalismo

5
6

avançado’. Uma tese desse gênero,
que é antes de tudo historicamente
insustentável, tem o único efeito
de levar à deletéria conseqüência
(digo deletéria do ponto de vista
político) de se acreditar e de se fazer
acreditar que basta eliminar o
capitalismo para eliminar o desvio
(algo semelhante já aconteceu com
a teoria da extinção do Estado,
e seria bom não repetir o erro a
propósito da extinção do desvio).
Creio, ao contrário, que a tarefa de
uma Revista de direito e de política
criminal que deseja ser, como a
sua, ao mesmo tempo inovadora
e científica (e aqui entendo por
‘científica’ o oposto de ‘ideológica’)
é a de estudar os fenômenos de
desvio da forma capitalista tanto
quanto os de outras formações
econômico-sociais (por exemplo,
dos Estados Socialistas), de
conduzir análises comparadas as
mais amplas possíveis, as mais
isentas de preconceitos, as mais
livres de orientações ideológicas
pré-constituídas, ao longo de todo
o curso da história e nos diversos
países e regimes.6

II
O mencionado trabalho de
SCHÜNEMANN
inicia
com
uma pesquisa balizada por
metodologia experimental típica
das ciências sociais, na qual
58 (cinquenta e oito) pessoas,
dentre magistrados e membros
do Ministério Público, foram
convidados a atuar na posição de
juízes e de órgãos da acusação, em
diferentes fases processuais, na
apreciação da simulação de dois
processos criminais (materiais

SHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito penal, processual penal e filosofia do direito. Org. Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

BOBBIO, Norberto, Nem com Marx, nem contra Marx, Org. Carlo Violi, Trad. Marco Aurélio Nogueira.São Paulo: Editora UNESP, 2006, p. 267.)
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extraídos de processo reais).

do mais acurado respeito. O que
não impedirá – e jamais poderia –
Em um deles, enquanto um de levantarmos algumas dúvidas
grupo deveria examinar se o sobre a capacidade de integração
material era suficiente para o humana em projetos dessa
oferecimento da denúncia, o natureza.
outro decidiria pelo recebimento
ou não da peça acusatória, em As conclusões principais obtidas
caso de denúncia então oferecida. na pesquisa foram deveras
interessantes.
Na outra experiência, os
participantes eram convidados a No primeiro caso, relativo ao
sentenciar o processo, em níveis material que serviria de base
distintos de informação quanto tanto para o oferecimento ou
ao material colhido na fase de não da denúncia quanto para a
investigação (uns conhecendo o sua rejeição (ou recebimento),
aludido material e outros não), apurou-se que:
após participarem também
da simulação da audiência de Dois terços do grupo encarregado
instrução criminal, na qual uma de oferecer ou não a acusação
parte dos integrantes poderia (formado
por
promotores)
inquirir as testemunhas e a decidiram por não fazê-lo
outra não. Havia, portanto, dois (equivalendo ao arquivamento);
referenciais distintos de pesquisa,
a saber, a) decisões produzidas A maior parte do outro grupo (de
por aqueles que conheciam a juízes), a quem competia receber
fase de instrução e por aqueles (ou não) a denúncia já oferecida
que a desconheciam, e, b) pelo Ministério Público, entendeu
decisões proferidas com e sem de recebê-la.
a possibilidade de inquirição de
testemunhas na audiência. Nesse Na segunda hipótese, atinente à
caso, todo o material de inquirição prolação de decisão absolutória
feito pelos participantes que ou condenatória, segundo fosse
podiam interferir também foram o conhecimento prévio ou não
disponibilizados àqueles que não do material de investigação
puderam inquirir.
e segundo se pudesse (ou
não) inquirir os envolvidos
Os
detalhes
de
maior em audiência, notou-se que
profundidade, bem como os dados a significativa maioria dos
e as especificidades dos critérios participantes que conheciam o
então utilizados não serão aqui aludido material (de investigação)
reproduzidos, até porque não optou pela condenação, enquanto
pretendemos levantar objeções à o contrário se deu com o outro
metodologia então utilizada e nem grupo (que desconhecia o
à capacidade de investigação e de material). Apurou-se também
conclusões e deduções saídas da que os participantes que
pena do ilustre professor alemão. puderam inquirir as testemunhas
Pelo contrário, vamos partir do na instrução tiveram um
princípio que o experimento seja rendimento muito superior
merecedor de toda credibilidade àqueles que não puderam fazêcientífica,
aceitando
suas lo, no que toca especificamente
conclusões como merecedoras ao “nível de atenção em relação
1468

à quantidade e qualidade de
informações produzidas na
audiência”.

Daí, e a partir de metodologias
próprias da psicologia social e
da informação, o ilustre autor,
em resumo, levou a cabo uma
hipótese por ele já formulada
anteriormente acerca de préjulgamentos que frequentemente
se realizavam no processo
penal alemão, explicada, desde
então, pelo que se convencionou
denominar teoria da dissociação
cognitiva. Dessas experiências
se poderia extrair a presença
(ou possibilidade de presença)
de quatro efeitos visíveis: o da
perseverança, o da redundância, o
da atenção e o efeito aliança.

Dito muito rapidamente tais
efeitos significariam: a) os
juízes tenderiam a confirmar
sua impressão inicial obtida no
ato de recebimento da denúncia
(perseverança), em razão de
também tenderem a diminuir
sua atenção em relação às
informações contrárias àquelas
impressões iniciais, guiandose pelo critério da redundância,
isto é, dando preferência àquilo
que lhe soava como repetição
do material por ele armazenado
(apreendido); b) por outro
lado, os juízes impedidos de
inquirir as testemunhas em
audiência tenderiam a perder
significativamente a atenção
em relação às informações ali
produzidas. Por fim, c) o efeito
aliança decorreria do fato da
tendência de o magistrado aceitar
a credibilidade de competência
funcional dos membros do
Ministério Públicos, de modo
a se limitarem a ratificar os
oferecimentos de denúncia.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

Todas essas conclusões talvez
possam ser levadas também para
o âmbito de nossas academias,
em
que,
em
proporções
muitíssimo menores, é claro,
observa-se fenômeno parecido,
campeando o efeito perseverança
e o redundância, resultando em
inegável défict de atenção em
relação às questões discutidas
sobre perspectivas diferentes
daquelas que configuram a
hegemonia do pensamento local.
III
A outra ponta desse laço – e não
menos importante – giraria em
torno da questão da verdade no
processo penal, até porque todos
os efeitos da pesquisa então
realizada poderiam afetar em
maior ou menor medida o grau
de idoneidade do conhecimento
construído para fins de formação
da convicção judicial. Mas, é claro,
não só do conhecimento, mas
também do conhecimento válido
em face das regras do devido
processo legal. Entrelaçam-se
nesse ponto, então, as discussões
sobre o papel do juiz no devido
processo penal, a fim de se
reduzirem os riscos de uma
interferência aprioristicamente
condicionada, por força de vícios
por assim dizer funcionais, e
sobre as funções e missões do
processo judicial, referidas agora
e então aos compromissos com
as determinações do Estado de

7

Direito.

Ao qual se seguirá naturalmente
a identificação do lócus de sua
Nesse passo, há uma premissa contingência. E se chegará ao
que precisa ser desde logo Direito e, inevitavelmente, ao
adiantada. Não seria exagero Estado de Direito, conforme
dizer que a verdade é uma questão vimos e pelos fundamentos já
essencialmente
filosófica, declinados acerca do horizonte
particularmente no âmbito das normativo brasileiro e da
Ciências Humanas e das Sociais Constituição da República de
Aplicadas7. As possibilidades do 1988.
conhecimento humano, e, mais
que isso, as condições de sua A verdade aqui, portanto, não
validade, permanecem presentes caminhará sob orientação de
desde sempre nas inquietações qualquer linha ou fundamentação
do Homem, e, para ficarmos em filosófica, ainda que a sua
tempos mais recentes, desde afirmação no âmbito jurídico,
Kant até a virada lingüístico- como estaremos a ver, não
pragmática, com Heidegger, prescinda de alguns elementos
Gadamer, Wittgenstein e os de linguagem e de hermenêutica.
que se seguiram a eles. Mas não Mesmo nesse caso, porém, a sua
discutiremos tais questões por base estará ancorada em uma
aqui, por variadas razões. E uma metodologia ou – vá que seja! - até
apenas nos basta: o processo mesmo em uma filosofia, limitada,
judicial ou qualquer outro meio ou contudo, ao Direito. SHÜNEMANN
procedimento tendente à solução também fez a mesma advertência
de dissensos e/ou conflitos em resposta àqueles que rejeitam
tem que afirmar algum tipo de a possibilidade de uma verdade
convicção em relação aos fatos material no processo judicial9.
e em relação à regra normativa De notar-se mais que, levada
existente para fundamentar uma a objeção então levantada às
decisão. Quem decide e quem está últimas conseqüências, jamais
autorizado a decidir, em qualquer seria possível qualquer tipo de
instância, afirmará um tipo de solução de conflitos, em qualquer
verdade. Desde que se reconheça nível de racionalidade, posto que
a necessidade de intervenção de inalcançável a verdade histórica.
um terceiro em um conflito alheio, O processo judicial, por isso,
essa intervenção pressuporá cuida de uma espécie de verdade
capacidade de decisão e, com ela, a ser construída por necessidade
autoridade para aquela verdade. e determinada por um conjunto
Esse é, portanto, um ponto de de regras, essas sim a serem
devidamente
esclarecidas
partida.8
(alcance e extensão).

Para referências bibliográficas sobre a problematização da verdade no âmbito da matemática, confira-se o pequeno ensaio de Bartira Macedo de

Miranda SANTOS, A questão da verdade científica e o princípio da verdade real no processo penal, disponível em www.eugeniopacelli.com.br/publicações/
artigos.
8

Já na filosofia do direito se entram lições nesse sentido, conforme se vê em FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica,

decisão, dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 89, para quem a questão central do direito não se liga ao problema da verdade, mas ao da decidibilidade.

Tema também tratado em Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 96, em conexão com o princípio da inegabilidade dos
pontos de partida na dogmática jurídica.
9

SHÜNEMANN. Bernd. Ob. cit. p. 245
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Nesse ponto, poderemos chamála perfeitamente de verdade
material, como a deixar para além
de qualquer dúvida que estamos
a nos referir a uma metodologia
da prova, fundada, contudo,
em procedimentos situados
em níveis mais confiáveis de
demonstrabilidade dos fatos em
apuração no processo. Verdade
processual, em todo caso. Uma
norma jurídica como aquela
constante do art. 302, do nosso
Código de Processo Civil, porém, a
dizer que se presumem verdadeiros
os fatos não impugnados (na
contestação é absolutamente
inadmissível em processo penal,
por uma razão bem simples.
Ali, o que se tem é uma regra de
julgamento e não uma regra de
prova. Ali se presume o fato e sua
verdade; aqui, no processo penal,
pretende-se a busca dela (prova
do fato).

O mais importante de tudo isso,
ao fim e ao cabo, é que o Estado
de Direito não pode abrir mão da
realização daquilo que entende e
consagra por concretização dos
direitos fundamentais, ainda que
pela via judicial e ainda que pela
via coercitiva, como sói ocorrer
com o direito penal e com o
processo penal. De tudo resulta,
então, que a verdade material ou os
procedimentos e regras voltados
para a construção da certeza
judicial também se incluem como
função e como missão do aparato
normativo estatal, ocupando
os mesmos níveis de relevância
10

de outros direitos e garantias
individuais. Delimitá-los e definir
o campo de sua aplicação é a
grande tarefa a ser realizada
pela doutrina e pelos Tribunais.
Uma coisa, então, é delimitá-los.
Outra, porém, muito diferente,
é
torná-los
absolutamente
ineficazes, segundo projetos
que não se compadecem com
o reconhecimento de sua
legitimidade.
IV
Posta a questão atinente ao
compromisso com a verdade
material também como uma das
funções essenciais do processo
penal, sem prejuízo do dever
de respeito e de observância
às regras do devido processo e,
com maior ênfase, das garantias
individuais, deve-se passar ao
exame dos principais pontos
e dúvidas a que nos referimos
nas linhas introdutórias desse
trabalho, e, notadamente, a) sobre
o papel do juiz na fase de instrução,
e,
mais
especificamente,
sobre sua iniciativa (e em que
medida) de intervenção para
além das partes; b) acerca dos
condicionamentos funcionais –
conscientes ou não - que podem
incidir sobre o juiz, dependendo
do modelo de processo em que
estiver atuando, e, c) de como tais
condicionamentos,
acrescidos
de outros, ideológicos, teóricos
e de variados matizes, podem

interferir, não só na atuação das
partes no processo, mas, de modo
muito mais sensível, na formação
do pensamento processual penal
de qualquer ordem social e
jurídica, e, particularmente, no
Brasil.
V
Há de ter restado claro que não
iremos examinar as fontes e
os meios de prova no processo
penal, a não ser de modo
marginal, quando necessário
para a elucidação das objeções
aqui lançadas. Seja como for,
não se irá questionar a validade
ou invalidade intrínseca desses
métodos de demonstração dos
fatos. Tampouco o princípio da
inadmissibilidade das provas
obtidas ilicitamente ocupará
espaço de relevo, embora a
referência a ele seja inevitável no
âmbito das discussões acerca dos
fundamentos de sua aplicação.

Interessa-nos, particularmente, o
debate acerca do papel do juiz na
fase de instrução ou de processo
propriamente dito. Cresceu
a ponto de consolidar-se no
ambiente acadêmico nacional10 a
idéia segundo a qual, a) haveria
um modelo processual acusatório
definido na Constituição da
República, e, b) esse modelo
imporia a absoluta (ou quase
total) inércia do juiz na gestão
da prova, à maneira, então, de

Pode-se afirmar, com boa margem de segurança, que o desenvolvimento dessa perspectiva e os esforços para a sua irradiação no direito processual

penal brasileiro se devem a Jacinto Nelson Miranda Coutinho (Um devido processo legal (constitucional) é incompatível com o sistema do CPP, de todo
inquisitorial. In Processo e democracia. Coord. Geraldo Prado e Diogo Malan, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 253/262), emérito Professor Titular da

Universidade do Paraná, cujos passos foram seguidos, com igual competência, por Geraldo Prado (Sistema acusatório. A conformidade constitucional das
leis processuais penais. 3ª. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005), Aury Lopes Júnior (Direito processual penal e sua conformidade constitucional.

9ª. Edição. 2ª. Tiragem, São Paulo: Saraiva, 2012 e Alexandre Morais da Rosa (O juiz e o complexo de Nicolas Marschall. disponível em WWW.ibccrim.
org.br, São Paulo, 23 jul. 2003), dentre tantos outros. São várias as fontes bibliográficas em relação a tais ilustres autores, sem falar em outras atividades
acadêmicas que também demonstrariam a higidez da citada perspectiva. Limitamo-nos aqui a nos referir a apenas uma delas.
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um adversarial system do direito
estadunidense.

para o mesmo juiz – caso do
processo penal brasileiro – a
tendência seria já agora de
Impressionaram-nos vivamente absolvição, por condicionamento
as conclusões da pesquisa funcional prévio. E, outro
realizada por SHÜNEMANN, problema: tendo o Tribunal
sobretudo no que toca aos ad quem se manifestado pelo
efeitos da perseverança e da provimento do recurso e, assim,
redundância em relação ao juiz pelo recebimento da acusação,
responsável pelo recebimento estaria esse Tribunal (quando
da peça acusatória, que tenderia mantido o órgão de julgamento)
a manter aquele quadro já igualmente condicionado à sua
por ele antecipado (a imagem decisão anterior.
das impressões causadas pela
denúncia recebida) na fase de Nesse passo, não há como deixar
instrução. E veja-se que sequer de registrar o PLS 156 do Senado
estamos falando daquele juiz da República – hoje, tramitando
que teria ordenado qualquer na Câmara dos Deputados sob o
medida coercitiva (probatória ou número 8045/10 – que, cuidando
pessoal) na fase de investigação, de projeto de novo Código
mas apenas do ato de recebimento de Processo Penal no Brasil,
da acusação! A conclusão anuncia previu a instituição do juiz das
ou pode induzir a respostas garantias, com competência para
semelhantes para questões a prática de atos judiciais na fase
distintas, com inegáveis ares de de investigação, terminando
tragédia para o Judiciário. É que aí sua função jurisdicional.11
a vinculação do órgão julgador Entretanto, embora prevista
a uma decisão prévia que ele a separação dos órgãos da
tenha tomado no processo jurisdição para as funções junto
parece se estender a diversos à fase de investigação e para
outros níveis. Mais que isso, a de processo, não se incluiu
parece tornar absolutamente na competência daquele (das
irrelevante o contraditório, garantias) o ato de recebimento
diante da dissociação cognitiva da acusação, que, em tese, poderia
que manteria o juiz a partir de eliminar tais inconvenientes.
sua impressão inicial, tendendo a Mas, que, todavia, criaria outros,
não estar atento às informações na medida em que o juiz das
(provas e argumentações) em garantias, tendo já exercido
sentido contrário. O mesmo as suas funções na fase de
ocorreria na hipótese de rejeição investigação, teria já também
da peça acusatória, quando antecipado alguns juízos acerca
provido o recurso do Ministério de relevantes questões de fato
Público: se os autos voltarem e de direito (interceptações

telefônicas, prisões etc.), o que
poderia facilitar o recebimento
da peça acusatória.

Exatamente por isso pensamos
que não se deveria exigir
fundamentação mais apurada
na decisão de recebimento
da denúncia, que deveria
estar limitada apenas a um
juízo meramente delibativo,
perfunctório mesmo, acerca
da tipicidade dos fatos, da
inexistência de causas extintivas
da punibilidade e da presença
de elementos mínimos para a
formação do convencimento
do Ministério Público (ou do
particular)12. No ponto, nos
afastamos de boa parte daquela
doutrina nacional, sempre – e
corretamente – preocupada
com simulacros de decisões de
recebimento da acusação13. Que
se trata de verdadeira decisão
não duvidamos, até porque o
juízo acerca da existência de
justa causa para a ação penal se
justifica no fato da inquietude
geralmente
causada
pela
persecução penal, e que, também
por isso, consta de modo expresso
na atual legislação (art. 395, III,
CPP). E como tal (decisão) deve
ser mesmo fundamentada, até
por determinação constitucional
(art. 93, IX, CF). Mas nem por isso
se deve exigir que o magistrado
desça a detalhes sobre as
razões pelas quais entendeu
aparentemente típico o fato
narrado, além da presença dos
pressupostos processuais e das

11

É o que se vê do art. 16 ao art. 18 (Capítulo II) do PLS 156. De ressaltar o destacado papel desempenhado por Jacinto N. M. Coutinho em defesa dessa

12

Aliás, parece haver importante distinção entre a legislação alemã – base da pesquisa aqui referida – e a brasileiro sobre a matéria. Embora o texto

iniciativa, membro da Comissão de Juristas formada para a elaboração do anteprojeto, e da qual também tivemos a honra de participar, na relatoria-geral.

do CPP alemão (§ 170) não seja expresso nesse sentido, tanto GRECO (ob. cit. p. 23) quanto SHÜNEMANN (p. 206) se referem a ele como a exigência de
probabilidade de condenação, enquanto o nosso (art. 395, III, CPP) sequer declina o que se entende por justa causa. Doutrinariamente, contudo, tem-se na
justa causa a presença de elementos de convicção suficientes para sustentar a imputação acusatória. Talvez isso explique o efeito de antecipação decisória
na fase de recebimento.
13

Por todos, RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 20ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2012, p. 527.
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condições da ação. Exigir-se que
ele se aprofunde no exame do
inquérito policial ou das peças
de investigação milita em favor
dos inconvenientes que vimos
de apontar. Não bastasse isso,
aqueles elementos informativos
não se destinam a ele e sim à
acusação.

na fase de investigação...

Já sob outra perspectiva,
causou-nos especial surpresa
na multicitada pesquisa os
resultados
significativamente
mais elevados quanto ao nível
de absorção (efeito atenção,
portanto) de informações por
parte dos juízes que estavam
E, pelas mesmas razões, não autorizados a inquirir as
vemos motivo algum para que o testemunhas, seja com o
juiz volte a decidir, e agora com conhecimento do material de
mais ampla fundamentação, investigação, seja sem esse
como querem tantos, sobre a conhecimento. Aliás, esse último
não absolvição sumária, tal como grupo apresentou um patamar
prevista no art. 397, CPP. Os de acerto (memorização das
requisitos legais para a citada informações) de quase 90%
decisão dizem respeito, ou, a) à (noventa por cento).14
matéria de direito, que já deveria
ter sido objeto de decisão no E eis que se abre espaço, então, à
ato de recebimento da acusação apreciação do tão ardorosamente
(tipicidade aparente, ausência de defendido em terrae brasilis o
causa extintiva da punibilidade), denominado modelo de partes, em
b) ou à matéria de fato, relativa que o juiz deveria se afastar por
à prova nos autos da existência completo de qualquer atividade
de excludentes de ilicitude ou probatória, deixando às partes
de culpabilidade. Ora, apenas e apenas à elas a produção e
nos remotíssimos casos em a construção da verdade no
que a defesa apresente, com a processo. No ponto, deve-se
resposta, prova cabal das citadas esclarecer não ser correto
excludentes, seria possível ao afirmar que o adversary system
juiz absolver com base em tais equivalha ao modelo acusatório
dispositivos. Do contrário, o que ou a um tipo único de sistema
se estaria exigindo é que o juiz acusatório. Na verdade, não é o
revire de ponta a cabeça o inquérito fato de poder o juiz atuar com
policial para o fim de apurar a alguma margem de iniciativa
existência de prova da exclusão probatória na fase de instrução
da ilicitude ou da culpabilidade. processual que o qualifica como
E parece haver unanimidade inquisitorial. Sobre o tema,
quanto ao fato de não dever o confira-se a extensa e profunda
juiz, no processo, apreciar os pesquisa histórica e comparada
elementos informativos colhidos

realizada por Mauro Fonseca
ANDRADE sobre os variados
sistemas processuais penais do
passado e do presente.15

De outro lado, ninguém põe em
dúvida, de início, que semelhante
sistema (adversary) opera sob
o signo do duelo ou da disputa,
em que vence quem melhor
desempenhar seu papel diante do
julgador (ou julgadores, no júri
e tribunais). Entre nós e entre
tantos, confira-se BARBOSA
Na
doutrina
MOREIRA16.
comparada, bastaria a leitura
de DAMASKA17 e de CORDERO,
chegando esse último a pincelar,
em cores originárias do instituto,
“Es un espectáculo dialéctico,
una lucha atlética, un combate
abierto,
cargas
procesales,
autorresponsabilidad, ya que
formas y términos señalan una
remota ascendência a los juicios
de Dios (duelos y ordalías, pues
algunos residuos se escapan de
algunos contextos); reducido
a pura operación técnica, en
donde el único valor está en la
observación de las reglas, el
processo se presenta insensible
a la sobrecarga ideológica de
donde se deriva la observación
inquisitorial18.

Aliás, a doutrina de Franco
CORDERO, dos mais notáveis
autores do processo penal
contemporâneo,
ficou
especialmente conhecida no
Brasil pelos quadros mentais

14 SHÜNEMANN, ob. cit. p. 212.
15
16
17

18

ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores. Curitiba; Juruá, 2008, p. 189

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual. Oitava Série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 212/213.

DAMASKA, Mirjan R. The faces of justice and state authority. A comparative approach to the legal process. Yale University Press, 1986, p. 135/140.

CORDEIRO, Franco. Procedimiento penal. Tomo I. Trad. Jorge Guerrero, Santa Fé de Bogotá: Editorial Temis S.A – 2000, p. 86. Tradução do original

em italiano Procedura penale, seconda edizione, Giuffre Editore, 1993).
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paranoicos19, expressão por
ele cunhada para se referir ao
anterior modelo processual
italiano que permitia o julgamento
do processo pelo juiz instrutor
da investigação. Todavia, após
a reforma processual ocorrida
naquele país em 1989, e em
edição publicada posteriormente
a ela, o aludido autor esclareceu
que o novo sistema adotado não
se equiparava àquele de corte
anglo-americano,
adversarial
system, sob importante aspecto,
qual seja, a capacidade de atuação
supletiva do juiz, ex officio,
arrematando: “erano varianti
necessarie”.20

Pressuposto óbvio e ululante de
eventual eficácia de um modelo
desse jaez há de ser a absoluta
e completa igualdade entre as
partes. E, como se vê no discurso
do
direito
constitucional,
igualdade no sentido material e
não apenas formal. Não bastaria,
portanto, a observância das
regras do jogo, mas que os
jogadores estivessem e estejam
em situações similares para o
aproveitamento das faculdades,
oportunidades e dos ônus
probatórios (que também e ainda
que raramente poderão recair
sobre a atividade defensiva).
É dizer, até mesmo no âmbito
da formação específica de
cada um se poderia exigir um
nível de capacidade intelectual
assemelhada, de modo a impedir
a pujança argumentativa e a
erudição do arsenal teórico e
de convencimento por parte
de um dos duelistas. Como no
Brasil o exercício da atividade
pública da acusação depende
de concurso público de provas
19

e títulos, restaria exigir que os
membros da advocacia privada
estivessem sempre – em qualquer
processo penal – em igualdade de
condições, incluindo os recursos
materiais. A Defensoria Pública,
no plano dos recursos humanos
a ele se equipara, faltandolhe, porém, recursos legais e
institucionais para o exercício de
atividade probatória equivalente,
em tese, àquela desenvolvida
pela
autoridade
policial.
Desnecessário e despiciendo
apontar o quão longe de ser
atingido o apontado pressuposto
no foro judiciário nacional. Mais,
e bem ao contrário, conhecese bem a fragilidade de um sem
número de defesas criminais
do nosso cotidiano forense. A
prática, portanto, nessa quadra de
nossa história, está a indicar que
bons jogadores não frequentam
a maioria esmagadora das
contendas judiciais penais. E
que maus jogadores deixam
praticamente sem defesa os
inúmeros desafortunados no
processo penal. Naturalmente,
esse é apenas um dos aspectos
de um universo mais amplo,
normalmente
designado
por paridade de armas. Há
também, e esse sim, passível de
concretização, um conjunto de
regras processuais situadas no
plano da igualdade formal, de
modo a garantir a igualdade de
oportunidades no processo, sem
falar do ônus probatório quase
que inteiramente voltado para a
acusação.
Mas, para além desse cenário
um tanto lúgubre das defesas ad
hoc, cumpre primeiro indagar
se temos autorização legal e

constitucional para a exigência
de concretização de um modelo
de partes no Brasil. Ou seja, se
a nossa ordem constitucional
efetivamente determina quais
seriam os contornos essenciais
do processo penal brasileiro,
especificamente no que toca ao
papel do juiz na gestão da prova na
fase de instrução. E um dos pontos
mais controvertidos da moderna
hermenêutica
constitucional
reside
precisamente
na
possibilidade (ou não) de controle
ou de fechamento da abertura
dos princípios constitucionais
de menor densidade normativa,
isto é, de termos e textos mais
abstratos. Haveria mesmo um
devido processo penal vedando
qualquer atividade probatória
por parte do juiz?
Pensamos que definitivamente
não.

Com efeito, não se pode dizer que
as Constituições da Alemanha
(rectius: Lei Fundamental), da
Espanha, de Portugal ou da
Itália não contemplem modelos
constitucionais que podem e
devem ser qualificados como
a positivação do Estado de
Direito. E nada obstante, e como
em geral ocorre nas demais
do continente europeu, as
legislações processuais penais
daqueles
países
admitem
uma maior ou menor atuação
probatória do juiz, desde que
supletiva das partes. Veja-se o
caso do §244, 2, CPP alemão, art.
507, CPP italiano, art. 340.1, CPP
português, e art. 729, LEC (CPP
espanhol), todos no sentido de
admitir certo grau de iniciativa
probatória – supletiva – ao juiz.

CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: UTET, 1986, p. 51. “La solitudine in cui gli inquisitori lavorano, mais espoti al contraddittorio,

fuori da griglie dialettiche, puó darsi Che giovi al lavorìo poliziesco ma sviluppa quadri mentali paranoidi”.
20 CORDEIRO, Franco. Procedura penale. Quinta edizione. Giuffrè Editore, 2000, p. 101.
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Até mesmo a reforma chilena do
início do século, em que se optou
por um sistema de maior redução
da atuação judicial - fato, aliás,
criticado em boa medida naquele
país21- não deixou de permitir a
intervenção do juiz na produção
da prova testemunhal e pericial,
após a inquirição das partes (art.
329, CPP chileno).

Não se está aqui a render tributos
ao direito comparado sem
comparar as realidades sociais.
Mas, parece induvidoso que, do
ponto de vista normativo, nada
há que garanta na Constituição
da República de 1988 a
impossibilidade de intervenção
ou de inciativa probatória do juiz
criminal, mesmo que e quando
se admita que as escolhas
legislativas atuais não tenham
sido as melhores, incluindo
aquelas mais recentes, da reforma
de 2008 (Lei 11.719, Lei 11.690 e
Lei 11.689). A potencialização
dos princípios constitucionais
não parece estar autorizada a
tanto, por melhores sejam os
propósitos e os argumentos em
favor deste ou daquele modelo
ideal ou menos inconveniente de
processo22.
Dito isso, ou partindo dessa
consideração, haveria, então,
duas
incidências
teóricas
que elevam sobremaneira a
complexidade do tema, para fins
de esclarecimento do alcance
dos princípios constitucionais do

processo penal brasileiro.

põe no mesmo plano de validade
da potencialização dos direitos e
garantias individuais. E isso nem
passa perto de qualquer menção
ou referência à crença na verdade
real ou de submissão acrítica e
contemplativa dos meios de prova
assinalados pelo legislador. O
plano categorial aqui é outro: é o
da afirmação da verdade jurídica
como estrutura do processo
penal. Verdade definida como
material unicamente em razão
de sua natureza eminentemente
probatória e não como fruto de
prevalência de regra processual
não cumprida ou não atendida
pela parte. Nesse ponto específico,
aliás, renovamos nossa convicção
então declinada em outro
trabalho de nossa autoria, em
que definimos o processo penal
como a dialética da incerteza
e como a potencialização da
ampla defesa23, sem arredar pé,
contudo, do reconhecimento
da possibilidade de construção
do
convencimento
judicial
válido acerca dos fatos e da
intervenção supletiva do juiz na
gestão da prova, sobretudo e por
redobradas razões, quando no
interesse da defesa.

Em primeiro lugar, aparece ou
reaparece a questão da verdade,
normativa ou juridicamente
considerada. Se não se admitisse,
à saída, qualquer validade ou
legitimidade de métodos, fontes
ou de meios de prova, o presente
estudo e a breve conversação em
torno dele terminariam por aqui.
Com efeito, na linha do “nada é
e tudo pode não ser, a depender
do horizonte histórico e dos
condicionamentos do sujeito”,
não há processo judicial que
aguente lidar com a verdade.
Mas a se admitir a necessidade
de resolução de dissensos
pela aplicação de uma norma
jurídica que legitimamente se
ocupe da realização dos direitos
fundamentais, iremos tratar
mesmo da verdade material
como objeto de busca e como uma
das missões dos procedimentos
probatórios. Nesse contexto,
portanto, o processo judicial, de
modo geral, e o processo penal,
em particular, devem operar
tanto com o conceito de verdade
assim
estabelecido
quanto
com as consequências de sua
impositividade imanente (das
O adversarial system, ou modelo
normas jurídicas).
de partes, em que prevalece
E se assim for, como nos parece o princípio da igualdade na
dever ser, toda interpretação do configuração de sua estrutura,
sistema processual penal deverá reduz ao máximo possível a
levar em conta a necessidade de intervenção do juiz na fase
esclarecimento da verdade como de instrução criminal, sequer
um vetor estratégico, e que se permitindo-lhe a inquirição

21

FERRETI, Carlos del Río. Los poderes de decisión del juez penal. Principio acusatorio y determinadas garantias procesales (el deber de correlación).

22

Por vezes a divergência entre a teoria e a legislação escolhida é resolvida pela inconstitucionalidade da lei divergente, como já ocorreu em 2009, com

23

PACELLI, Eugênio. O processo penal como dialética da incerteza. Senado Federal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Ano 46, n. 183, julho/

Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2009, p. 83/85),

o recebimento da denúncia previsto no art. 396, CPP.
setembro – 2009, p. 67/75.
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supletiva de testemunhas ou
peritos.24 Já de nossa parte sempre
dirigimos críticas a semelhante
sistema.25 Uma delas certamente
diz respeito à questão da verdade
material (sempre uma verdade
processual),
inevitavelmente
subestimada
no
aludido
sistema, mas não pelas razões
compartilhadas pela filosofia
e pela criminologia crítica. É
que a primazia concedida à
igualdade entre os litigantes
naquele modelo no direito
estadunidense, já em tempos
mais recentes, é claro, tem mais
a ver com a tradição democrática
daquela sociedade, que, aliás,
parece anestesiada ou infensa
à discussão sobre igualdade
material. Daí não surpreender
que a existência de uma norma
assegurando que todos são iguais
perante a lei seja suficiente para
estabilizar essa compreensão
também no âmbito da Justiça
(incluída a criminal). Ali, então,
não se descura conscientemente
da verdade; pelo contrário,
acredita-se que o modelo de
partes é mais adequado para a
sua aparição26. No entanto, além
do fato de que um processo
conduzido unicamente segundo
os interesses das partes pode
se desapegar por completo do
objeto do direito penal e suas
funções e finalidades, também
a inércia do juiz na fase de
instrução é suficiente para
embaraçar a sintonia fina de
linguagem entre aqueles que
postulam (considerando que a
defesa agiria assim também)

e aquele que julga, sobretudo
e decisivamente em relação à
produção das provas.

E, para esclarecermos ainda mais
o que já parece claro, vamos, mais
uma e última vez, nos socorrer
das (mais autorizadas) objeções
levantadas por SHÜNEMANN, em
primoroso artigo sobre o processo
penal estadunidense. Com efeito,
aponta o ilustre penalista três
níveis de fundadas objeções ao
modelo estadunidense de partes.

a atuação do órgão de acusação
passará
por
compromissos
mínimos com a verdade dos fatos.

No segundo nível, estaria o que ele
chama de dilema hermenêutico.
E nesse ponto em especial não
vemos mesmo como sustentar
o isolamento do magistrado na
instrução criminal. E nem será
preciso reafirmar os avanços
e a importância da filosofia
analítica para a superação de
uma filosofia da consciência e do
solipsismo do sujeito. Bastaria
um mínimo de compreensão
acerca das pré-compreensões
e
dos
condicionamentos
históricos de todos aqueles que
se deparam com o outro, ou, mais
especificamente, com a linguagem
do outro. Em outros termos: a
produção de provas é também
a produção de significados e de
significantes para aquele que irá
lidar com ela. O juiz não pode
acertar o conteúdo desejado pela
fonte de prova se não puder
esclarecer eventuais dúvidas
acerca do respectivo sentido.
O que teria dito efetivamente a
testemunha, quando se estiver
diante de hipótese em que cada
uma das partes técnicas (defesa
e acusação) apreenda de modo
diferente – e segundo seus
interesses – o referido conteúdo?
Mais: quando o juiz também tiver
ainda uma terceira compreensão?

No primeiro nível, o problema
se encontraria na própria
estrutura do aludido processo,
dado que o absoluto controle da
prova e sua produção para um
corpo de jurados (em regra) sem
capacidade de interferência será
sempre o produto de estratégias
especificamente voltadas para
determinado
resultado,
já
previamente traçado e assim
condicionado. Nesse ambiente,
mesmo a prova que em geral
provaria mais pode perder o seu
especial sentido e significado,
segundo sejam as habilidades
argumentativas e de refutação
probatória dos litigantes. A
acusação,
particularmente
nos EUA, é hierarquizada
funcionalmente e submetida ao
controle político em processos
eleitorais, de tal modo que a
influência da mídia em um
ou outro sentido é ainda mais
perniciosa que nos modelos Parece evidente em tal situação
continentais
de
processo.27 que a alegação do in dúbio pro
Assim, nem sempre o que guiará reo como fundamento para o

24

Note-se, a bem da verdade, que nem mesmo o sistema estadunidense – único que se tem notícia com esses contornos – veda esse tipo de intervenção

25

PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 18ª. São Paulo: Atlas, 2014, p. 12/13, e também em edições anteriores.

na inquirição, embora, na prática, ela inexista, conforme anota BARBOSA MOREIRA, ob. cit. p. 217, com fundamento na obra de DAMASKA aqui referida.

26

SAMAHA, Criminal Procedure, Belmont, 1998, p. 7, apud BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ob. cit. p. 215. A citação é de segunda mão, mas fonte é de

27

Registre-se que essa perspectiva não é trabalhada por SHÜNEMANN no citado texto.
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não aproveitamento da prova
passaria a constituir apenas
uma regra de refutação e não
uma regra de julgamento! Até
mesmo para o interesse das
partes seria necessário que o
juiz interviesse sempre que a
dúvida motivadora da inquirição
não estivesse relacionada com
a existência do fato em si, mas
sobre outros relevantes aspectos
da narrativa. Uma contradição
lógica no depoimento, em
princípio, pode interessar a
defesa, mas dependendo da
fonte e do interesse em sua
versão poderá afetar o acusado,
pela desconsideração de sua
relevância.
SHÜNEMANN
arrola
ainda
um terceiro nível de objeção
ao modelo de partes, fazendo
referência ao dilema de Lohengrin,
personagem cuja lenda foi objeto
de ópera de Wagner, concluindo
que, exceção feita à verdade dos
acontecimentos explicados pelas
ciências naturais, nenhuma outra
(verdade) poderia ser encontrada
por aquele encarregado de sua
descoberta, se não lhe fosse
permitido
indagar
acerca
de aspectos por ele julgado
essenciais à tarefa.

Mas não só no âmbito da produção
da prova seria necessária a
intervenção do juiz acerca de
suas consequências, mas também
no campo das argumentações
– sobretudo orais – parece-nos
indispensável essa comunicação
discursiva, sob pena de o absoluto
alheamento e isolamento do juiz
na fase de instrução produzir
uma decisão que, embora
28

produto originário da atuação
das partes, seja também o fruto
final da subjetividade intrínseca
do magistrado, no que toca à
apreensão significativa dos
respectivos conteúdos.
VI
O último ponto a ser aqui
abordado
aparece
como
fechamento da suspeita inicial,
no sentido de que os esforços de
reorientação do processo penal
brasileiro a partir da perspectiva
da inércia do magistrado estão
já produzindo frutos em outros
setores, ainda que muito mais
timidamente. E nem poderia ser
diferente, pois, quando se admite
a posição do juiz como árbitro e
expectador no processo, todas
as suas manifestações passam a
ser filtradas sob tal perspectiva,
criando-se um quadro, senão
paranóico quanto ao risco de
sua parcialidade, pelo menos
inflexível quanto aos respectivos
desvios. A curiosidade, também
já apontada, é a exigência de
excesso argumentativo nas
decisões
interlocutórias
e
mesmo de impulso processual,
ao fundamento de que um
modelo garantista de processo
exigiria fundamentação judicial
permanente em relação aos
juízos positivos de regularidade
dos atos de acusação.28 Assim,
o juiz que deveria ser inerte no
processo, guardando-se para
a fase de sentença, é chamado
a esclarecer pontos de vista
jurídicos em vários momentos
e incidentes processuais e

procedimentais,
tal
como
ocorre no ato de recebimento
da peça acusatória e na fase de
designação da instrução, após a
resposta escrita (art. 397 e art.
399, CPP).

E dessa aparente contradição
podem surgir efeitos indesejados
para aqueles que se dispõem a ver
no processo penal uma atividade
estatal efetivamente legitimada
no âmbito da proteção dos
direitos fundamentais. O risco,
então, seria e é o de uma elevada
e incontrolável potencialização
do
erro,
sobretudo
nas
decisões (ora excessivas, ora
insuficientes) judiciais. Nesse
cenário, qualquer irregularidade
de forma procedimental surge
como motivação suficiente para
a anulação de todo o processo,
ainda que para a reparação
(refazimento) do ato, com
evidente prejuízo para a atividade
jurisdicional. O juiz sempre
estará no epicentro do processo,
ora pecando por excesso,
quando deveria ser inerte, ora
por insuficiência, quando lhe
quiserem mais ativo, mesmo
quando apenas para o dever de
fundamentação (nunca bastante)
de seus atos. Ao que parece, a
explicação mais evidente para o
fenômeno parece ser aquela que
acolhe como função do processo
penal unicamente a de fornecer
garantias do indivíduo contra os
poderes do Estado. Função, aliás,
que deve mesmo ser cumprida,
sob pena de violação do devido
processo legal. Mas que não é a
única, evidentemente.

Esse ponto de vista é freqüente no que podemos chamar de circuito anual de seminários e congressos jurídicos em direito e em processo penal,

embora nem sempre venha reduzido a termos em livros e artigos especializados, fenômeno esse somente explicável pelas limitações editoriais nacionais,

sempre preocupadas com os aspectos comerciais e mercadológicos da produção acadêmica e profissional. De todo modo, o leitor nacional saberá
exatamente do que estamos dizendo.

1476

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

violação às regras do processo
e da dialética comunicativa
entre acusação e defesa e da
intervenção judiciária. Mas não
deve servir de instrumento
para a potencialização do erro
(de todos os participantes),
como se todo descumprimento
de norma procedimental legal
implicasse necessariamente um
vício a ser reparado, ou, pior, que
jamais pudesse ser convalidado.
É bom relembrar que inexiste
Em segundo lugar, a instituição nulidade intrínseca a nenhum
de procedimentos e metodologia ato processual. Este, o ato,
para o esclarecimento de pode ou não ser realizado em
infrações penais somente será conformidade com a prescrição
arbitrária na medida em que legal. Se não o for, será irregular,
violar o núcleo essencial do devido mas não nulo. A nulidade traduz
processo, e, particularmente, juízo de valor acerca dessa
as garantias do juiz natural, do irregularidade.29
contraditório, da ampla defesa e
de uma decisão judicial fundada Ocorre que nesse juízo de valor
em conhecimento exauriente e devem também ser consideradas
crítico do material acusatório. ou estarem presentes todas
O processo penal é, por assim as considerações pertinentes
dizer, a própria garantia de às conseqüências e quanto ao
modulação e condicionamento alcance dessa irregularidade.
do exercício da força, tarefa Superadas as crenças positivistas
conduzida em conjunto e tendo da onipotência ou da divindade
como pressuposto as normas legislativa, não há mais lugar
incriminadoras (nullum crimen para o dura lex sed lex. Nem todo
sine lege). Então, não pode haver vício procedimental compromete
dúvidas quanto ao desempenho o exercício da ampla defesa
também dessa função co- ou perturba de algum modo a
originária do processo, qual idoneidade da decisão judicial.
seja a de viabilizar a aplicação Exatamente por isso nem sempre
daquele direito penal que se julga deve ser declarado e afirmado
legítimo, segundo a consciência o erro ou vício que não tiver
influência no devido processo.
jurídica historicamente situada.
Mesmo o não atendimento a um
Nesse campo, de realização dessa princípio constitucional como
missão, a teoria das nulidades o do contraditório pode não
cumpre relevante papel, na reclamar qualquer intervenção,
medida em que deve censurar a quando posteriormente (ao ato)
Em primeiro lugar, porque ela
não se dirige exatamente contra
forças arbitrárias do poder
estatal, mas é – em si mesma –
a própria estrutura normativa
que regula a aplicação do Direito
Penal. Nesse passo, nem o
referido Direito (Penal) constitui
arbítrio, quando legitimado na
Constituição, nem o processo que
o veicula tem por objetivo reduzir
a sua aplicação.

29

se comprovar a sua absoluta
ineficácia probatória ou de outro
nível. Tome-se como exemplo
mais simples a inquirição tardia
de testemunha arrolada pela
acusação, quando já encerrada
a fase de instrução. Se essa
testemunha nada disser em
relação aos fatos ou às pessoas
envolvidas, o seu depoimento não
poderá legitimar a anulação do
processo, ainda que formalmente,
ex ante, estivesse comprovado o
vício.

Nesse âmbito, porém, nem
tudo são flores, bem se sabe.
A questão do prejuízo e, mais
especificamente, o ônus de
sua demonstração costuma
descambar para a prova diabólica,
isto é, aquela que na pode ser
realizada. Por isso, a conhecida
Súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal há de ser aplicada com
prudente parcimônia, afinal,
como provar o prejuízo da
insuficiência de defesa?30 Uma
deficiência argumentativa, por
exemplo, não deve ser também
reconhecida? A demonstração
de prejuízo não pode restar
vinculada à questão probatória
concretamente considerada, pois
há casos em que ele (prejuízo)
decorre da falta de oportunidade
para a escolha da melhor
estratégia defensiva, resultante
de vício procedimental. Pode
decorrer também da ausência de
oportunidade de manifestação,
como ocorre no direito de
sustentação oral nos Tribunais.
Nesse sentido, corretamente, o
Supremo Tribunal Federal, no

No sentido da nulidade pela inobservância das regras procedimentais, independentemente de considerações sobre seu conteúdo, confira-se o

originalíssimo Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos, de Alexandre Morais da ROSA (2ª. Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2014, p. 200). A fundamentação do ilustre autor é coerente com a perspectiva adotada: o processo como um jogo e a nulidade como invalidação do ato que
descumpriu as respectivas regras (do jogo).
30

STF - Súmula 523: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo

para o réu.
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julgamento do HC 69.142-SP, foi recebida como um conjunto
cláusulas
normativas
1ª. Turma, Rel. Min. Sepúlveda de
revogatórias do autoritarismo do
Pertence, DJ, 10.04.92.
velho CPP de 1941, como serviu
Como se vê, e como diria o maior também de suporte para variadas
conjunto de filósofos do cotidiano tendências e pretensões teóricas
na modernidade, uma coisa é uma de refazimento do referido direito
coisa; outra coisa é outra coisa. processual, segundo juízos –
Mas talvez esteja aqui presente muito bem fundamentados,
o efeito redundância apontado em seus melhores momentos
na pesquisa de SHÜNEMANN. Se, – de fundo essencialmente
de um lado, tal como o juiz que axiológicos. Nesse quadro, o
decidira
fundamentadamente recurso às categorias jurídicas
sobre o recebimento da denúncia já consolidadas no tempo, bem
pode se ver comprometido com como a compreensão acerca de
essa imagem inicial, tendendo à perspectivas mais amplas da
perda de atenção em relação ao disciplina e de sua aplicação
material produzido na instrução (sistemas processuais) vieram
em sentido contrário, de outro acompanhadas de modificações
(lado), concepções teóricas sensíveis quanto ao conteúdo,
orientadas pelo abolicionismo mas nem sempre justificadas
Se
nesse
ou por qualquer fundamento de dogmaticamente.
particular
devemos
respeito
deslegitimação do Direito Penal
tendem também a construir as à inegabilidade dos pontos de
categorias do processo penal partida (dogmática jurídica),31o
com o propósito de não se caminho ainda é longo para a
chegar a lugar nenhum com ele. chegada.
No processo judicial algo pode
ser feito; nos condicionamentos Por fim, repetimos o quanto
ideológicos e teóricos parece que já antecipamos: no tema aqui
abordado o novo CPC não se
não...
mostra fecundo, ao menos ao
nível normativo. Talvez venha
até a sê-lo, mas unicamente no
âmbito argumentativo.
VII
Sínteses são sempre arriscadas,
quando nada por facilitar a
(falsa) apreciação de trabalhos
acadêmicos, favorecendo leituras
reducionistas,
quando
não
precipitadas. Por isso não nos
arriscaremos e nem facilitaremos
a tarefa de eventual interessado.
O que resta mesmo é que o
processo penal brasileiro parece
não ter encontrado ainda sua
identidade, dado que a abertura
principiológica da Constituição
da República de 1988 não só

31
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Resumo:
Teses e antíteses analisam o modelo de controle às drogas
que adota a criminalização de condutas. Levando em conta
aspectos históricos, culturais, políticos, econômicos e de
saúde pública, é inevitável chegarmos a uma síntese diferente
da ineficiente e autofágica tutela do Direito Penal.
Theses and antitheses analyze the control model to drugs that
adopts the criminalization of conduct. Taking into account
the historical, cultural, political, economic and public health
aspects, it is inevitable we get a different synthesis of
inefficient and autophagic tutelage of Criminal Law.
Palavras-chave:
Drogas. Guerra às Drogas. Fracasso da Política de Repressão.
Direito Penal.
Drugs. War on Drugs. Failure of political repression.
Criminal Law.
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Antes de tudo...
Há uma diferença, muitas vezes, imperceptível, entre provar uma proposição e aceitar
uma proposição. Precisamos provar os malefícios para que você aceite. Você está aberto a
aceitar? Hipoteticamente: Se dermos respostas razoáveis às suas questões e objeções – a ponto
de mostrar cabalmente os equívocos da guerra às drogas através do direito penal – você
mudaria de opinião? Pense nisso por um momento... Caso a sua resposta seja “não”, então sua
resistência ao tema é emocional ou volitiva – oriunda da crença -, e não apenas intelectual.
Podemos escrever um sem número de artigos e livros, passar o dia inteiro trazendo evidências
à tona, mas nenhuma quantidade de evidências vai ser capaz de convencê-lo. Pois não é a
evidência que está no meio do caminho - é você mesmo -. Estejamos abertos às evidências e
dispostos a desconstituir mitos.
A prática reiterada de atos gera o hábito, que, somado à crença, desencadeia a cultura.
A cultura se reproduz na ação, nasce então a tradição. A crença é a morada do mito.
Como bem delineado por Rubens Casara 2, igual o homem que, não obstante ser
lançado ao mundo pela linguagem, é constituído de faltas e não pode ser explicado por
palavras, as produções humanas também apresentam lapsos, falhas e faltas. O mito preenche
essas faltas, dá coerência ao incoerente e aparência de racional àquilo que originalmente não
teria. Por isso, recorre-se, por exemplo, aos mitos da criação (Jardim do Éden, Big Bang,
etc.): diante da ausência, do inexplicável ou invisível, nasce o mito.
Para obter a adesão acrítica como fundamento das ações humanas, o mito não contém
a própria história, o modo como foi produzido e as razões pelas quais foi utilizado, de maneira
a parecer que tudo sempre ocorreu dessa forma, naturalizando o mito 3.
Se o mito nasce em meio à falta de palavras e na omissão da própria história, cabe a
nós, através da mesma ferramenta – linguagem -, lançar no mundo as palavras e a história por
trás dos mitos; consequência: naturalizar a crítica - maior rival do mito -.

2

CASARA, Rubens. Mitologia Processual Penal. Ed. Saraiva. São Paulo. 2015. Fls. 86.

3

Rubens Casara. Ob. Cit. Fls. 153.

2
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Introdução:
O “fenômeno drogas” é observado em todos países do mundo e, inquestionavelmente,
multifacetário. Os efeitos diretos e indiretos que emergem deste “fenômeno” dependem mais
da espécie de controle escolhido pelos governos do que da farmacologia das substâncias. A
história das drogas nos mostra que diversos foram os métodos de abordagem, desde o
fomento à comercialização de substâncias que hoje são ilícitas (ópio, cocaína, morfina etc.),
como a proibição de outras que atualmente são lícitas (álcool e maconha 4 por exemplo). No
caminhar da existência humana foram vários os discursos que alteraram as políticas sobre
drogas, dentre os principais destacam-se as abordagens religiosa, mercantil, sanitarista,
racista, e a intervencionista. Nos dias atuais ainda prepondera, lamentavelmente, na maior
parte do mundo, a política Norte Americana de Guerra às Drogas que, basicamente,
criminaliza e demoniza as condutas do usuário e comerciantes de substâncias as quais, não se
sabe o porquê, são ilícitas. Opiniões distintas, dos mais variados profissionais e de muitas
ciências, principalmente sob a ótica do Direito Penal-Constitucional, convergem no sentido do
fracasso da política de repressão criminal. Nessa esteira, Claus Roxin, na Escola da
Magistratura do Rio de Janeiro, defendeu, sob a ótica da Teoria do Bem Jurídico, que tipos
penais incriminadores como o de consumir drogas “Podem chegar a ser inconstitucionais
enquanto intervenção inadequada, excessiva e desproporcionada à liberdade do ser humano.”
5

Ao realizar uma análise mais aprofundada nos argumentos empregados para justificar
a utilização do Direito Penal como ferramenta legítima e eficaz no “combate às drogas”, bem
como examinar a real aplicação das leis penais, podemos encontrar múltiplos equívocos e,
sobretudo, diversas fábulas, extraordinárias lendas que ocultam verdades inglórias – mitemas
-, como por exemplo: (i) a hipócrita e autofágica tutela à saúde pública; (ii) incongruência do
objeto material da lei de drogas 6; (iii) seletividade do sujeito ativo do crime de tráfico; (iv)

Alguns países não criminalizam o uso da maconha em determinadas quantidades, como Portugal. Nos EUA há
estados que permitem o uso medicinal, Colorado e Washington admitem uso recreativo. Mais recentemente o
Uruguai aprovou e implantou a legalização das drogas.
4

5 Seminário Internacional de Direito Penal e Criminologia. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
30/10/2012.
6 Lei 11.343/2006.

3
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vitimização recíproca entre policias, traficantes e população; (v) receita do Estado com o
branqueamento de capital.
O efeito colateral deste tipo de política, pautada em termos militares como “combate”,
“guerra”, “força-tarefa”, “inimigo”, “antidrogas”, dentre outros, não poderia ser diferente da
tragédia social que estamos experimentando ao longo de décadas. A “ininteligência” do
proibicionismo por meio do Direito Penal vem sendo substituída em outros países por
políticas alternativas como a redução de danos, despenalização, descriminalização e,
especialmente, regulamentação das condutas de usar e comercializar, sem perder de vista a
política de prevenção e investimento na educação, esta sim, legítima e eficaz. Olhar para este
modelo vetusto é olhar para um catálogo de erros.
Um pouco de história...
Parece lugar-comum, mas não é, começar a falar do tema “drogas” com o discurso de
que as civilizações sempre consumiram essas substâncias. Na verdade, é essencial fazer esta
abordagem; aliás, cabe aqui esboçar uma primeira crítica, no que tange aos “contraargumentos” habitualmente utilizados por quem se opõe ao pensamento de que “sempre
usamos e sempre usaremos drogas”. Muitos afirmam que o fato da humanidade sempre ter
feito uso de substâncias psicoativas não seria o bastante para cogitarmos a descriminalização
das drogas, pelo contrário, que este discurso seria “carente” demais e justificam fazendo uma
comparação com outros crimes, no sentido de que a mesma humanidade sempre roubou,
matou, estuprou, e, nem por isso, pensa-se em descriminalizar essas condutas. Concessa
maxima venia, é esta antítese que carece de fundamento, pois, ao contrário das drogas, a
sociedade nunca fomentou a morte, o roubo e o estupro; no máximo, em ocasiões extremas
(guerra, beligerância, insurgência) as duas primeiras condutas foram toleradas, apenas.
Outra retórica que se ouve por aí é que já temos problemas demais com o álcool e o
tabaco, razão pela qual pensar em mais drogas tornando-se lícitas seria um contrassenso, que
a coletividade necessita ser protegida pelo Direito Penal. Este argumento parece ser idôneo e
necessário, por isso mesmo é o mais nocivo e merece uma abordagem mais ampla.
Há tempos aplica-se este discurso, “em prol da sociedade”, restringindo direitos e
liberdades “em prol da tão esperada segurança”, típico de políticas reducionistas e fascistas
que prenunciam a resolução de vários problemas com uma única atitude/ferramenta. Na
4
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inquisição os hereges e pagãos eram executados sob o argumento da “vontade de Deus”
porque contrariavam qualquer dogma imposto pela igreja católica, cita-se como exemplo
Pelágio da Bretanha 7 que defendia a capacidade possuída pelo homem em decidir seu futuro
por livre-arbítrio, sem necessariamente depender da graça de Deus, baseando-se no fato de
pessoas resistirem por sua própria vontade a tudo que se refere a Deus, ao Criador e à
necessidade de pertencer a Ele. Por esses pensamentos, Pelágio foi excomungado e
condenado como herege. A inquisição estava para Igreja Católica assim como o Direito Penal
está para os Governos atuais, ferramenta aparentemente útil e eficaz que, na verdade, serve
para oprimir e penitenciar os que descumprem as políticas (consumidores falhos) escusas
determinadas por quem governa. Cesare Beccaria, já em 1764, nos ensinava sobre as “falsas
ideias de utilidade”, in verbis:
Falsa ideia de utilidade é a que sacrifica mil vantagens reais por um
inconveniente imaginário ou de pequena importância; a que tiraria
dos homens o fogo porque incendeia, e a água porque afoga; que só
destruindo repara os males. Denominam-se leis temerosas dos
crimes e não leis preventivas; nascem da impressão tumultuária de
alguns fatos particulares e não de meditação ponderada dos
inconvenientes e vantagens de um decreto universal 8. (BECCARIA,
1764, p. 129)

O sacrifício de uma liberdade que, se exercida, pode trazer enfermidades para
sociedade, deve ser ponderado com os males que emergem deste sacrifício. Basta
compararmos o raciocínio supracitado, substituindo drogas por outro tema análogo e também
delicado, que veremos o quão frustrado se torna aquele tipo de contra-argumento.
Exemplificando: Se já temos problemas demais com o casamento entre homens e mulheres
(crimes contra a vida, contra a incolumidade física, moral, desdobramentos previdenciários,
sucessórios, Direito de família, e por aí vai...) seria um contrassenso reconhecer a licitude do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sendo assim, para evitar mais inconvenientes –
imaginários -, restringe-se a liberdade em prol da segurança. Neste exemplo falamos apenas
sob a ótica da restrição civil e já podemos perceber o absurdo que se quer defender com as
“falsas ideias de utilidade”, quiçá com o Direito Penal.
7

Pelágio da Bretanha (350 — 423) foi um monge ascético, nascido provavelmente na Britânia.

8
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Obra datada de 1764 , traduzida por Vicente Sabino Júnior
diretamente da edição italiana de Gian Domenico Pisapia; editora CD. São Paulo. 2006. Fls. 129.
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Superados estes primeiros obstáculos, vale consignar uma breve iniciação histórica:
Como afirma BUCHER (1992), há inúmeros registros evidenciando o uso de drogas no
cotidiano da história da humanidade. Segue afirmando que as drogas, na Antiguidade, já eram
utilizadas em cerimônias e rituais para se obter prazer, diversão e experiências místicas
(transcendência). Os indígenas utilizavam as bebidas fermentadas – álcool – em rituais
sagrados e/ou em festivais sociais. Os egípcios usavam o vinho e a cerveja para tratamento de
uma série de doenças, como meio para amenizar a dor e como abortivo. O ópio era utilizado
pelos gregos e árabes para fins medicinais, para alívio da dor e como tranquilizante. O
cogumelo era considerado sagrado por certas tribos no México, que o usavam em rituais
religiosos, induzindo alucinações. Os gregos e romanos usavam o álcool em festividades
sociais e religiosas. Ainda hoje, o vinho é utilizado em cerimônias católicas e protestantes,
bem como no judaísmo, no candomblé e em outras práticas espirituais. Destaques ainda ao
difundido ritual do Santo Daime (chá alucinógeno Ayahuasca). Embora as sociedades
apresentem diferenças culturais em relação a utilização e finalidades do álcool e outras
drogas, essas substâncias apresentam algumas funções presentes em todos os lugares: elas
oferecem a possibilidade de alterar as percepções, o humor e as sensações.
As vicissitudes históricas alteraram o curso do controle sobre as drogas de muitas
maneiras e em muitas épocas diferentes. Como bem resumiu Antônio Fernando de Lima
Moreira da Silva 9, citando Orlando Zaccone 10:
(...) paulatinamente, da expansão Europeia à revolução industrial, as
substâncias psicoativas deixaram de ser ministradas segundo preceitos
culturais, ritualísticos e litúrgicos, para se converterem em mercadorias,
bens de consumo. O marco definitivo desse processo foram as Guerras do
Ópio (1839 e 1865), pelas quais os ingleses, que declararam guerra à China
em favor do “livre comércio”, 11 garantiram o monopólio internacional,
consolidaram o domínio no Extremo Oriente e implementaram a prática
comercial de substâncias psicoativas em larga escala.

SILVA, Antônio Fernando de Lima Moreira da. Histórico das drogas na legislação brasileira e nas convenções
internacionais. Jus
Navigandi,
Teresina, ano
16, n.
2934, 14 jul. 2011.
Disponível
em: http://jus.com.br/artigos/19551 - acesso em 10/11/2015.
9

ZACCONE, Orlando. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas. 1ªed. Rio de Janeiro: Ed. Revan,
2007.
10

11

ZACCONE, Orlando. ob. cit., p. 77.
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Além do ópio, a cocaína foi utilizada comumente em batalhas e na medicina. Ou seja,
o tráfico (mercancia) de drogas que hoje são ilícitas, além de ter sido atividade eminentemente
comercial de alguns países, foi defendido por guerras e disponibilizado em guerras.
Do marco comercial para o marco intervencionista e racista - ocultado por
fundamentos sanitários, humanísticos e até religiosos -. Ainda nas palavras de Antônio
Fernando de Lima Moreira da Silva 12:
(...) os Estados Unidos foram o principal expoente na cruzada moral contra
o consumo de drogas. Passaram a tentar, em nível internacional, controlar o
comércio de ópio para fins não medicinais. Haveria, por parte dos
americanos, dois motivos, que se sobreporiam aos aspectos sanitários:
adaptar os imigrantes do século XIX ao estereótipo moral da elite anglosaxônica protestante, penalizando os desviantes; e conquistar espaço de
manobra e poder econômico nos mercados do oriente, então dominado
pelos ingleses.

Fato é que essa pressão Norte Americana ganhou controles Internacionais, passando
pela Conferência Internacional do Ópio realizada em Xangai (1909), criadora do primeiro
documento, não vinculativo, relativo ao controle das drogas, participando representantes de
países com colônias no Oriente e na Pérsia; em 1911 realizou-se a Conferência Internacional
do Ópio, em Haia. Dessa conferência resultou a primeira “Convenção do Ópio", em 1912,
pela qual os países signatários criaram o compromisso de tomar medidas de controle da
comercialização da morfina, heroína e cocaína nos seus próprios sistemas legais. No mesmo
ano, o Brasil subscreveu o protocolo suplementar de assinaturas da Conferência Internacional
do Ópio, com as pressões internacionais que até hoje perduram.
Segundo afirmado por Nilo Batista 13, neste momento a política criminal brasileira
começou a adquirir uma configuração definida como "modelo sanitário", caracterizada pela
aplicação das sabedorias e técnicas higienistas, com as autoridades policiais, jurídicas e
sanitárias. O viciado era tratado como doente, com técnicas similares às do contagio e
infecção da febre amarela e varíola e não era criminalizado, mas objeto de notificações
compulsórias para internação com decisão judicial informada com parecer médico – o
que ressurge hoje com as propostas “modernas” de internação compulsória -.
12

Ob. Cit.

BATISTA, Nilo. "Política criminal com derramamento de Sangue". Revista Brasileira de Ciências Criminais.
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, ano 5, n.º 20, p. 129, outubro-dezembro de 1997.
13
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Mesmo antes de ser signatário daquele protocolo, o Brasil já se “destacava” no cenário
internacional. Explicam os professores Andre Barros e Marta Peres 14 que, ainda em 1830, era
editada a primeira lei contra a maconha do mundo: a Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
através do código de posturas penalizou o “pito do pango” 15, no parágrafo 7º que
regulamentava a venda de gêneros e remédios, à época, aplicando pena de prisão de 03 (três)
anos a “negros e outras pessoas”. Ainda parafraseando os professores, as raízes da
criminalização da maconha no Brasil, quando não era nem objeto nas Convenções
Internacionais, estão ligadas à diáspora africana e à violência contra um hábito dos negros. De
fato, os cerca de 15 mil portugueses que chegaram ao Brasil com D. João VI, fugindo de
Napoleão, assustaram-se com a ideia de viver numa cidade cuja maioria da população era de
escravos. Em 1809, foi criada a Guarda Real de Polícia, que viria a substituir a atuação dos
capitães-do-mato no que diz respeito à “polícia de costumes”: repressão de festas com
cachaça, música afro-brasileira e, evidentemente, maconha.
Mais à frente, com o fim da primeira guerra mundial e a posterior formação da Liga
das Nações, sucederam outras convenções, sendo a Convenção de Genebra de 1925 (2ª
Convenção Internacional do Ópio) a mais importante. Todas subscritas pelo Brasil e
promulgadas internamente. 16 Configurava-se o que Salo de Carvalho 17 denominou de
transnacionalização do controle. Em 1961, surge a Convenção Única Sobre Entorpecentes de
Nova York - ratificada por cerca de cem países, liderados pelos Estados Unidos - unificando e
fortalecendo os anteriores tratados sobre drogas.
No Brasil, com o golpe militar de 1964, há o ingresso definitivo de nosso país no
cenário internacional de combate às drogas. Sobrando o modelo sanitário para quem se
encaixasse no estereótipo da dependência, isto é, os jovens das classes média e alta. 18
Significa que o modelo sanitarista deixa de ser primordial para ser implementado o modelo
intervencionista:

É necessária uma breve análise do contexto histórico que favoreceu a
mudança do modelo sanitário para o modelo bélico. Estava-se na época da

BARROS, Andre. Maconha no Brasil: proibicionismo, racismo e a luta pela descriminalização. Disponível em
https://pt-br.facebook.com/advogadoandrebarros/posts/176295539188811 - Acessado em 10/11/2015.
14

15

Cachimbo utilizado para fumar maconha.

Pelos Decretos 22.950, de 18 de julho de 1933, 113, de 13 de outubro de 1934 e 2.994, de 17 de agosto de
1938.
16

DE CARVALHO, Salo. Política Criminal de Drogas no Brasil, A - Estudo Criminológico e Dogmático. 4ª ed.
Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2007, pp. 14-19.
17

18

Cf. BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis Ganhos Fáceis. Rio de Janeiro: Renavan, 2004.
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“guerra fria”, com “uma aliança de setores militares e industriais para a qual
a iminência da guerra era condição de desenvolvimento” 19. .Havia gastos
bilionários com armamentos por parte dos dois blocos antagônicos (Estados
Unidos e União Soviética), sendo fundamental para ambos a militarização
das relações internacionais e também em nível interno. Com o suporte
ideológico da doutrina de segurança nacional, criou-se a figura do inimigo
interno – que transbordou os limites da guerra fria, perdurando até hoje -,
antes os criminosos políticos, depois os comuns. Por outro lado, a década
de 60 era a década dos movimentos de contracultura, como os “hippies”;
dos movimentos de protesto político, como as guerrilhas na América Latina.
Especialmente, era o momento do estouro da droga, aumentando o
consumo da maconha também entre jovens de classe média e alta, e
estourava também a indústria farmacêutica, que criou drogas sintéticas,
como o LSD. Como o consumo já não era apenas dos guetos, passou a se
mostrar um problema moral, uma “luta entre o bem e o mal”. O mal,
representado pelo pequeno distribuidor, vindo dos guetos, que incitaria o
consumo, qualificado como delinquente. O bem, pelo consumidor, “filho de
boa

família”,

corrompido

pelos

traficantes,

qualificado

como

doente/dependente, merecendo tratamento por médicos, psicólogos e
assistentes sociais. (SILVA, 2011)

A política Norte Americana, camuflando os verdadeiros desígnios intervencionistas,
não podia aceitar que tantos jovens americanos fossem desprovidos de virtude, passando a
questão do consumo de substâncias psicoativas para ordem internacional, sob o argumento de
segurança nacional. 20
Assim, os EUA colocaram em marcha uma prática efetiva de intervenções
diplomático-militares,

21

transferindo

para

os

países

marginais

a

responsabilidade pelo consumo interno, com a teoria de países-vítimas e
países-agressores. Deste lado, os países produtores, como Colômbia,
Bolívia e China. Do lado das vítimas, Estados Unidos e os países da Europa
Ocidental. Ou seja, “a criminalização do estrangeiro aplaca a vitimização
doméstica”.
19

BATISTA, Nilo. ob. cit., p.138.

20

ZACCONE, Orlando. ob. cit., p. 88/89.

22

Foi dado o passo para transnacionalizar o controle, com a

SILVA, Antônio Fernando de Lima Moreira da. Histórico das drogas na legislação brasileira e nas convenções
internacionais. Ob. cit. Fazendo referências à Thiago Rodrigues.
21

22
SILVA, Antônio Fernando de Lima Moreira da. Histórico das drogas na legislação brasileira e nas convenções
internacionais. Ob. cit. Fazendo referências à Salo de Carvalho.
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globalização da repressão às drogas. Reunia-se o elemento religioso-moral
com o elemento bélico - com cada vez mais verbas para o capitalismo
industrial de guerra -, que resulta numa “guerra santa” contra as drogas, que
tem a vantagem de não ter restrições nem padrões regulativos, com os fins
justificando os meios .” 23 (SILVA, 2011)

Dando ênfase ao “jogo de poder” escondido no Direito Internacional:
Como demonstrado anteriormente, o discurso das drogas, cuja moldagem
inicial se deu no Direito Internacional, para depois ser refletido nas
legislações dos países, foi resultado da hegemonia norte-americana.
Quanto mais essa hegemonia se fortalecia, mais duro esse regime se
tornava. Exemplo disso é que esse discurso surge quando a hegemonia
britânica começa a enfraquecer e vai se fortalecendo à medida que os
Estados Unidos foram se fortalecendo. O mais duro dos tratados
internacionais de controle das drogas, a Convenção de 1988 – atenção a
data -, foi aprovada quando os Estados Unidos começavam a dar sinais de
que se tornariam o grande hegemon. O regime de controle penal das
drogas foi imposto aos demais países na forma de revolução passiva, em
decorrência da hegemonia estadunidense. As Nações Unidas foram
utilizadas para legitimar essa ordem mundial hegemônica, de forma que o
consenso, essencial para estabelecer o poder hegemônico, fosse obtido. O
Direito Internacional foi utilizado para se obter um suposto consenso,
através de tratados internacionais, sobre a temática das drogas. (...) Além
disso, o discurso das Nações Unidas sobre drogas, frequentemente
associando a criminalização do uso e do comércio delas à saúde pública e
aos direitos humanos, deve ser visto com cuidado, dado que muitos dos
dispositivos dos tratados de controle penal das drogas foram utilizados
como forma de legitimar o poderio norte-americano na arena internacional.
(LIPPI, 2013, p. 63 e 64)

Finalmente, em 1988, foi concluída a Convenção de Viena (Convenção contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas), prevendo medidas
abrangentes contra o tráfico de droga, incluindo disposições contra a lavagem de capitais e o
desvio de precursores químicos. No mesmo ano, seguindo as “determinações” internacionais,
foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Nela encontramos, no título dos direitos e
23
SILVA, Antônio Fernando de Lima Moreira da. Histórico das drogas na legislação brasileira e nas convenções
internacionais. Ob. cit. Fazendo referências à Nilo Batista.
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garantias fundamentais, o art. 5º, inciso XLIII, equiparando o tráfico de drogas aos tais
crimes hediondos, ao nível da tortura e terrorismo, prevendo a inafiançabilidade e a
proibição de graça ou anistia.
Como nasce um mito: através da união de mitemas 24...
Ultrapassando a custosa abordagem histórica, passamos à exposição das lendas que
permeiam o sustento da política criminal proibicionista no Brasil. Sob a ótica do Direito
Penal, uma vez declarada War on Drugs (guerra às drogas) por Nixon na década de 70, nosso
país teve sucessões de leis especiais criminalizando o consumo e mercancia. Entre as mais
importantes destacam-se a imediatamente anterior Lei 6.368/1976 e a atual 11.343/2006.
Para criminalizar uma conduta, criando um tipo penal, com premissa primária
(conduta) e secundária (pena/sanção), não basta a vontade do legislador pura e simples, é
preciso fundamentar as razões da tutela - por meio do Direito Penal - de um bem jurídico e
que este seja Constitucionalmente previsto, daí falar-se na “Teoria do bem jurídico”. Em
termos práticos, toda infração penal (crime/delito e contravenção penal), tutela (protege) um
bem jurídico “apontado” pela Constituição. Por exemplo, furto e roubo protegem o
patrimônio; homicídio e aborto protegem a vida; calúnia e difamação protegem a honra.
Sendo assim, as leis de drogas, tendo que proteger algum bem jurídico Constitucionalmente
previsto, “escolheram” a Saúde Pública.
Surgem assim as fábulas que encobrem a hipócrita e autofágica tutela à saúde
pública, primeira verdade inglória (mitema I). Evidente que só poderia ser a saúde “pública”
porque o Direito Penal não cuida da autolesão – a não ser em caso de fraude para recebimento
de alguma vantagem, art. 171, §2º, V C.P.B -. A hipocrisia deste argumento é “gritante”, o
Estado não investe, e parece que nunca irá investir, na saúde pública de forma minimamente
suficiente para os cidadãos viverem dignamente, e isso tem, dentre outras, uma
fundamentação capitalista: a iniciativa privada movimenta bilhões de reais com os planos e
serviços de saúde. Não é economicamente viável prestar um serviço público de qualidade, o
que ocasionaria a falência de empresas do ramo, acarretando um efeito cascata indesejado;
basta notar quantos times de futebol, eventos festivos e ações governamentais sobrevivem

24

Adota-se como definição para este trabalho: mitemas são as unidades que constituem o mito.
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pelo patrocínio destas empresas. Adiantando uma conclusão, já exposta pelo sempre lúcido
professor Juarez Cirino dos Santos 25, o legislador tem, muitas vezes, como finalidade, utilizar
a lei penal para o capitalismo funcionar.
Além de ser hipócrita, é também autofágica. Assim como ocorreu nos Estados Unidos,
quando da aplicação da “lei seca”, a qualidade dos produtos que são vendidos de forma ilegal
é cada vez pior. Logicamente que, idêntico a qualquer atividade lícita, aumentar o lucro é o
desejo de todo segmento mercantil. Mais lógico ainda é que, se o Estado não regula as
condições da prestação de um serviço ou de um produto, a qualidade fatalmente irá diminuir.
Vale dizer que, mesmo nas atividades reguladas pelo Estado, é corriqueiro ver a péssima
condição de produtos e serviços; no Rio de Janeiro podemos citar as lamúrias dos transportes
públicos e das constantes autuações 26 em restaurantes por manter e vender produtos
inadequados.
Se for sobre a ótica da saúde pública que devemos falar, algumas acepções precisam
ser conhecidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição de droga é:
“qualquer substância não produzida pelo organismo que tem propriedade de atuar sobre um
ou mais sistemas, causando alterações em seu funcionamento”. Tecnicamente é mais correto
falarmos em substâncias psicoativas / psicotrópicos, ou seja, drogas utilizadas para alterar o
funcionamento cerebral, causando alterações no estado mental, no psiquismo. São exemplos
de substâncias psicoativas (CID-10 – Classificação Internacional de Doenças): álcool, tabaco,
cafeína, opioides (morfina, heroína, codeína e diversas substâncias sintéticas), canabinoides
(maconha), sedativos ou hipnóticos (barbitúricos, benzodiazepínicos), cocaína, alucinógenos,
e solventes voláteis 27.
Em uma primeira análise é perturbador tomar conhecimento que café, cerveja, cigarro
e ansiolíticos (benzodiazepínicos) são psicotrópicos, ou seja, somos um “bando de drogados”.
Este é o ponto de partida para segunda verdade inglória (mitema II), a incongruência
do objeto material da lei de drogas. No Direito Penal objeto material é
a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, não se confundindo com o
25

Seminário Crítico da Reforma Penal. Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. 11/09/2012.

Portal G1. Disponível em: http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/11/procon-em-al-apreende-cerca-de500-produtos-vencidos-em-supermercado.html - acessado em 10/11/2015.
26

27
Curso de Prevenção ao Uso de Drogas – Capacitação de Conselheiros e Líderes Comunitários – Universidade
Federal de Santa Catarina / Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça (SENAD –
MJ). 5ª edição. Brasília 2013. Fls. 19 e 20.
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supracitado “bem jurídico” (vida, patrimônio, honra etc.). Aquele constitui o objeto corpóreo
(coisa ou pessoa), incluído na definição do delito, sobre o qual incide a ação punível, por
exemplo, a coisa móvel, no furto (o objeto que foi furtado). Há crimes em que o sujeito
passivo identifica-se com o objeto material, como, por exemplo, no homicídio. Em alguns
casos, nos crimes de simples atividade ou formais, pode não haver objeto material (calúnia,
difamação e injúria) 28.
A lei 11.343/2006 tem a “droga” como objeto material, ou seja, um gênero que contém
inúmeras espécies. Quais dessas espécies são consideradas ilícitas do ponto de vista criminal?
O art. 1º, p. único da atual lei de drogas define: Para fins desta Lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados
em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
[destacou-se]
O artigo 66 do mesmo diploma legal completa: Para fins do disposto no parágrafo
único do art. 1o desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no
preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998. [destacouse]
Daí extraímos uma segunda indagação: No Brasil há alguma lei (genérica, abstrata e
impessoal, produzida pelo legislador) penal vigente que proíba expressamente, dentre outras,
a maconha, cocaía e heroína? A resposta é negativa. 29 A lei 11.343/2006 em nenhum
momento cita o nome das substâncias que são proibidas. Quem estabelece quais são estas
substâncias, completando a norma penal (norma penal em branco), é a portaria nº 344 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dessa forma, à margem do princípio da
reserva legal, quem institui e abole crimes é um ato do Poder Executivo, traduzindo, a política
ao invés do legislador.
Antes de analisar quais substâncias a ANVISA “tipifica” como drogas (ilícitas), vale
adiantar que o álcool não é uma delas, apesar de, parafraseando a lei, ser um psicotrópico e
capaz de causar dependência. Ainda sobre o álcool e rememorando o “pretexto” da saúde
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Objeto do Crime. Disponível na rede mundial de computadores em
http://www.fragoso.com.br/eng/arq_pdf/heleno_artigos/arquivo60.pdf - acessado em 10/11/2015.
28

29
Vale dizer que há o Decreto Lei 891 de 1938 que elenca substâncias, estipulando crimes e penas, o qual não
foi revogado EXPRESSAMENTE. Contudo, se este Decreto não tiver deixado de ser recepcionado pela
Constituição de 1988, ao menos foi revogado TACITAMENTE pela lei 11.343/2006. Assim pensa este autor.

13

1493

pública, vale consignar os dados da Organização Mundial da Saúde 30, aduzindo que a cada
ano, cerca de dois milhões de pessoas morrem em decorrência das consequências negativas
do uso do álcool.
A portaria 344 da ANVISA engloba os psicotrópicos (entorpecentes, tóxicos e outras
espécies) na classificação de SUBSTÂNCIA CONTROLADA ou DE CONTROLE
ESPECIAL e ainda explica 31:
As chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial são
substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar
dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle
mais rígido do que o controle existente para as substâncias comuns.
Também se enquadram na classificação de medicamentos controlados,
segundo a Portaria SVS / MS nº 344 / 1998, as substâncias anabolizantes,
substâncias abortivas ou que causam má-formação fetal, substâncias que
podem originar psicotrópicos, insumos utilizados na fabricação de
entorpecentes e psicotrópicos, plantas utilizadas na fabricação de
entorpecentes, bem como os entorpecentes, além de substâncias
químicas de uso das forças armadas e as substâncias de uso proibido no
Brasil. [destacou-se]

Que nós somos um “bando de drogados” (café, álcool, tabaco e outras drogas lícitas)
já foi exposto; mas será que também usamos drogas ilícitas? E mais, sem tomar conhecimento
disso? Vasculhando a portaria que “criminaliza” condutas, apesar de apresentar apenas o
princípio ativo das substâncias controladas, verdadeiros hieróglifos, faz-se a descoberta
assustadora que sim, consumimos substâncias ilícitas sem saber, como por exemplo, a
dimethylamylamine (DMAA) foi proibida no Brasil pela ANVISA 32, essa substância está –
30

Curso de Prevenção ao Uso de Drogas – ob. cit. Fls. 79.

Portal
na
internet
da
ANVISA
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/busca/!ut/p/c5/jZDJboNADIafhQeIxqFhKEcyLMMSlhTCck
EQAkUQoCVqRzx9QOo1qPbJvXZ8odStHSf_zR1_miGPu9QjFKcWT41dABecoN3BYxDcKaSRVxtv1_yBGfwomRYaaLL9CDay4yPBAxdc
LDguwDuH_0y5_9ze2P7Nm2itO6GYvkxUq4tUwa5VlTlPM1H6GjBm-6gN6pJCvUeLZw8t7aqpRYIIoDkRNghZdO9az4bHcZfe2760mFx6aPXFX7KvmYlz5CWpYX9gtOGcBjZ0qY8kdte0r83CRfdKQQ9Hqe9vAmm_4dehwv6HxHobxfGsrmeOeNybe4g!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a//A
nvisa%20Portal/Anvisa/Trasparencia/Assunto%20de%20Interesse/Publicacoes%20Transparencia/FAQ%20%20Perguntas%20Frequentes/Medicamentos%20Controlados%20%20Informacoes%20Gerais – acessado em
10/11/2015.
31

Site
da
ANVISA:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/busca/!ut/p/c5/rVLJkqJAFPwWP4CmACnkiIAWu6wCF4N
F2WXRRuDrh4meq8Ycut6hoiIjX9bLfHiIr3WPxiKLnkV7j2rcx0N4UUwkHQEgWcPZCUDaOhZiFd44EMSK
B_AC3hwO_GXzRw5tGXV9wz0PpCOtQ9o0ADD-sd_i5P9of-i-smkCaNye4IBx4EkgCSJEroYsXiHxM32
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ou pelo menos esteve - presente em vários suplementos alimentares tais como, Jack3d, Oxy
Elite Pro, Lipo-6 Black, dentre outros. Produtos facilmente adquiridos na rede mundial de
computadores. Outro produto popular, especialmente para o público feminino, a sibutramina –
proibida na Europa e nos EUA 33 -, foi reclassificada em 2010 pela ANVISA como
psicotrópico anorexígeno. Sabe-se que este produto é largamente utilizado pelas mulheres
como alternativa para o emagrecimento uma vez que inibe o apetite. Cabe fazer um
esclarecimento, algumas substâncias de controle especial podem ser consumidas, desde que o
usuário necessite, como é o caso dos próprios anorexígenos e os anabolizantes. 34 Havendo
consumo da substância controlada por usuário, em que pese a inexistência de carência e
prescrição médica, este comete o mesmo crime do sujeito que faz uso de maconha, cocaína,
heroína, ou outra droga ilícita – vale lembrar que o bem jurídico teoricamente protegido é a
saúde pública -. Isso está estipulado no próprio artigo 28 da lei 11.343/2006, in verbis: Art.
28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: (...). [destacou-se]
No que tange aos ansiolíticos e inibidores de apetite (substâncias controladas):
“Estudos mais recentes mostram que os ansiolíticos (benzodiazepínicos) compõem a classe de
medicamentos psicotrópicos mais prescritos, com base na análise das receitas médicas retidas
em estabelecimentos farmacêuticos. São mulheres as maiores consumidoras dessas
substâncias e os médicos sem especialização são os maiores prescritores. Há a prescrição

6D7cUu505aqsUqF_OlCamuq-stVrMzeBLXy5U2815zjKy6U6KgUxOvgy9kkmcUu2LUNr8_OKDzucZZDzM6jZenT4LSTUJLZcJomA9lj2oUUzKRnssRJmPTS04qbR2oqpbyk4O
w7Q8F4ApPoWPbBHMCfM68zDUd_4Gu-J-NsRDn5I-ydouSlNvegE9dcATUxirnA1UtVkOsH4kiN3szoRfsyJ_ME_pKyjtrniAR4yb53gAe78kuOfdchf01mzKeLm65U0XCLBQQBAQtYCEkIwbo_TrCd4pc0CZJ_sfNsNkuZMohzEfQ5sLm5bkCllaEj5hhVQhUbz1vHZXzSHrHEL7_
RtnN6FjPK8lHMcdL0saVR6Aqf6U2eg0e7Cw8nizHznZMm5_tTRspwdtd5E4YJ3evT9JArFlfj7zJWzmjVJEw67PnixGl0ak1cQPCPEvNKrNdvhnmRIoMo1NRmWTDghJPYqQpAzgX7FgOXdH2WC8Z7n3Zjl6YmBJUOuN84GrCO3Zs6bB0hgt4V3juu6o0qN9ygd6oDNus_kDx
gTeBg!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a//Anvisa%20Portal/Anvisa/Inicio/Alimentos/Publicacao%20Alimentos
/Anvisa%20alerta%20para%20risco%20de%20consumo%20de%20suplemento%20alimentar – acessado em
10/11/2015.
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/08/cresce-uso-de-sibutramina-no-brasil.html - acessado em
10/11/2015
33

Recentemente a Lei 13.454, de 23 de Junho de 2017 autorizou a produção, a comercialização e o consumo,
sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.
34
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indiscriminada de anfetaminas (inibidores de apetite), com fins estéticos, para pacientes sem
evidência de indicação clínica – índice de massa corporal (IMC) maior que 30 kg/m².” 35
Esta é a incongruência acerca do objeto material, tanto no que se refere a forma lícita
com que se tratam substâncias de periculosidade social evidente, como no desprezo proposital
da conduta de usuários de substâncias ilícitas não etiquetados como “público alvo” da política
de repressão.
Semelhante ao que ocorre com os usuários, também há o público alvo entre os
traficantes. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 que tipifica a conduta de tráfico, igualmente
estipula, à semelhança do artigo 28, in verbis: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. [destacou-se]
A conduta do médico que receita psicotrópicos incluídos no rol de substâncias
controladas, como sibutramina ou anfetaminas inibidoras de apetite, para pessoas que –
sabidamente - não são obesas, com IMC menor que 30 kg/m², prescrevendo droga em
desacordo com determinação regulamentar, é típica de algum crime? Da mesma forma, os
médicos sem especialização que prescrevem de forma indiscriminada o uso de ansiolíticos
(Valium®, Lexotam®, Rivotril®), ainda que gratuitamente, praticam alguma conduta
criminosa? Como já foi exposto, o uso dessas substâncias é corriqueiro e cada vez maior, a
fármaco-dependência alcança números alarmantes e são, junto com o álcool, as verdadeiras
“drogas de entrada”. Os concurseiros possuem até uma fórmula mágica: “Ritalina para focar e
Rivotril pra relaxar”. Existe no Brasil cifra enorme de médicos e farmacêuticos praticando a
conduta típica do tráfico de drogas prevista no artigo 33, mas essa cifra é dourada. 36
A seletividade do sujeito ativo do crime de tráfico, terceira verdade inglória
(mitema III), no Brasil é talvez o pior efeito colateral da política de repressão; um pensamento
do Juiz Espanhol Penalista Javier Martinez Lázzaro define o que será o futuro: “Algum dia,

Curso de Prevenção ao Uso de Drogas – Capacitação de Conselheiros e Líderes Comunitários – Universidade
Federal de Santa Catarina / Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça (SENAD –
MJ). 5ª edição. Brasília 2013. Fls. 69.
35

36

Crimes cometidos por agentes de classes mais favorecidas, não investigados e julgados.
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quando a descriminalização das drogas for uma realidade, os historiadores olharão para trás e
sentirão o mesmo arrepio que hoje nos produz a inquisição.” 37
Além da seletividade omissiva, feita através da cifra dourada, existe a seletividade
ativa, que demoniza e estigmatiza determinadas pessoas, em determinadas localidades, com
determinadas etnias e classe econômica. Esta seletividade começa pela polícia militar que,
muitas vezes, é o 1º juiz da causa, passa pela polícia judiciária (estadual e federal), continua
no poder judiciário e se perpetua na mídia, gerando um ciclo vicioso que é primoroso na
manutenção do controle social através do senso comum criminológico. Um sujeito não
branco, pobre e sem grandes instruções, abordado por um policial em uma localidade carente
com alguns gramas de cocaía é tratado com a presunção de tráfico. Em contrapartida, um
caucasiano, de boa condição financeira e plenamente instruído, abordado por policial na zona
sul do Rio de Janeiro com alguns quilos de maconha, muito provavelmente será tratado com a
presunção de usuário.
Para sair do campo crítico-teórico, traz-se à baila uma história real. A biografia de
Janderson Pereira da Silva, 38 escrita nos autos do processo criminal 002677402.2013.8.19.0004. Janderson foi preso nas redondezas do morro do Salgueiro na cidade onde
reside (São Gonçalo/RJ) ao acabar de comprar 7,8 gramas de cocaína para seu consumo. No
ato de abordagem pela polícia militar não ofereceu resistência e prontamente afirmou que
havia droga na mochila que carregava, ato contínuo os policiais militares o conduziram para
delegacia de polícia civil com circunscrição correspondente. Janderson foi autuado pela
delegada de polícia como traficante de drogas. Se a autoridade policial tivesse atentando ao
depoimento dos policias bem como à folha de antecedentes criminais, que não tinha
anotações, poderia ter feito justiça. Poderia ainda tomar conhecimento de que o acusado
ostentava trabalho e residência fixos, casado, com histórico certificado de internação para
tratamento de dependência química, recebera o salário no dia em que adquiriu a droga havendo comprovante através de extrato bancário do saque de toda quantia horas antes da
prisão -. Ou seja, todas as evidências de consumo ao invés da mercancia. Consigna-se que
essa cautela não é absurda, pelo contrário, a própria lei no artigo 28, §2º exige que, para
determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, serão observados a natureza e a
Citado no Documentário Cortina de Fumaça - Direção de Rodrigo Mac Niven, numa coprodução entre a J.R.
Mac Niven Produções e a TVa2 Produções. 2010.
37

38

Permissão por escrito para expor esta história.
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quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Enquanto
o auto da prisão em flagrante era enviado para o promotor de justiça e juiz se manifestarem
acerca da legalidade e necessidade da prisão, Janderson já estava sendo preparado para
transferência com destino ao complexo penitenciário de Gericinó (Bangu). Quando enfim
chega a vez do promotor de justiça reparar o erro, ele “despacha”, à mão, nos autos 39, in
verbis: Pela conversão do flagrante em prisão preventiva (art 313, I, CPP). Janderson estava
em atitude suspeita, trazendo droga, em tese, para venda. Deve ficar preso, pois a ordem
pública está abalada com a venda da droga. Mais à frente no processo a Juíza concedeu
liberdade provisória, analisando justamente a determinação do artigo 28, §2º da lei de drogas.
Resultado final, Janderson ficou quase dois longos meses preso e, após a liberdade provisória,
ainda se defendeu da acusação de tráfico.
Com relação ao Parquet, vale destacar alguns pensamentos, iluminados, de membros
do Ministério Público, como do Promotor de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Cunha de
Araújo, ao constatar o triste e insatisfatório papel dos operadores do Direito Penal: o de
garantidor de privilégios de uma classe específica, o de mantenedor do status quo, a partir de
uma ilusão de manutenção da ordem às custas de aplicação de penas severas em pessoas
desprivilegiadas. Segue apontando para o Ministério Público, no sentido de que, o que se
torna mais imperdoável, na assunção acrítica do papel mantenedor do status quo, é que a
constituição o obrigou, claramente, a servir como órgão de mudança em favor da democracia,
e não como polícia reacionária. 40 Na altiva visão do Procurador de Justiça do Rio de Janeiro,
Carlos Roberto de Castro Jathay, o Parquet, como função institucional, é agente de
transformação social, órgão de extração constitucional, instituição mediadora dos conflitos de
interesse social. 41 Vislumbrando um Ministério Público moderno, Gregório Assagra de
Almeida, MP – MG, afirma que a instituição deixou de ser simples fiscal da lei (custos legis);
assumindo agora o papel de guardião da sociedade (custos societatis) e guardião do próprio

39

Fls. 22 dos autos.

40
ARAÚJO, Marcelo Cunha de. O papel designado ao Promotor de Justiça Criminal: assegurador de privilégios
da elite ou instrumento de mudança social?. Temas atuais do Ministério Público. 4ª edição. Bahia: Juspodivm,
2013, p. 768/769.
41
JATAHY. Carlos Roberto de Castro. 20 Anos de Constituição: O novo Ministério Público e suas perspectivas
no Estado Democrático de Direito. Temas atuais do Ministério Público. 4ª edição. Bahia: Juspodivm, 2013, p.
33.
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direito (custos juris). 42 No campo de atuação criminal, o Ministério Público deveria rever
alguns pensamentos vetustos, sem deixar de lado a tutela do Estado de Direito; antes de ter a
função institucional de promover privativamente a ação penal pública, atuando como órgão
agente ou interveniente, o Ministério Público necessita fitar, sempre, os objetivos
fundamentais da República Federativa brasileira, sobretudo no que tange a erradicação da
marginalização, construção de uma sociedade justa, livre de preconceitos de origem, raça, cor
e classe social. O proceder das instituições que atuam na área criminal nos mostra claramente
que temos utilizado o Direito Penal do autor e da periculosidade, ao invés do Direito Penal do
fato e culpabilidade. E, mais uma vez, citando o Promotor de Justiça Marcelo Cunha de
Araújo: “Numa constelação tão volumosa de delitos, os operadores do direito acabam por
apenas privilegiar a cega repetição, sem se questionar, na prática, sobre as finalidades do
sistema.” 43
Difícil negar que em um evento similar ao caso supracitado, uma pessoa “não negra”,
com mínima condição financeira e CEP distinto, não passaria sequer algumas horas na
delegacia, isso se fosse até lá conduzida. Muito dificilmente a autoridade policial decidiria
arbitrariamente no mesmo sentido. E se assim o fizesse, a contratação de profissional
habilitado, advogado criminal, provavelmente resolveria a questão em pouco tempo. A lei
11.343/2006 surgiu com o contexto de que o usuário não seria mais penalizado
criminalmente, o que parecia uma evolução significativa, se não houvessem casos como o do
Janderson.
Na prática, a lei melhorou a vida de muitos “mauricinhos” que puderam experimentar
livremente a opção pelo uso de drogas ilícitas, mas para a maioria, que vive à margem da
sociedade, apenas foram elevados da categoria de usuário para traficante. E mesmo os
“mauricinhos”, quando são verdadeiramente traficantes, experimentam um tratamento
diferenciado. Caso clássico, também narrado em autos processuais (processo nº 95.0032967-0
/ 1995 - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro), do sujeito que foi preso em flagrante, juntamente
com outras pessoas, em virtude de mandado de busca e apreensão, no imóvel situado à rua

ALMEIDA. Gregório Assada de. O ministério público no neoconstitucionalismo: perfil constitucional e alguns
fatores de ampliação de sua legitimação social. Temas atuais do Ministério Público. 4ª edição. Bahia: Juspodivm,
2013, p. 61.

42

43

Ob. cit. P. 779.
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Raimundo Correa, Copacabana – RJ, com mais de 05kg de cocaína e outros petrechos para
manuseio e empacotamento da substância; após longa investigação da polícia federal que
apontava sua ligação com traficantes de outros países, caracterizando não só o tráfico nacional
como o internacional, bem como sua associação com outros agentes para prática desses
crimes. O sujeito foi processado junto com os demais presos e no decorrer da instrução
processual todos alegaram quadro de dependência química. Tendo os advogados particulares,
inclusive, juntado aos autos parecer de perito, também particular, que confirmava o alegado.
Os experts do juízo, através de laudos médicos (fls.276/289 dos autos), analisando a
imputabilidade 44 dos réus, atestaram que à época dos fatos os acusados tinham inteira
capacidade de entender o caráter ilícito do fato, mas que apenas o sujeito principal era
parcialmente incapaz de determinar-se de outra forma, em razão de sua dependência à
cocaína, enquanto os outros tinham completamente abolida a capacidade de autodeterminação
pelo grau avançado da mesma dependência. A Juíza, em sede de sentença, acompanhou o
entendimento dos peritos judiciais, absolvendo os acusados que não tinham nenhuma
capacidade de determinação e, quanto ao sujeito principal, apesar de condenado por tráfico,
sua pena privativa de liberdade foi substituída para tratamento em Hospital de Custódia.
Quanto à prática do crime de “associação para o tráfico”, a Juíza rejeitou, in verbis 45: Exige-se
como corolário natural da expressão associarem-se a ideia da habitualidade da estabilidade
da sociedade criminosa. Fica difícil imaginar um punhado de pessoas com graves
problemas de dependência a entorpecente, martirizados por dolorosos problemas sociais,
conseguirem no delito, a estabilidade que jamais conseguiram em suas vidas. [destacou-se]
A história desse sujeito principal foi narrada em livro e filme; que o nome dele não era
Johnny todos sabem, Janderson que não seria. Revela notar que o grupo dos “martirizados por
dolorosos problemas sociais, cuja estabilidade jamais conseguiram em suas vidas”, é seleto.
Quem alcança o tirocínio sabe perfeitamente que Janderson Pereira da Silva foi só mais um
Silva, dentre muitos outros que abarrotam as penitenciárias Brasileiras. Como diz o Delegado
de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Orlando Zaccone: São vidas sem valor de vida.
Os que são feitos e desfeitos criminosos. 46 Diz ainda o corajoso policial: Todo crime é uma
44

Artigo 26 do Código Penal Brasileiro.

45

Processo nº 95.0032967-0 / 1995 - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Sentença nº 81/96. Fls. 433 e 434.

Defesa oral da Tese de Doutorado: Indignos de vida: a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na
cidade do rio de janeiro. Campus da UFF, Gragoatá, Bloco O. 16/12/2013.
46
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construção! O crime não existe nem na natureza e nem na lei. Matar alguém não é crime se
for construída e aceita a tese da legitima defesa e os crimes de aborto e sonegação fiscal só
existem no papel, pois ninguém vai preso por essas condutas. E “neguinho” preocupado com
a criminalidade, deveriam estar preocupados com a imaginação! Afinal, todo o inimigo é
imaginário. 47
Resta evidente que, para além dos requisitos expressos do artigo 28, §2º, existem, no
mundo real, outros três, implícitos - pela seletividade da política criminal -, quais sejam: CEP,
CPF, e cor da pele. Sujeitos não brancos, não ricos, moradores de localidades menos
favorecidas recebem tratamento nitidamente diferenciado.
Um exemplo deste tratamento diferenciado é a criação da acusação anabolizada.
Cabe aqui desnudar a forma corriqueira com que se opera este procedimento anabolizante: as
agências estatais (Polícia Judiciária e Ministério Público), despudoradamente, vem dublando
os depoimentos de policiais militares responsáveis pela abordagem em flagrante de usuários
de drogas. Tudo se resume a: “Não há porque duvidar das palavras dos policiais”. Mesmo
quando não há absolutamente nenhuma linha - conforme o caso de Janderson - que indique a
opinião dos milicianos no sentido de que a droga trazida consigo era para fins de ilícita
mercancia.
Referido procedimento deixou de ser mero caso isolado para se transformar em
cultura, tradição.
Esta tradição vem ganhando continuidade devido à uma espécie de “complexo de
Pilatos”. As agências estatais vão, sucessivamente, “lavando as mãos” e entregando a
responsabilidade para a próxima. O policial militar, que conduz para delegacia usuário de
droga e vê seu depoimento sendo dublado pela autoridade policial, nada faz porque “quem
decide é a autoridade”. O Delegado de Polícia, observando que o cidadão apresentado faz
parte do “público alvo”, seleciona a pior conduta possível – dublando e amoldando o
depoimento da polícia ostensiva -, e entrega ao Promotor de Justiça, afinal, é ele o titular da
ação e, se assim entender, altere a tipificação. Por sua vez, o titular da ação, se despe da
função binária (custos legis e órgão agente), e, pensando apenas como promotor de acusação,
Comentário feito a uma foto postada em seu perfil da rede social (facebook), onde mostra a imagem capturada
da identificação criminal de um menino de 01 ano e 11 meses, fichado como criminoso, na França, em 1893,
pelo crime de gula. Foto postada em 22 de dezembro de 2013.
47
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imputa sempre a pior conduta possível (fundamentada no depoimento dublado) somada à
necessidade da prisão preventiva; entregando ao Juiz a responsabilidade de manter ou não
toda a engrenagem, até ali, movimentada.

A agência judicial, dando sequência,

costumeiramente, se limita a acompanhar e copiar os fundamentos do Ministério Público
devido à sua titularidade e pseudo imparcialidade (custos legis mesmo quando órgão agente);
entregando, assim, por último, ao Defensor, a obrigação de, tentar, desmontar toda esta
engrenagem.
Especialmente no Rio de Janeiro, este modus operandi tem, muitas vezes, se
perpetuado no Tribunal de Justiça que, além de não reconhecer a ilegalidade da prisão em
flagrante, considera plenamente possível - em casos de usuários presos, denunciados e
processados como traficantes - ao magistrado inovar na tese acusatória e, quando da sentença,
alterar a imputação, unilateralmente, para “uso de drogas” (mutatio libelli), o que, em última e
sucinta análise, consegue maquiar e legitimar, de uma só vez, a prisão em flagrante ilegal, a
dublagem dos depoimentos, a imputação anabolizada, e a prisão preventiva ilegal. Nesse
sentido, julgado da 8ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro:
TJ-RJ Oitava Câmara Criminal
Apelação Criminal nº: 0082660-89.2013.8.19.0002
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelante: T.P.G.C.
Advogado: Dr. FELIPI MARTINS
Apelados: os mesmos
Origem: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói
Relatora: Des. Suely Lopes Magalhães
22/10/2015
Ementa: Art. 33 da Lei nº 11.343/06. Desclassificação para o delito de posse
para uso próprio. Condenação à prestação de serviços à comunidade por
quarenta dias. Pena extinta pelo seu cumprimento integral. Recurso defensivo
pretendendo a absolvição por ausência de lastro probatório suficiente.
Apelação ministerial pela condenação do apelado na forma do art. 33 c/c §4º,
da Lei 11.343/06. Acervo probatório seguro de que o entorpecente apreendido
destinava-se ao uso próprio. As circunstâncias narradas na exordial e os
depoimentos prestados em sede policial e em juízo afastam o crime do art. 33
da LD. Rejeita-se a apelação do Ministério Público. Correta a
desclassificação operada, afastada qualquer violação ao princípio da
correlação. Configurado o ementadio libelli previsto no art. 383 do CPP,
sendo desnecessário o aditamento da inicial, inexistindo fato novo em
decorrência da instrução. O porte de droga para uso próprio recebe
reprimenda embora branda, sendo inviável o pleito absolutório postulado pela
defesa. Devem ser mantidos os judiciosos termos da sentença atacada.
Recursos desprovidos. [destacou-se]
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Fazer leis é diferente de aplicar leis. Principalmente neste país onde é fomentada a (iv)
vitimização recíproca entre policiais, traficantes e população, quarta verdade inglória
(mitema IV)). A vitimização mútua é utilizada para manter fora da discussão o único
responsável pelo efeito colateral da política de repressão, o próprio Estado. Ocorre de uma
maneira muito simples, os policiais são treinados para uma guerra (tática linguística), sendo
levados a crer que lutam pelo bem e que o mal (tática linguística) emana do tráfico, cujo
“reduto” é nas favelas – agora estrategicamente chamadas de “complexos” (tática linguística)
-, consequentemente, como em qualquer guerra, existem desastres, que, sob a ótica policial,
são um mero “efeito colateral” (tática linguística). Por sua vez, o sujeito pobre que por
qualquer razão, normalmente alheia à sua vontade, decidiu comercializar produtos
considerados ilícitos, se torna o “demônio” da sociedade, enxergando no policial um executor,
que só existe para matá-lo e ganhar a guerra. No meio disso tudo está a população dessas
áreas de confronto, que alterna entre vítima de policiais – caso clássico “Amarildo” e
“Eduardo de Jesus” - e vítima de traficantes – “Tribunais do Tráfico” -, não sabendo em quem
confiar. Todos são algozes de todos. Nesse ínterim ninguém questiona o criador do problema,
o Estado.
Fica fácil enxergar esta política contando a parábola da mulher adúltera que, cansada
do descaso e desprezo de seu marido, procura um amante, morador do outro lado do rio. Para
atravessar este rio ela tinha duas alternativas, pela ponte ou de barco. Como era de
conhecimento público a existência de um estuprador assassino, que rondava as imediações da
ponte quando anoitecia, a mulher utilizava a ponte pela manhã, voltando de barco no último
horário em que o barqueiro fazia a travessia (18:00h). Certa vez, demorando mais do que o de
costume com seu amante, a mulher se atrasou 02 minutos para pegar o último barco. E obteve
como resposta do barqueiro que não efetuaria a travessia de volta pois seu ofício terminava
impreterivelmente às 18:00h. Inconformada, solicitou a seu amante que a acompanhasse no
retorno pela ponte; alegando cansaço e falta de necessidade o amante mandou a mulher ir
sozinha. E ela assim o fez. Resultado: foi estuprada e morta. A grande pergunta que se faz: De
quem é a culpa? Pense por um momento.... Usualmente as respostas são variadas. As
mulheres costumam alternar entre o marido que não foi atencioso ou o amante que foi
preguiçoso (tática linguística). Para os homens a culpa é da mulher que foi adúltera e “teve o
que mereceu” (tática linguística) ou do barqueiro que foi burocrata (tática linguística). Quem
foi, de fato, o culpado? O verdadeiro culpado não é enxergado: o estuprador assassino.
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Inconscientemente considera-se normal estuprar e matar. As circunstâncias paralelas –
filigranas mascarados - ofuscam quem verdadeiramente deu causa a tragédia. Quando se
discute acerca do problema das drogas acontece o mesmo ilusionismo, propositalmente
criado, alguns argumentam que a culpa é do usuário, sem ele não haveria venda; outros que a
culpa é do traficante, sem a venda não existiria usuário; há ainda os que culpam a família pelo
desamparo e negligência na instrução dos filhos. Quando o verdadeiro culpado é o Estado que
criminalizou esses comportamentos – uso e comércio de psicotrópicos -. Inconscientemente
estamos considerando normal as condutas cotidianas – selecionadas a dedo - convertendo-se
em crimes.
Com relação à polícia, em especial a Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), vale
consignar argumentos que, se não justificam, ao menos explicam sua característica letal. A
história da PMERJ é muito parecida com a de Lucius Artorius Castus (Rei Arthur), pelo
menos a que é narrada em seu filme. 48 A biografia, ou mito, não se sabe ao certo, contada
sobre a Era das Trevas onde Arthur viveu (início do século VI) dá conta de que ele foi um
cristão que apostava na fé de sua religião, logo, consequentemente, acreditava em Roma e na
Igreja que traçava as estratégias sob o crivo da “vontade de Deus”. Todas as conquistas
realizadas por batalhas sangrentas e muitas vezes desumanas eram, para ele, justificadas
através da prática de um bem maior, “cumprir seu dever com Roma”, estipulado pelos
líderes da igreja, os quais ele cria serem “legítimos representantes das leis de Deus”. Arthur
foi comandante dos notáveis Cavaleiros Sarmatianos, incorporados ao exército romano,
obrigados a lutar por Roma durante décadas em troca da liberdade de seu povo. Arthur criou
um grupo de elite, os Cavaleiros da Távola Redonda, dentre eles o famoso Lancelot. Aos
poucos foi descobrindo o que os “porta-vozes” de Deus faziam com o povo (escravizavam e
condenavam sumariamente hereges e pagãos que contrariavam os dogmas da igreja católica,
como ocorrera a Pelágio) e percebeu que, juntamente com seus homens, empreendeu uma
guerra para defender uma Roma que não existia. Chegando a conclusão que eles mesmos
criaram as maldições e as bênçãos. Apesar disso, após anos de batalhas, não havia como pedir
a seus homens que abdicassem de seus ofícios como guerreiros, principalmente na iminência
de uma guerra contra os saxões. O seu instinto e de seus comandados já se tornara imutável e
continuou na guerra por uma Roma imaginária. Arthur e seus bravos guerreiros não eram
soldados e sim as armas.
48

REI ARTHUR. Dirigido por Antoine Fugua. Distribuído por Disney/Buena Vista. 2004.
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Séculos se passam e a história se repete, apenas os personagens são diferentes. As
“vontades de Deus” e seus “legítimos representantes” foram substituídos pelo Estado e seus
governantes, respectivamente. A PMERJ, assim como Arthur e seu exército, acreditou durante
décadas que estava “cumprindo seu dever com o Estado”. Mesmo que ocorra uma revelação
em massa do que os “porta-vozes” de nossa sociedade realmente fazem com as políticas
públicas, principalmente as criminais, nossos aguerridos soldados já se encontram igualmente
imutáveis. Dependentes do inimigo. Armas e não soldados, Como afirmou o então Secretário
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro em entrevista 49, ao falar da criação de
delegacias de polícia civil em áreas pacificadas, complementando o plano de integração entre
polícias civil e militar, afirmando que nos mesmos moldes das UPPs, as novas delegacias vão
contar com policiais recém- formados, completando, in verbis: Não vou fazer delegacias com
a polícia que está aí. As novas unidades contarão com delegados e inspetores recémformados, sem os vícios da guerra e da corrupção.
Marcelo de Cunha Araújo 50 ainda completa:
(...) vez que todo sistema penal existe para manter o estado das coisas.
Nesse sentido, fica fácil constatar a similitude funcional que existe entre
policiais militares, civis e federais, juízes, promotores e defensores,
secretários de segurança pública, prefeitos, governadores, ministros e
presidente. Todos os operadores do sistema penal servem ao mesmo fim: o
de proteger os abastados, inviabilizando a aplicação de instrumentos
repressivos tão somente num grupo determinado. (...) Esses bem pagos
funcionários públicos são claramente escolhidos para atuar de forma cega,
acrítica e entorpecida pela própria repetição do sistema, de forma a manter
essa construção, sem perspectivas reais de mudança.

A última verdade inglória é referente à falsa argumentação de que se perde dinheiro
combatendo o tráfico, que a guerra às drogas é lucrativa apenas para os “marginais”. Lenda
facilmente desmascarada ao aduzirmos que o Brasil tem uma empresa bélica 51 (IMBEL),
49

Jornal O Globo – 15/09/2013. Página 16.

ARAÚJO, Marcelo Cunha de. O papel designado ao Promotor de Justiça Criminal: assegurador de privilégios
da elite ou instrumento de mudança social?. Temas atuais do Ministério Público. 4ª edição. Bahia: Juspodivm,
2013, p. 769.
50

51

http://www.imbel.gov.br/
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empresa pública que, como qualquer empresa do ramo, necessita de guerra para sobreviver.
Vale salientar ainda que o maior valor dos conflitos é a dívida que ele deixa. Consumidores de
dívidas: o bem mais valioso para o capitalismo selvagem. Além disso, há a questão tributária,
mais lucrativa que a questão armamentícia interna. Muitas pessoas desconhecem a receita do
Estado com o branqueamento de capital, nome fidalgo do plebeu “lavagem de dinheiro”
(mitema V). No Direito Tributário vigora a máxima proferida pelo imperador Vespasiano em
resposta a seu filho Tito: pecúnia non olet. “O dinheiro não tem cheiro”, significa dizer que
para ciência dos tributos, não importa de onde o dinheiro surge, de atividades lícitas ou
ilícitas, ocorrendo o fato gerador da obrigação tributária o fisco tributa. Aliás, o tributo nem
pode ser utilizado para constituir sanção de ato ilícito. 52 A atividade mais importante no
tráfico de drogas é o branqueamento do capital, a maior parte do dinheiro que circula no
tráfico é colocado, ocultado, e posteriormente integrado (fases da lavagem de dinheiro). No
processo de integração, o “laranja”, “testa de ferro”, ou o próprio sujeito ativo da lavagem,
mais cedo ou mais tarde vai adquirir um carro e pagar IPVA, uma casa e pagar IPTU, auferir
renda e pagar IR, comprar um simples pacote de biscoito e pagar IPI, dentre muitas outras
formas de tributação. O Estado tributa o dinheiro que circula no tráfico de drogas, mesmo que
de forma indireta. Se lembrarmos que espécies de tributos, como os impostos, não se
vinculam à uma atividade estatal específica, podendo, portanto, o Estado distribuí-lo da
maneira que entender melhor, não é tecnicamente incorreto afirmar que o dinheiro
branqueado do tráfico pode estar pagando o salário de muitos indivíduos que são responsáveis
por combatê-lo.
Segundo o escritório da ONU para combate às drogas e ao crime, em 2013 o lucro
anual do tráfico de drogas no mundo foi cerca de 320 bilhões de dólares, enquanto a Apple
lucrou 53 cerca de 37 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia em números, Maíra Rocha
Machado 54 expõe:
No final da década de 1990, a estimativa do valor global da lavagem de
dinheiro no mundo passa a ser apresentada em porcentagem: 2% e 5% do
produto interno bruto mundial. De acordo com Malkin (2201:15), 2% a 5%
equivalem a algo entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões. Esse patamar
mínimo (US$ 800 bilhões) foi divulgado no Brasil pelo jornal Valor – “O
Art. 3º Código Tributário Nacional.
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/10/lucro-da-apple-recua-85-no-4-trimestre-fiscal-mas-superaprevisoes.html - acessado em 28/10/2014
54
MACHADO, Maíra Rocha. Internacionalização do direito penal. Editora 34 ltda. 1º edição. 2004. São Paulo.
P. 143 e 144.
52
53

26

1506

Produto Criminal Bruto”, 9/10/2001 -, que, por sua vez, indica como fonte
artigo publicado no jornal francês Le Monde. Todas as informações
copiladas nesse artigo do Le Monde, inclusive o dado de que US$ 800
bilhões são lavados por ano no mundo, foram colhidas em um livro
publicado em 1998 por cinco juízes europeus, denominado Um Monde sans
Loi. Nesse livro, os autores partem da cifra de US$ 400 bilhões referente ao
mercado das drogas, proposta pela ONU no relatório anual de 1997
(Bertossa 1998:47). E concluem: “as organizações criminais adaptam-se
facilmente à globalização financeira e à livre circulação de bens e pessoas.
Elas podem misturar sem dificuldades suas atividades ilícitas a outras
incontestavelmente

legais

e

investir

nos

mercados

financeiros,

particularmente”. Em discurso realizado em fevereiro de 1998, Camdessus
afirma que ainda que não possamos garantir a precisão de nossas cifras
(...) as estimativas dos patamares atuais de transações de lavagem de
dinheiro estão quase além da imaginação – algo entre 2 a 5% do PIB global
seria provavelmente uma faixa consensual.

Ao falar do citado “Produto Criminal Bruto” (PCB), Otaviano Canuto 55 complementa:
Segundo Bertossa e outros cinco juízes autores do livro Un monde sans loi,
da editora Stock, durante os últimos dez anos US$ 3 trilhões, por baixo,
foram acumulados pelas máfias no mundo. A título de exemplo, o jornal - Le
Monde - menciona estimativas de que o montante de ativos em bolsas
detidos pelos cartéis de Cali e Medelin estão próximos de US$ 10 bilhões.
Esse é um aspecto importante. Engana-se quem acha tratar-se de uma
“economia marginal”. Não apenas cresceu seu tamanho, como se
sofisticaram os veículos de trânsito e reserva da riqueza de origem ilegal, os
quais não se restringem aos “paraísos fiscais”.

O tráfico de drogas é equivocadamente chamado de poder paralelo, pois se trata de
poder econômico, aliás, na esteira dos números supracitados, figuraria no top 5 das maiores
economias do mundo. Mais, passou a integrar, formalmente, o cálculo do PIB de países como
Itália, Espanha, Reino Unido e, recentemente (2018), França. Vale esclarecer que estes países

Otaviano Canuto. Conjuntura Econômica, Economia Monetária e Financeira, Economia Internacional.
Publicado pelo jornal Valor em 09/10/2001. Disponível em http://www.eco.unicamp.br/artigos/artigo209.htm ,
acessado em 10/11/2015.
55
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seguem expressa recomendação europeia, a inclusão é uma demanda do Eurostat (Instituto
Europeu de Estatística). 56
Como dito em epígrafe, e parece ter ficado claro, o fenômeno das drogas é
multifacetário. Longe de querer dar uma solução mágica, deve-se entender que a prática de
infrações penais é a forma não política e mais natural que os excluídos do contrato social
encontraram para exprimir seu descontentamento. 57 Ao invés de incluir quem está à margem
do sistema, desestimulando tal forma de manifestação, o que vemos é a alimentação das
desigualdades, de uma forma muito simples: aumentando o número de infrações penais. O
direito penal é um dos maiores instrumentos de exclusão social que temos e, ao mesmo
tempo, o que parece ser mais simpático aos olhos da população, graças ao que se denomina
populismo penal midiático 58.
Em 1764 Cesare Beccaria já prenunciava:
A grandeza das penas deve ser relativa ao próprio estado da nação. Devem
ser mais fortes e sensíveis as impressões sobre os ânimos endurecidos do
povo que apenas saiu do estado de selvagem: requer-se um raio para
abater um leão feroz que se agita ao tiro do fuzil. Porém, à medida que se
abrandam os ânimos no estado de sociedade, cresce a sensibilidade e,
crescendo ela, deve diminuir a força das penas, se se quiser manter
constante a relação entre o objetivo e a sensação. (...) As leis são as
condições com que os homens independentes e isolados se uniram em
sociedade, cansados de viverem num contínuo de guerra e de gozarem
uma liberdade tornada inútil por causa da incerteza de sua conservação. A
soma de todas essas porções de liberdade sacrificadas ao bem de cada um
constitui a soberania de uma nação, e o soberano é o seu legítimo

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/franca-inclui-trafico-de-drogas-no-calculo-do-pib.shtml acesso em fevereiro de 2018
56

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/italia-vai-incluir-trafico-de-drogas-prostituicao-contrabando-nocalculo-do-pib-12604819 - acesso em abril de 2016
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160331_atividades_crime_organizado_fn - acesso em
abril de 2017
Nesse sentido: Rangel, Paulo. A Coisa Julgada no Processo Penal Brasileiro Como Instrumento de Garantia. 1.
ed. São Paulo:Atlas, 2012, p.58. Citando Boaventura de Souza Santos.
57

58
Gomes, Luiz Flávio; Almeida, Débora de Souza de. Populismo Penal Midiático - Caso Mensalão, Mídia
Disruptiva e Direito Penal Crítico. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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depositário e administrador. Foi, pois, a necessidade que obrigou os
homens a cederam parte de sua liberdade; e é certo que cada um não quer
colocar no depósito público senão a mínima porção possível que baste para
induzir os demais a defendê-lo. O conjunto dessas mínimas porções
possíveis forma o direito de punir, tudo mais é abuso e não justiça; é fato e
não direito. (BECCARIA, 1764, p. 61, 20)

Deve-se rememorar as lições básicas do Direito Penal, no sentido que esta ferramenta
só se legitima em ultima ratio, é a última opção, quando todas as outras falharem (Direito
Constitucional, Civil, Administrativo etc.). Não é o que estamos experimentando, vemos a
criminalização do cotidiano aumentar cada dia.
Não podemos esquecer a influência do capitalismo selvagem no Direito Penal. Assim
como ocorre no mercado de consumo, há uma obsolescência programada 59 nas infrações
penais criadas. Em sociedade somos constantemente estimulados a esquecer que existem
centenas de infrações penais à nossa – e contra nossa - disposição, as quais iriam perdendo
validade no decorrer do tempo, justificando a necessidade de criar, comprar e consumir a
nova geração do produto. Surge então a sociedade protetora do direito penal, da pena. Da
mesma forma que como estratégia de mercado é totalmente nociva ao meio ambiente, como
estratégia de política criminal é nociva à democracia.
O Direito Penal é comparado ao desfibrilador, emprega-se como última alternativa.
Nessa acepção, fazendo uma singela analogia, é como se a nossa sociedade atual constituísse
um hospital, no qual nós cidadãos fôssemos os pacientes e os funcionários do hospital os
agentes estatais; chegando ao serviço de emergência, com uma dor de cabeça ou até mesmo
uma fratura grave, os pacientes são imediatamente levados ao desfibrilador, não há uma
triagem, exames preliminares ou tratamentos proporcionais. Parece cômico, mas a realidade é
trágica igual ao exemplo, o Direito Penal vem executando as pessoas.
Assim, reunidos os mitemas, nasceu o mito da política de repressão às drogas por meio
do Direito Penal: “panaceia para todos os males”.

Obsolescência programada é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar e distribuir um
produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente para forçar o
consumidor a comprar a nova geração do produto.
59
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Mesmo após expor estas verdades inglórias, há uma expectativa de mudança, indícios
na política interna parecem demudar os rumos de nossa sociedade. A partir do Seminário
Internacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (2004), observa-se uma alteração na política
sobre o tema, como por exemplo, a retirada do prefixo “anti” pelo termo “sobre”. As Políticas
Nacionais (PNAD), Sistema Nacional de Políticas Públicas (SISNAD), Secretaria Nacional de
Políticas Públicas (SENAD) e Conselho Nacional de Políticas Públicas (CONAD) deixaram
de ser “antidrogas” para serem “sobre drogas”. Na mesma linha de raciocínio, termos com
“entorpecentes” e “tóxicos” deixam de ser utilizados de forma separada das drogas lícitas,
atitude que aventava com desigualdade a abordagem, tratamento, e reconhecimento de
pessoas iguais. Hoje é possível ver o emprego de termos como “álcool, tabaco e outras
drogas”, em sentido oposto ao que foi anteriormente dito, aproximando substâncias “ilícitas”
das “lícitas”.

Primeiro passo, elementar, para uma caminhada com ênfase na política

preventiva e restaurativa em contraponto a fracassada política repressiva e retributiva, baseada
no castigo. No plano internacional há países que descriminalizaram e regulamentaram as
drogas e vêm observando a queda no consumo e redução dos efeitos colaterais da guerra,
aumento da qualidade das substâncias que antes eram ilícitas, causando menos afetação à
saúde pública. No plano nacional a Corte Suprema decidiu se manifestar sobre o tema (RE
635659) e, até o momento, três ministros (Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, e Edson
Fachin) votaram pela inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para
consumo próprio – ao menos da maconha -.
O professor Henrique Soares Carneiro 60 elucida:
Viciados em açúcar, em aguardente, em tabaco, em café, em chá, em
chocolate, em ópio, assim as populações mundiais expandiram o comércio
exterior, alimentaram os tributos estatais, foram estimuladas nas fábricas e
nas grandes plantações. O álcool, o tabaco e as drogas da indústria
farmacêutica continuam sendo estimulados licitamente com publicidade e
incentivos diversos. Outras substâncias, muitas com danos comparáveis
muito inferiores (como derivados de cânhamo), continuam proibidas, mas
são os primeiros produtos agrícolas da Califórnia e do Canadá em
faturamento. Alguns países, de governos fundamentalistas, proíbem o
álcool. Outros, ditatoriais, como a China, fuzilam milhares de pessoas a
60
CARNEIRO, Henrique Soares. As drogas e a história da humanidade. Novembro 2009. Artigo disponibilizado
no curso Prevenção do Uso de Drogas – UFSC – SENAD – 2013.
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cada ano por acusações de uso ou comércio de drogas. Como alternativa,
devemos lembrar que, como já acontece, de forma registrada, há mais de
dois milênios e meio, podem-se gerir as formas de uso das drogas, de
forma a fazer prevalecer os valores da tolerância e da temperança,
recusando assim a noção coercitiva totalitária da abstinência obrigatória
para toda a sociedade. Todas as drogas deveriam ser legalizadas, com
regras estritas de controle de sua venda e de seu uso, com abolição da
propaganda e, em vez dela, exigência de informação científica precisa
sobre composição, efeitos e validade. Algumas se equiparariam mais aos
remédios de uso controlado à venda apenas em farmácias, outras, como
ocorre hoje com a cerveja, por exemplo, poderiam ter uma distribuição mais
ampla. Sobre todas deveria se praticar e se educar para um ideal de
busca do autocontrole e da temperança, uma educação para o uso
equilibrado com a maior redução possível dos danos eventuais, como
ocorre em relação a todas as atividades de risco. [destacou-se]

O equívoco da guerra às drogas, através do modelo criminal, acarretou inúmeras
moléstias à sociedade mundial, mas, na ordem interna, o maior dos equívocos, que nos
mantêm de mãos atadas para realização de mudanças eficientes, foi a inclusão do comércio de
substâncias psicoativas

- encampado pela tática linguística “tráfico de drogas” - na

Constituição da República Federativa do Brasil como atribuição do Direito Penal - logo a
Constituição Cidadã – estabelecendo no título que trata justamente de Direitos e Garantias
Fundamentais (art. 5º XLII) que o tráfico de drogas seria inafiançável, insuscetível de graça
ou anistia (espécies de clemência Estatal), equiparando-o a tortura, terrorismo e aos crimes
hediondos. O Direito Penal como modelo de controle às drogas – difundido pelos EUA e
tragicamente copiado pelo Brasil - não ajudou na construção de uma sociedade justa, livre e
solidária, não garantiu o desenvolvimento nacional nem erradicou a pobreza e a
marginalização, muitos menos reduziu as desigualdades sociais e regionais, o que ele fez foi
camuflar o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação, sob
a suposta promoção do bem de todos. Ou seja, não alcançou nenhum objetivo fundamental
da República Federativa Brasileira, e, se assim não é, não há que se falar na conjecturada
existência de Mandado Constitucional Criminalizador no artigo 5º como cláusula pétrea.
Lembremo-nos que não por acidente o Constituinte Originário estampou os objetivos
fundamentais (artigo 3º da C.R.F.B.) antes dos direitos e garantias (art. 5º C.R.F.B.), logo,
não se declara direito ou estabelece garantia daquilo que não é – ou não se tornou 31
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objetivo. Espera-se viver para ver o dia em que o Poder Constituinte Derivado Reformador
enfim representar o poder que emana do povo e emendar a Constituição neste ponto,
escolhendo outro modelo de controle que não seja o modelo criminal, o qual,
“acidentalmente” - através do “inesperado” efeito colateral da citada Guerra às Drogas acabou por restringir, se não extinguiu, muitos de nossos direitos e garantias realmente
fundamentais (manifestação do pensamento, liberdade de consciência, intimidade, liberdade
de locomoção, isonomia, segurança pública, paz) inclusive o que ela se predispôs a tutelar,
pois a qualidade das substâncias ilícitas diminui ao passo que a repressão – por meio do
Direito Penal - aumenta, tornando a saúde pública mais alvejada dia após dia. Este é o “fogo
amigo Constitucional”. Precisamos entender a importância da aplicação do DireitoConstitucional-máximo, até para ele mesmo. Na ponderação entre os mandados
constitucionais, de criminalização e de intervenção mínima, deve-se observar qual deles não
foi capaz de atingir os objetivos fundamentais.
Digam ao nosso acrônimo mais famoso (CRFB 1988) que ele errou. Não é o usuário
que sustenta o tráfico. É a lei. Não fosse a lei usuário seria consumidor, traficante
empresário/comerciante, soldados seriam soldados, não armas, e a guerra? A guerra não seria
guerra. Não existiria. As tragédias estariam limitadas à decadência dos usuários que “abusam
do uso”. Neste foco poderíamos concentrar e empreender, incansavelmente, todos os esforços
(financeiros e humanos) – conjugado com prevenção, controle de qualidade e eliminação de
propaganda - hoje pulverizados nesta colossal capilaridade do sistema criminal.
Na briga contra a natureza o homem sempre sai perdendo. Mesmo quando a natureza
perde primeiro. Ganhar de algo que lhe é indispensável é o mesmo que perder. Com a
liberdade não é diferente.
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Conselho Diretivo da RIBCCrim, coordenador executivo do Curso de Especialização em Advocacia Criminal da Universidade
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Justiça, ex-secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde presidiu a Comissão Permanente de Defesa do
Estado Democrático de Direito, e conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro.

Desnecessário ser jurista, sendo
bastante a leitura dos principais
periódicos brasileiros, para
saber que, ultrapassada a fúria
persecutória iniciada nos anos 2000
contra advogados, escritórios de
advocacia e departamentos jurídicos
de sociedades empresárias, medidas
cautelares excepcionais voltaram a
atingi-los a partir da deflagração
da Operação Lava-jato e de seus
desdobramentos, circunstâncias
que elevam à ordem do dia a detida
análise das prerrogativas previstas
no Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil (EAOAB)
vis-à-vis as disposições previstas no
Código de Processo Penal, sempre,
queiram ou não, sob a égide da
Constituição da República.

que pululam país afora1; porém,
questão menos discutida se
debruça sobre a relação entre
estas e os departamentos jurídicos
de sociedades empresárias, que
não são propriamente escritórios
de advocacia, mas desenvolvem,
essenc ia lmente, at iv idades
inerentes a este mister.

Destaca-se, na cabeça, que a direção
de departamentos jurídicos
somente pode ser exercida por quem
esteja inscrito como advogado na
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), consoante disposto no art.
1º, II, do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, do EOAB. A
doutrina demarca que:

Em seu art. 18, o EOAB estabelece
que o advogado empregado não
perde sua isenção técnica ou
sua independência profissional.
Não perde, de igual forma, suas
prerrogativas profissionais,
estrutura na qual se pauta o
exercício da advocacia.

Nesse sentido, frise-se que o
Projeto de Lei nº 8.347/2017,
em tramitação na Câmara dos
Deputados, prevê a criminalização
de atos que violem as prerrogativas
da advocacia, relacionadas nos
incisos I, II, III, IV, V, XIII, XVI e XXI
do art. 7º do EOAB, fixando pena
de um a quatro anos de detenção.
O texto propõe, ademais, que,
caso o advogado seja conduzido
ou preso arbitrariamente, o
agente público responsável pelo
ato poderá perder o cargo e ser
proibido de exercer função pública
por até três anos.

Não pode o departamento, ou
Não há dúvida acerca da projeção qualquer outro nome que lhe tenha
das prerrogativas inerentes à dado a empresa pública ou privada
advocacia sobre os respectivos que trate de atividade jurídica, seja
escritórios (ou em qualquer na postulação em juízo, seja na parte
lo c a l onde o pr of i s s ion a l de consultoria (pareceres), seja na
exerça seu labor) nos quais são de assessoria, propriamente ditas, Especificamente em relação ao
desempenhadas as atividades, ser dirigido por quem não esteja direito ao sigilo profissional,
2
mais que uma prerrogativa
apesar das evidentes violações inscrito na OAB como advogado.

* Colaboraram com o trabalho os criminalistas Lucas Rocha e Ana Carolina Soares, sócio e advogada associada, respectivamente, de Luís Guilherme
Vieira Advogados Associados.
1. A título de exemplo, veja: https://www.conjur.com.br/2018-mar-05/oab-proibida-ver-abertura-material-apreendido-escritorio, acessado em
6/3/2018.
2.

CORRÊA, Orlando de Assis. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB. Rio de Janeiro: AIDE, 2003, p. 25.
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do advogado, é uma garantia
do cidadão ou da sociedade
empresária. É correta, portanto,
a observação da doutrina ao
aduzir que o fundamento da
proteção do segredo profissional
— quer em sede de direito
privado, penal ou administrativo
— reside nos direitos humanos.
Observe-se:

o segredo profissional encontra
as suas raízes mais profundas
no princípio fundamental da
inviolabilidade da pessoa humana,
da sua dignidade e da intimidade
da sua vida privada, em todas as
manifestações que são próprias
destes direitos, designadamente
as privadas, morais, artísticas,
técnicas, econômicas, jurídicas,
sentimentais, intelectuais, físicas
e psíquicas. Logo, “le secret
professionnel reléve, même sans
texte, de l`interêt géneral de
l`humanité”.3
Ao tutelar o segredo
profissional, previa o art. 7º, II,
da Lei nº 8.906/1994, entre as
prerrogativas dos advogados, a
inviolabilidade do escritório ou
local de trabalho, de seus arquivos
e dados, de sua correspondência e
de suas comunicações, inclusive
telefônicas ou af ins − com
a ressalva de caso de busca
apreensão determinada por
magistrado e acompanhada por
representantes da OAB.

A Lei nº 11.767/2008 alterou
o precitado inc. II, do art. 7º,
do EOAB, e incluiu os §§6º e 7º,
ficando com a seguinte redação:

de trabalho” do advogado como
todo e qualquer bem “móvel ou
(...)
intelectual utilizado no exercício
da advocacia, especialmente
II — a inviolabilidade de seu seus computadores, telefones,
escritório ou local de trabalho, arquivos impressos ou digitais,
bem como de seus instrumentos de ba ncos de dados, liv ros e
trabalho, de sua correspondência anotações de qualquer espécie”.
escrita, eletrônica, telefônica e E ainda “ documentos, objetos
telemática, desde que relativas ao e mídias de som ou imagem,
exercício da advocacia;
recebidos de clientes ou de
terceiros”. Este parágrafo sofreu
(...)
veto presidencial, em razão do
fato de que tal definição poderia
§6o Presentes indícios de autoria gerar consequências indesejadas.
e materialidade da prática de Segundo a Mensagem nº 594, de 7
crime por parte de advogado, a de agosto de 2008,
autoridade judiciária competente
poderá decretar a quebra da (...) de um lado, clientes investigados
inviolabilidade de que trata o inciso poderiam, utilizando-se de artifício
II do caput deste artigo, em decisão que extrapola os limites da relação
motivada, expedindo mandado de cliente-advogado, valer-se da norma
busca e apreensão, específico e em questão para ocultar provas de
pormenorizado, a ser cumprido na práticas criminosas; de outro lado,
presença de representante da OAB, a obtenção legítima de provas em
sendo, em qualquer hipótese, vedada escritórios de advocacia poderia
a utilização dos documentos, das ficar prejudicada, pois aumentaria
mídias e dos objetos pertencentes sensivelmente a possibilidade de
a clientes do advogado averiguado, ataque à licitude das provas por sua
bem como dos demais instrumentos potencial vinculação a “clientes ou
de trabalho que contenham terceiros”.
informações sobre clientes.
O §8º previa outro dispositivo
§7o A ressalva constante do §6o vetado, que estabelecia que
deste artigo não se estende a
clientes do advogado averiguado a quebra da inviolabilidade
que estejam sendo formalmente referida no §6º deste artigo,
investigados como seus partícipes q u a n d o d e c r e t a d a c o n t r a
ou coautores pela prática do mesmo advogado empregado ou membro
crime que deu causa à quebra da de sociedade de advogados, será
inviolabilidade.
restrita ao local e aos instrumentos
de trabalho privativos do advogado
Anote-se que o Projeto de Lei nº averiguado, não se estendendo aos
36/2006, que resultou na Lei nº locais e instrumentos de trabalho
11.767/2008, previa a inclusão do compartilhados com os demais
§5º, que definia os “instrumentos advogados.
Art. 7º São direitos do advogado:

3. SANTIAGO, Rodrigo. Do crime de violação de segredo profissional no Código Penal de 1982. Coimbra: Livraria Almedina, 1992, p. 103-104. Segundo o
autor, as raízes do segredo profissional não se encontram em um contrato qualquer, na ordem pública, ou em pretensos valores sociais ou morais como
durante muito tempo se entendeu, sobretudo, na doutrina francesa.
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§6º, tornou mais explícito o que
já se encontrava no texto anterior:
quando o próprio advogado é o
autor do crime, hipótese à qual
não se aplica a inviolabilidade
de seus arquivos, ressalvando
os dados de seus clientes. O §7º
cuida da hipótese de o advogado
ser coautor ou partícipe de seu
cliente, circunstância em que a
ressalva prevista no parágrafo
anterior (“vedada a utilização
dos documentos, das mídias e dos
objetos pertencentes a clientes
do advogado averiguado, bem
como dos demais instrumentos
A s a l t e r a ç õ e s n o E AOA B de trabalho que contenham
foram propostas no seminário informações sobre clientes”) é
i n t e r n a c i o n a l “ P r o p o s t a s rechaçada.
pa r a u m novo modelo de
persecução criminal — combate Tornam-se, portanto, violáveis os
à impunidade”, organizado pelo dados do advogado, incluindo os
Centro de Estudos Judiciários do referentes às suas comunicações
Conselho da Justiça Federal no ano c o m s e u c l i e n t e , q u a n d o
de 2005. No evento sugeriu-se, a i nve s t i g a do f or m a l me n t e ,
título legislativo, a modificação cenário no qual, a rigor, a lei em
do EAOAB, prevendo as hipóteses sua redação anterior também
suspensão do privilege 4 nas afastava a inviolabilidade do sigilo
presunções de indícios de autoria, profissional, até porque, em tais
coautoria ou participação do situações (suspeito de cometer
advogado no cometimento de crime ou sendo ele partícipe ou
crimes, inclusive em relação aos coautor de seu próprio cliente),
quais o próprio cliente esteja não se está a cuidar da relação
advogado-cliente.
sendo investigado.
Conforme referido veto, a redação
acima “contém um comando que
pode inviabilizar a investigação
criminal na hipótese de arquivos
e documentos compartilhados
em um escritório de advocacia”.
Além dessa observação, alegou-se
que “a supressão do dispositivo
em nada altera o resguardo do
exercício profissional, uma vez
que o acesso aos instrumentos
de trabalho compartilhados em
um escritório de advocacia não
poderá extrapolar os limites do
mandado judicial”.

A nov a le g i sl aç ão ap en a s
at u a l i z ou o c ont eúdo dos
elementos proteg idos pelo
sigilo profissional, em seu inc.
II, incluindo as comunicações
telemáticas (antes abrangidas
pela expressão “afins”). Com o

O Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil
(1995) trata, em seu Capítulo
III, da matéria pertinente ao
sigilo profissional. No art. 25
está consignado que o “sigilo
profissional é inerente à profissão”,

não existindo qualquer norma que
realize distinção entre escritório
de advocacia e departamento
jurídico de sociedade empresária.

Diferenciação não há, de outro giro,
na norma penal, que tipifica como
crime a conduta de “inutilizar,
total ou parcialmente, ou deixar
de restituir autos, documento ou
objeto de valor probatório, que
recebeu na qualidade de advogado
ou procurador” (art. 356 do
Código Penal). Ela é indiferente
se o causídico que comete a
conduta integra, ou não, sociedade
de advogados ou departamento
jurídico de sociedade empresária.
Bast a que, no exercício da
advocacia, realize aquela conduta.
No mundo atual, o direito ao sigilo
“passou a integrar os direitos
absolutos da personalidade,
que são direitos invioláveis
inclusive em face do legislador
infraconstitucional. Destina-se a
proteger o segredo da pessoa”.5

A inviolabilidade do advogado
alcança seus meios de atuação
profissional, abrangendo seu
escritório ou local de trabalho,
seus arquivos, seus dados,
sua cor respondênc ia, sua s
comunicações, sejam eles de
natureza física ou eletrônica. O
EAOAB refere-se a escritório e
local de trabalho. Entende-se
por local de trabalho “qualquer
um que o advogado costume
utilizar para desenvolver seus

4. No direito norte-americano, o mais antigo privilege é o attorney-client privilege. Um privilege, naquele ordenamento, significa, em linhas gerais, a
liberdade de não ser obrigado a fornecer provas para instruir processo judicial, em situações nas quais normalmente essa obrigação ocorre. A finalidade
desse privilégio é proteger a tutela do segredo e a confiança entre o advogado e seu cliente, de modo que somente possa ser rompida essa proteção caso
haja o que denominam de “razoável relação” entre o crime/fraude e a comunicação entre advogado e o cliente.
5.

LÔBO, Paulo Luiz Neto. Comentários ao novo Estatuto da Advocacia e da OAB. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1994. p. 46.
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trabalhos profissionais, incluindo
a residência, quando for o
caso”. 6 Tal expressão engloba
inequivocamente departamentos
jurídicos de sociedades
empresárias.

Tal orientação vai de encontro,
cont udo, à necessidade de
vinculação causal da prova obtida
ao ato judicial que autorizou
a obtenção de informações
bancárias, fiscais, telefônicas
etc., que, por sua vez, está
restrita à apuração do crime que
a ensejou. Isso porque, quando
se trata de restrição a direitos
fundamentais, a leitura deve ser
sempre restritiva e a aplicação
devidamente legitimada, de modo
a impedir investigações genéricas
ou por prospecção.

Sob o aspecto do dever de
sigilo, o dever do advogado é o
mesmo: independentemente de
atuar de forma autônoma, em
sociedade de advogados, como
advogado empregado ou membro
de departamento jurídico de
sociedade empresária, permanece
obrigado ao dever, por imposição
ética e legal, sendo, nos termos Em 2016, durante as investigações
acima, seus arquivos e documentos de supostos crimes cometidos
invioláveis.
pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, um dos escritórios
Nesse particular, é imperiosa que o patrocina teve seu sigilo
u m a d i g r e s s ã o q u a n t o à telefônico quebrado. Com isso,
i n v i o l a b i l i d a d e d e s u a s conversas de todos os 25 (vinte
comunicações, tendo em vista e cinco) advogados da banca com
que julgados recentes do Superior pelo menos trezentos clientes
Tribunal de Justiça validaram foram grampeadas, além de
interceptações telefônicas de telefonemas de empregados e
advogados, em situações nas estagiários. Na ocasião, o juiz
quais a medida excepcional federal Sérgio Moro alegou ter
havia se dado contra o cliente permitido interceptações apenas
e não contra o advogado, mas, na Lils Palestras, Eventos e
fortuitamente, captara diálogos Publicações, da qual Lula é sócio,
com o causídico.7 Outrossim, há e que a inclusão do escritório de
precedentes no sentido de que advocacia seria um equívoco em
a referida captação acidental, razão do excesso de trabalho.
ainda que divorciada do objeto
da investigação inicial, quando Trata-se, como se vê, de um grave
ensejar a descoberta de outras exemplo de como a ausência de
i r r e g u l a r i d a d e s (a c h a d o limites bem-definidos quanto à
fortuito), deve ser considerada restrição a direitos fundamentais
lícita e apta para a instauração de pode levar a arbitrariedades. Além
outro procedimento apuratório.8 de violar frontal e inequivocamente
prerrogativa do advogado acerca

da inviolabilidade telefônica
quando inerente ao exercício
da advocacia (art. 7º, inc. II, da
Lei nº 8.906/1994), atenta-se
gravemente contra as bases do
Estado Democrático de Direito.
Outra questão que se impõe
seja tratada neste ensaio está
relacionada ao armazenamento de
documentação confidencial, se no
escritório do advogado autônomo,
se no departamento jurídico da
sociedade empresária ou se em
escritório de advocacia externo
contratado.
Os escritórios de advocacia
possuem o ônus de zelar pela
proteção e conservação dos
documentos que são inerentes ao
exercício da advocacia, devendo
devolvê-los quando concluída a
causa, se dela desistirem ou se
desvincularem, nos termos do art.
9º do Código de Ética e Disciplina
da OAB.
Ao advogado incumbe a guarda de
tais documentos em decorrência
de seu mister, de modo que a
guarda de documentos não se
encontra entre as atividades
privativas da advocacia (art. 1º,
da Lei nº 8.906/1994), sendo, por
conseguinte, obrigação acessória.
Por outro viés, o departamento
jurídico de sociedade empresária,
em virtude de ser dirigido e
composto por advogados inscritos
na Ordem dos Advogados do Brasil,
detentores das prerrogativas
precitadas, poderá arquivar

6. Ibidem. p. 48.

7. AgRg no AREsp 457.522/SC. Relator o ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10 nov. 2015, DJe 25 nov. 2015. RMS 33.677-SP.
Relatora a ministra Laurita Vaz, julgado em 27 maio 2014. DJe 14/11/2015.

8. HC 197.044/SP. Relator o ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4 set. 2014, DJe 23 set. 2014. HC 189.735/ES. Relator o ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7 fev. 2013, DJe 19 fev. 2013.
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estabelecem, respectivamente, (i)
orientações gerais para a execução
das diligências pela Polícia Federal
(servindo, pelo efeito cascata e
respeitada a independência dos
entes federados, como padrão)
e (ii) regulamentação a respeito
da execução e do cumprimento
de ordens de busca e apreensão
Destarte, não havendo o exercício especificamente em escritórios de
de atividade da advocacia por advocacias, in verbis:
parte do advogado, a guarda de
PORTARIA Nº 1.287, DE 30
quaisquer documentos que venha
DE JUNHO DE 2005
a receber não estará protegida
Publicada no DOU de 1º/7/2005
pela inviolabilidade prevista pela
legislação. O advogado somente
portará documentos que utiliza Estabelece instruções sobre a
em decorrência de seu ofício, não execução de diligências da Polícia
em virtude de melhor protegê-lo, e Federal para cumprimento de
o cliente, por segurança, na grande mandados judiciais de busca e
maioria dos casos, deverá possuir apreensão.
backup das informações eletrônicas
enviadas para seu advogado, bem O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
como cópia dos documentos físicos no uso da atribuição que lhe conferem
os incisos I e II do Parágrafo único do
que encaminhou.
artigo 87 da Constituição, e tendo em
Como não se trata de direito absoluto vista o disposto nos artigos 240 a 246
a inviolabilidade do escritório de do Código de Processo Penal, e nas
advocacia ou de departamento normas constitucionais dos incisos X
jurídico de sociedade empresária, e XII do artigo 5º;
podem estes ambientes ser
alvos de buscas e apreensões. Considerando a necessidade de
Derivam daí, assim, justamente uniformizar e disciplinar as ações
para emprestar efetividade à da Polícia Federal relativas ao
prerrogativa e conter abusos no cumprimento de mandados judiciais
cumprimento destas cautelares de busca e apreensão;
por parte das autoridades, que se
editou, em 30/6/2005, as Portaria Considerando a conveniência de
nº 1.287 e nº 1.288 do Ministério expedir instruções sobre o modo
de Estado da Justiça, as quais como a Polícia Federal deve
sua documentação tal qual um
escritório de advocacia, ou seja,
tais documentos possuem a mesma
natureza sigilosa e, igualmente,
recebem o mesmo pálio legal.
Excetuadas as circunstâncias
previstas em lei,9 tais arquivos
são invioláveis.

executar as diligências relativas
ao cumprimento dos mandados
judiciais de busca e apreensão, nos
termos da legislação processual
penal em vigor;
Considerando a importância de
assegurar que as ações policiais se
dêem no estrito cumprimento do
dever legal e que se circunscrevam
ao objeto do mandado judicial,
prevenindo a prática de atos que
extrapolem seus estritos limites;
resolve:
Art . 1º. Ao representar pela
expedição de mandado de busca
e apreensão, a autoridade policial
indicará fundamentadamente as
razões pelas quais a autorização
da diligência é necessária para a
apuração dos fatos sob investigação,
instruindo o pedido com todos os
elementos que, no seu entender,
justifiquem a adoção da medida.
Parágrafo único. A representação
da autoridade policial indicará, com
a maior precisão possível, o local e
a finalidade da busca, bem como os
objetos que se pretende apreender.
Art. 2º. O cumprimento do mandado
de busca e apreensão será realizado:
I. após a leitura do conteúdo do
mandado para preposto encontrado
no local da diligência;
II. sob comando e responsabilidade
de Delegado de Polícia Federal;

9. Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
II — a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica,
telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;
(...)
§6º Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a
quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e
pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e
dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.
§7º A ressalva constante do §6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus
partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.
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III. de maneira discreta, apenas com
o emprego dos meios proporcionais,
adequados e necessários ao
cumprimento da diligência;

§2º. Os objetos arrecadados ou
apreendidos que não tiverem
relação com o fato em apuração
serão imediatamente restituídos a
quem de direito, mediante termo
IV. sem a presença de pessoas alheias nos autos.
ao cumprimento à diligência;
Ar t . 5º. O descumpr imento
V. preservando ao máximo a rotina e injustificado desta Portaria
o normal funcionamento do local da sujeitará o infrator às sanções
diligência, de seus meios eletrônicos administrativas previstas na Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
e sistemas informatizados; e
1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de
VI. estabelecendo apenas as dezembro de 1965, conforme o caso.
restrições ao trânsito e ao trabalho
PORTARIA Nº 1.288, DE 30
que sejam indispensáveis à execução
DE JUNHO DE 2005
do mandado judicial, resguardada
Publicada no DOU de 1º/7/2005
a possibilidade de realização de
buscas pessoais para evitar a
Estabelece instruções sobre a
frustração da diligência.
execução de diligências da Polícia
Art. 3º. Salvo expressa determinação Federal para cumprimento de
judicial em contrário, não se fará a mandados judiciais de busca
apreensão de suportes eletrônicos, e apreensão em escritórios de
computadores, discos rígidos, bases advocacia.
de dados ou quaisquer outros
repositórios de informação que,
sem prejuízo para as investigações,
possam ser analisados por cópia
(back-up) efetuada por perito
criminal federal especializado.
Parágrafo único. O perito criminal
federal, ao copiar os dados objeto
da busca, adotará medidas para
evitar apreender o que não
esteja relacionado ao crime sob
investigação.
Art. 4º. Os objetos e documentos
arrecadados serão formalmente
apreendidos e encaminhados a
exame pericial assim que possível.
§1º. Será facultado ao interessado
extrair cópia dos documentos
apreendidos, inclusive dos dados
eletrônicos.

Considerando que nessas ações as
prerrogativas profissionais não
podem se impor de forma absoluta
nem, tampouco, o poder da
autoridade policial deve se revestir
de caráter ilimitado, devendo
sempre prevalecer o bom senso e
o equilíbrio, para que se realize o
superior interesse público;
Considerando a necessidade de
uniformizar e disciplinar as ações
da Polícia Federal relativas ao
cumprimento de mandados judiciais
de busca e apreensão em escritórios
de advocacia; e
Considerando, ainda, o disposto na
Portaria nº 1.287, de 30 de junho de
2005; resolve:

Art. 1º. Quando no local em que
se requer a busca e apreensão
funcionar escritório de advocacia,
tal fato constará expressamente
na representação formulada pela
O MINISTRO DE ESTADO DA
autoridade policial para expedição
JUSTIÇA, no uso da atribuição
que lhe conferem os incisos I e II do mandado.
do Parágrafo único do artigo 87
Parágrafo único. Antes do início
da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 240 a 246 do da busca, a autoridade policial
Código de Processo Penal, no artigo responsável pelo cumprimento
7º, incisos I a IV, da Lei nº 8.906/94, do mandado comunicará a
e nas normas constitucionais dos respectiva Secção da Ordem dos
incisos X e XII do artigo 5º e no Advogados do Brasil, facultando o
acompanhamento da execução da
artigo 133;
diligência.
Considerando que nas ações
permanentemente desenvolvidas Art 2º. As diligências de busca
pela Polícia Federal no combate e apreen são em e scr it ór io
ao crime organizado, objetivo de advocacia só poderão ser
prioritário do Governo Federal na requeridas à autoridade judicial
área de segurança pública, não se quando houver, alternativamente:
pode afastar a possibilidade legal de
realização de buscas e apreensões I. provas ou fortes indícios da
fundamentadas em mandados participação de advogado na
judiciais validamente expedidos, prática delituosa sob investigação;
mesmo em escritórios de advocacia;
1521
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não tenham relação com os fatos nos departamentos jurídicos
de sociedades empresárias, a
investigados;
segurança da informação se
II. documentos preparados com desvela ativo valioso para as
o concurso do advogado ou da organizações diante das variadas
sociedade de advogados, no ameaças a que está sujeita,
exercício regular de sua atividade provenientes de diversas fontes,
profissional, ainda que para o internas ou externas, acidentais ou
investigado ou réu;
não, questão sobre a qual se exige
Art. 3º. A prática de atos inerentes
controle. Apesar de os sistemas de
ao exercício regular da atividade III. contratos, inclusive na forma controle de confidencialidade −
profissional do advogado não é epistolar, celebrados entre o como a cifragem, a criptografia, a
suficiente para fundamentar a cliente e o advogado ou sociedade guarda de documentos em cofres
representação pela expedição de de advogados, relativos à atuação e esconderijos etc. — existirem
mandado de busca e apreensão em profissional destes;
desde os primórdios da história,
escritório de advocacia.
a disciplina da segurança da
IV. objetos, dados ou documentos em informação é relativamente
Parágrafo único. O exercício poder de outros profissionais que recente.
regular da atividade profissional não o(s) indicado(s) no mandado de
do advogado compreende a prática busca e apreensão, exceto quando Com efeito, foi com o advento da
se referirem diretamente ao objeto computação científica e comercial,
de atos tais como:
da diligência; e
a partir da década de 1960, que
I. elaboração de opiniões, peças e
surgiram as disciplinas de análise
V
.
c
a
r
t
a
s
,
f
a
c
s
í
m
i
l
e
s
,
pareceres jurídicos com orientação
de sistemas, programação de
correspondência eletrônica (e-mail) computadores e auditoria de
técnica;
ou outras formas de comunicação sistemas. Foram os profissionais
II. a elaboração de instrumentos entre advogado e cliente protegidas envolvidos com esta última
e documentos de competência do pelo sigilo profissional.
que começaram a delinear e
advogado, na forma da legislação
sistematizar a segurança da
em vigor, ainda que indevidamente Art. 5º. Aplicam-se às diligências de informação.
utilizados na prática do suposto busca e apreensão em escritórios
de lit o p e lo c lie nt e ou p or de advocacia as disposições gerais E m m e a d o s d e 19 7 0 , o
estabelecidas na Portaria do Departamento de Defesa Norteterceiro; e
Ministro da Justiça no 1.287, de 30 Americano publicou o Livro
III. a simples representação do de junho de 2005.
laranja (Orange Book by DoD —
cliente junto a autoridades e órgãos
Department of Defense), fazendo
públicos ou como procurador Ar t . 6º. O descumpr imento com que o tema da segurança da
de sociedade, nos termos da injustificado desta portaria informação ganhasse relevância
sujeitará o infrator às sanções e passasse a ser sistematizado. O
legislação em vigor.
administrativas previstas na Lei Livro laranja organiza e privilegia
Art. 4º. Salvo expressa determinação nº 8.112, de 11 de dezembro de o princípio da confidencialidade,
judicial em contrário, não serão 1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de classificando os sistemas de
objeto de busca e apreensão em dezembro de 1965, conforme o caso. informação (hardware, software
escritório de advocacia:
e ambientes) em vários níveis de
Em consequência do sigilo inerente
segurança (A1, B1, B2, B3, C1, C2
I. documentos relativos a outros aos documentos e informações
e D; partindo-se do nível mais
clientes do advogado ou da sob a guarda de advogados,
restrito — A1, Verified Protection
sociedade de advogados, que quer em seus escritórios quer — até o mais baixo — D, Minimal
II. fundados indícios de que em
poder de advogado há objeto
que constitua instrumento ou
produto do crime ou que constitua
elemento do corpo de delito ou,
ainda, documentos ou dados
imprescindíveis à elucidação do
fato em apuração.
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Standardization) criou uma norma
de segurança da informação
internacional baseada na inglesa,
batizada primeiramente de ISO
17799, e, mais tarde, no ano de
Desde então o interesse sobre 2007, renomeada ISO/IEC 27002.
a matéria foi se desenvolvendo
com a def iniç ão de novos A ISO também incorporou da
conceitos. A certificação pioneira BSI o processo de certificação
do profissional de segurança em segurança da informação,
da informação foi o CISSP11 — lastreado no padrão internacional
Certified Information Systems de qualidade e no modelo PDCA
Security Professional — criada — Plan, Do, Check & Act. Permitiu,
com isso, que as organizações
pelo instituto (ISC).12
apliquem e implantem o processo
Com a instituição da disciplina de segurança preconizado pela
da segurança da informação, norma, submetendo-se a um
normas específicas passaram a processo formal de auditoria
ser geradas diante da necessidade para a obtenção da certificação,
de se garantir a confidencialidade, batizada ISO/IEC 27001.13
integridade e disponibilidade
da in for maç ão c r ít ic a da s Ent re os procedimentos de
organizações. Em 1995, o governo se g u r a nç a d a i n for m aç ão,
britânico criou, por intermédio encont ram-se: a) ut ilização
do In s t it ut o Br it â n ic o de dos recursos de tecnologia da
Padronização (British Standards informação — TI (disponibilidade
Institution, BSI), a norma BS 7799. dos r ec u r sos, t it u la r idade
Trata-se de um padrão oficial de das informações, segurança
segurança da informação, com o da s infor mações, sig ilo da
escopo de criar um conjunto de informação, autorização para
boas práticas e permitir que entes uso dos recursos de TI, estações
públicos ou privados possam de t r ab a l ho e ser v idor e s ,
desenvolver, implementar e estações móveis de trabalho,
avaliar as suas práticas de gestão termos de confidencialidade);
da segurança da informação.
b) proteção contra softwares
maliciosos (vírus de computador
A B S 7 79 9 s e de s t a c ou e e softwares não autorizados);
pa ssou a ser r e con he c id a c) procedimentos para acesso
internacionalmente e, após à internet; d) procedimentos
sucessivas revisões, a Organização para uso de correio eletrônico;
de Normas Internacionais (ISO e) gerenciamento, controle da
— International Organization for rede, monitoração do uso e
Protection). Naqueles idos, os
princípios de segurança, como
integridade e disponibilidade, ainda
não eram muito enfatizados.10

acesso aos sistemas (processo
de logon, ident if ic aç ão e
autenticação do usuário, senhas,
paramet r izaç ão de senhas,
restrições de acesso remoto); f)
uso de controles de criptografia
(c r i p t o g r a f i a , a s s i n a t u r a
digital); g) trilhas de auditoria
ou logs de acesso e atividade;
h) planos de continuidade; i)
backup, cópias de segurança
e restore ( per iodic idade e
r e t enç ão, a r m a z en a ment o,
documentação e rotulação); j)
notificação e gerenciamento de
incidentes de segurança (tipos
de incidentes, notificações de
incidentes, engenharia social,
forense comput aciona l); k)
uso de pastas públicas na rede
(monitoração e limpeza de
pastas); l) controle de acesso
físico às áreas sensíveis (acesso
de funcionários e terceiros às
dependências da organização,
mon i t or a ç ã o p or c i r c u i t o
fechado de TV e a proteção física
a centros de processamento de
dados); m) desenvolvimento
de sistemas e gerenciamento
de mud a nç a s (s e g r e g aç ão
de f unções, seg reg aç ão de
ambientes, gerenciamento de
mudanças); n) segurança na
administração, aquisição e uso
de hardware e software (regras
pa r a aqu i siç ão, i n s t a laç ão
e manuseio de hardware e
sof t ware, gerenciamento de
licenças instaladas e adquiridas,
manutenção e testes de hardware

10. FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas; ARAÚJO, Márcio Tadeu. Política de segurança da informação — guia prático para elaboração e implementação.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2008.

11. Idem. Segundo os autores, existem outros certificados tão importantes quanto o CISSP, tais como o CISM (Certified Information Security Manager),
o CISA (Certified Information Systems Auditor) e os certificados profissionais do SANS Institute, conhecidos como a família GIAC de certificados.

12.
13.

Ver www.isc2.org.

Ibidem.
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e soft ware); o) segurança e
tratamento de mídias (descarte,
reutilização e formatação de
mídias, transporte de mídias);
e p) divulgação de informações
ao público.14

Houve, e ainda está em processo,
uma intensificação dos controles
internos das organizações com o
advento da Lei Sarbanes-Oxley
(criada em 2002 com o fito de
garantir a criação de mecanismos
de aud it or i a e s e g u r a nç a
c on f i ávei s n a s soc ie d ade s
empresárias, estabelecer regras
para a c r iaç ão de comitês
encarregados de supervisionar
suas atividades e operações,
mitigando riscos e evitando
fraudes, e assegurar meios de
identificá-las quando ocorrem,
garantindo a transparência na
gestão das empresas). Muitos
dos requisitos de segurança que
antes não eram justificados, com a
novel legislação conseguiram sua
aprovação orçamentária, além
da priorização de execução,15
de modo que a segurança da
informação foi amplamente
beneficiada.

mesmo o departamento jurídico de
sociedade empresária se prestam
a protegê-los na exata medida de
sua atuação jurídica em casos
concretos a eles relacionados.

Em derradeiro, no que atinente
à segurança da informação,
existe normatização consagrada
internacionalmente com
especificações próprias para o
tipo de sociedade empresária e
características peculiares.

Juridicamente conclui-se que, sob
o aspecto do sigilo profissional e
da inviolabilidade dos arquivos
prof issiona is do advog ado
autônomo, do escritório de
advocacia equiparam-se ao
dep a r t a ment o ju r íd ic o de
sociedade empresária.
No toc ante à g uarda de
documentos confidenciais, o
escritório de advocacia externo ou
14.

15.

Idem.

Ibidem, p. 145.
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Resumo
Recentemente,
o
Conselho
Nacional
do
Ministério
Público publicou a Resolução
nº 181, de 07 de agosto de
2017, onde apresentou uma
nova regulamentação para a
investigação criminal presidida
pelo acusador público brasileiro.
Dentre as novéis disposições lá
presentes, o que vem chamando
muito a atenção dos operadores
do direito é o denominado acordo
de não-persecução penal, que se
constitui em um acordo de não
oferecimento da acusação pelo
Ministério Público, dependente
do cumprimento das condições
firmadas pela pessoa investigada
e seu defensor. Em razão disso,
o objetivo do presente estudo
é analisar a viabilidade dos
argumentos
apresentados

pelo Conselho Nacional do
Ministério Público para inserir
esse instituto em nosso país.
Em um primeiro momento,
será analisado o parâmetro
internacional
utilizado,
de
modo a observar se é correta a
equiparação entre a realidade
alemã e a realidade brasileira.
Ao depois, será averiguada
a correção do argumento
sistêmico invocado. Por fim,
será averiguada a conformidade
constitucional
do
acordo
presente naquela resolução. A
título de conclusão, apontarse-á a inconstitucionalidade do
acordo de não- persecução penal,
e sua incompatibilidade com os
argumentos apresentados pelo
próprio Conselho Nacional do
Ministério Público.
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Palavras-Chave
Acordo. Acusação. Princípio
acusatório. Sistema acusatório.
Interesse processual.
Abstract

On August 7 th 2017, the
Brazilian Prosecutor’s National
Council published its Resolution
181, which introduced a new
regulation to the criminal
investigations led by Prosecutors
in Brazil. Among all dispositions
presented in this new act,
there is a special novelty: the
possibility of an agreement of no
criminal prosecution between
prosecutors and defendants
assisted by their lawyers. If it
is celebrated, the defendants
will need to accomplish the
conditions imposed and, as a final
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benefit, they will not be charged
and sentenced for the crime
committed. As it is a novelty, it
is very important that the Law
academics and professionals pay
close attention to it. Because of
it, this study aims to analyze
whether the creation of this deal
from a Brazilian Prosecutor’s
National Council’s act is correct
according to the Brazilian law.
For this, it will verify if the
German agreement’s origin may
be used as a reason to create an
informal agreement in Brazil.
After that, it will analyze if the
systemic argument used by the
Council helps this innovation.
Finally, it will check whether the
agreement is constitutionally
suitable. In conclusion, it
will be possible to claim
the Brazilian agreement of
no criminal prosecution is
unconstitutional and that the
Brazilian Prosecutor’s National
Council presented inconsistent
bases to its creation with no
Legislative act.

pelo acusador público brasileiro.
Ela atendeu ao alerta dado pelo
Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que esse modelo de
investigação deveria se pautar
pela observância dos direitos
já reconhecidos legalmente
às pessoas investigadas, seus
defensores e às eventuais vítimas
dos delitos apurados.

Diretas de Inconstitucionalidade
foram ajuizadas, questionando
não só aquele acordo, mas a
própria resolução como um todo.

O objetivo do presente estudo,
portanto, é fazer um claro recorte
na discussão existente em torno
desse tema, centrando nossa
análise no meio utilizado pelo
Conselho Nacional do Ministério
Em meio às suas disposições Público para a criação do acordo
regulatórias, aquela resolução de não-persecução penal (um ato
também se ocupou da criação de natureza administrativa), bem
de um instituto que nada tem a como, na validade e conformidade
ver com a investigação criminal, constitucional dos argumentos
mas sim, com uma lógica que diz apresentados para a justificação
respeito ao ajuizamento, ou não, teórica desse novel instituto.
da ação penal pública. Referimonos ao acordo de não-persecução 1. O Acordo de Não Persecução
penal, possível de ser firmado Penal e Sua Inserção no
pelo Ministério Público e pela Direito Brasileiro
pessoa investigada – devidamente
acompanhada de seu defensor No Brasil, a discussão sobre
–, onde constará o compromisso a legitimidade investigatória
de não ser oferecida a acusação criminal do Ministério Público
atinente ao fato investigado, caso teve início nos anos 70 do século
o sujeito passivo da investigação passado¹ , mas tomou corpo
cumpra com as condições no começo do presente século,
ali pactuadas.
com a publicação dos primeiros
Keywords
estudos monográficos voltados
O debate relativo a esse àquele tema² . A partir de então,
Agreement. Prosecution.
acordo vem se dando de forma esse assunto rompeu a barreira
Accusatorial principle.
contundente, seja em sua defesa, do trato meramente doutrinário,
Accusatorial system. Interest in
seja em seu completo rechaço. percorrendo todos os caminhos
bringing proceedings.
No âmbito do Ministério Público do sistema judiciário nacional
nacional, algumas Procuradorias- até sua chegada ao Supremo
Introdução
Gerais de Justiça se manifestaram Tribunal Federal.
negativamente à pronta acolhida
O
Conselho
Nacional
do desse instituto, o que motivou O encerramento da controvérsia
Ministério Público, em setembro uma forte tomada de posição se deu com o julgamento
de 2017, publicou a Resolução nº por parte do Conselho Nacional do
Recurso
Extraordinário
181, destinada a regulamentar a do Ministério Público. Por outro nº
593.727,
oportunidade
investigação criminal presidida lado, recentemente, duas Ações em que aquela Corte, em
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Recurso em Habeas Corpus. Constrangimento ilegal. Recurso em Habeas Corpus nº 48.728,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, 26 de maio de 1971. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&amp;docID=93199. Acessado em: 10 out. 2017.
2 ANDRADE, Mauro Fonseca. Ministério Público e sua Investigação Criminal. Porto Alegre: Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande
do Sul, 2001. SANTIN, Valter Foleto. O Ministério Público na investigação criminal. Bauru: Edipro, 2001.
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repercussão geral, reconheceu
a
constitucionalidade
da
investigação criminal presidida
pelo
Ministério
Público.
No entanto, nosso Tribunal
Constitucional deu um passo além,
demonstrando sua preocupação
com as garantias básicas que
aquela investigação deveria
observar, pois a regulamentação
em vigor – a Resolução nº
13/2006 – não era suficiente para
assegurar os interesses da pessoa
investigada, dos defensores
(públicos
ou
constituídos)
e de eventuais vítimas das
infrações penais apuradas³.
Essa preocupação serviu de
incentivo para que a doutrina
passasse a defender a existência
de uma nova regulamentação
para a investigação criminal
do Ministério Público, embora
entendesse que ela deveria
ocorrer por lei, em lugar de seguir
sendo por uma norma de caráter
administrativo⁴.

cargo da Corregedoria Nacional
do Ministério Público, que
instaurou, em 18 de janeiro desse
ano, o Procedimento de Estudos
e Pesquisas nº 01, nomeando um
grupo de membros do Ministério
Público para a realização daquela
tarefa⁵, cujo pronunciamento
final foi apresentado em 22 de
julho do mesmo ano⁶.

para justificar aquele concerto
de vontades disseram respeito
à celeridade na resolução de
crimes sem violência ou grave
ameaça, à concentração da
atuação do Poder Judiciário e
do Ministério Público nos casos
mais graves, à obtenção de uma
maior economia dos recursos
públicos e à redução dos efeitos
que uma sentença penal
Como era de se esperar, houve provocaria sobre as pessoas
uma minuciosa regulamentação condenadas criminalmente.
do procedimento investigatório
criminal – nome dado pelo A solução aos problemas e
Conselho Nacional do Ministério aspirações apresentados foi
Público, ainda em 2006, à encontrada no direito comparado,
investigação presidida pelo mais especificamente, no direito
acusador público nacional –, com alemão, por haver instituído um
a adequada preservação dos procedimento voltado à obtenção
direitos e garantias de todos os de consenso entre as partes,
sujeitos com atuação obrigatória apesar de não existir, à época,
ou facultativa naquele modelo qualquer previsão legal que
de
investigação
criminal. validasse tal ajuste de vontades.
Entretanto, a comissão de Com o passar do tempo, no
estudos apresentou proposta de entanto, tal acordo teve sua
inserção de um instituto que não constitucionalidade reconhecida
guardava qualquer relação com pelo Poder Judiciário, com sua
Foram necessários alguns anos a investigação criminal, estando regulamentação legal efetivada
para que o Conselho Nacional ele ligado ao momento posterior à pelo Poder Legislativo.⁷
do Ministério Público desse finalização da apuração criminal
ouvidos ao alerta realizado pelo e à possibilidade de o Ministério Além do exemplo alemão,
Supremo Tribunal Federal, o Público não oferecer a ação penal aquela comissão de estudos
que ocorreu somente no ano pública mediante a realização buscou se respaldar em termos
de 2017, quando determinou o de um acordo com a pessoa constitucionais, invocando, para
início do processo de adequação investigada. A esse instituto tanto, o princípio da eficiência
constitucional
daquela deu-se o nome de acordo de não- e o fato de o Supremo Tribunal
regulamentação administrativa. persecução penal.
Federal haver reconhecido que
A condução dos trabalhos ficou a Os argumentos apresentados a Constituição Federal haveria
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Recurso Extraordinário. Recurso Extraordinário nº593.727, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, Brasília, 14 de maio de 2015. Disponível em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=9336233. Acessado em: 10
out. 2017.
4 VIEIRA, Guilherme Siqueira. Poder Investigatório do Ministério Público: Apontamentos sobre a Necessidade de regulamentação. Revista Magister de
Direito Penal e Processual Penal, São Paulo, n. 71, p. 14-32, abr./maio 2016.
5 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Despacho inaugural. Disponível em: http://www.cnmp.
mp.br/portal/images/Despacho_inaugural_-_PEP_01-2017.pdf. Acessado em: 10 out. 2017.
6 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Pronunciamento Final em Procedimento de Estudos.
Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Pronunciamento_final.pdf. Acessado em: 10 out. 2017.
7 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Pronunciamento Final em Procedimento de Estudos. Ob. cit.,
p. 30.
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adotado, de forma inequívoca,
o sistema acusatório. Ao final,
afirmou-se que o cumprimento
das condições pactuadas entre
o Ministério Público e a pessoa
investigada
autorizaria
a
promoção pelo arquivamento
do procedimento investigatório
criminal, em razão da ausência
de
uma
das
condições
autorizadoras do ajuizamento
da ação penal pública. Ou seja, a
execução integral dos termos do
acordo levaria ao esvaziamento
do interesse de agir por
parte do Ministério Público,
inviabilizando, com isso, eventual
ajuizamento daquela ação penal,
sob pena de sua rejeição. ⁸

O resultado final desse estudo
e da proposição do acordo de
não-persecução penal foram
acolhidos pelo Conselho Nacional
do Ministério Público, que, após
a abertura de um breve período
para debate entre os demais
membros do Ministério Público
nacional, aprovou a Resolução
nº 181, que se dedicou a dispor
“sobre instauração e tramitação
do procedimento investigatório
criminal a cargo do Ministério
Público”, tendo ela sido publicada
e entrado em vigor em 08 de
setembro de 2017. ⁹
Previsto no artigo 18 daquela

resolução¹⁰, o acordo de nãopersecução penal não foi bem
recebido por todos os Ministérios
Públicos do país. De modo
oficial, os Ministérios Públicos
do Rio de Janeiro e Minas Gerais
recomendaram a seus membros
que se abstivessem de firmar
aquele acordo até posterior
deliberação.
Em
sentido
mais radical foi o Ministério
Público do Distrito Federal e
Territórios, que se posicionou
pela não aplicação integral da
Resolução nº 181/2017, até que
fosse decidida a Questão de
Ordem nº 06/2017, e que fosse
regulamentado o procedimento
investigatório criminal pelo seu
Conselho Superior.

pleiteada pelos requerentes
em 28 de setembro de 2017¹¹ ,
não houve um apaziguamento
na
discussão
envolvendo
aquele acordo. Ao contrário, a
viabilidade do acordo de nãopersecução penal foi questionada
por duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI nº
5790, de autoria da Associação
Magistrados Brasileiros; e ADI
nº 5.793, de autoria da Ordem
dos Advogados do Brasil),
sustentando, dentre outros
argumentos, o desrespeito à
competência exclusiva da União
para legislar em matéria
processual.¹²

Ao que se vê, seja pelo meio
em que foi inserido em nosso
Esse dissenso foi resolvido com direito (uma norma de natureza
a apresentação, por parte de administrativa),
seja
pela
membros do Ministério Público invocação de temas de ordem
do Ceará, de Reclamação para constitucional,
seja,
enfim,
Preservação da Competência e por buscar respaldo no direito
da Autoridade das Decisões do comparado, o acordo de nãoConselho, noticiando a postura persecução penal é um instituto
adotada
pelos
Ministérios altamente polêmico, que merece
Públicos do Rio de Janeiro, uma atenção maior por parte
Minas Gerais e Distrito Federal da doutrina, em razão dos
e Territórios, e requerendo o valores altamente significativos
reconhecimento do perfeito envolvidos nesse debate: a
e imediato cumprimento da segurança pública e o status
Resolução nº 181/2017.
libertatis do sujeito passivo da
persecução penal.
Embora deferida a liminar

8 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Pronunciamento Final em Procedimento de Estudos. Ob. cit.,
p. 30.
9 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução 181. Disponível em:http://www.cnmp.mp.br/portal/images/ED.169_-6.9.2017.pdf.
Acessado em: 10 out. 2017.
10 Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao
investigado acordo de não-persecução penal, desde que este confesse formal e detalhadamente a prática do delito e indique eventuais provas de seu
cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, de forma cumulativa ou não: (...).
11 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do Conselho. Decisão
Liminar, Brasília, 02 de outubro de 2017. Disponível em: https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=2964. Acessado em: 10
out. 2017.
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5790, Brasília, 06 de outubro de 2017. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Acessado em 10 out. 2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 57930, Brasília, 13 de outubro de 2017. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=5288159. Acessado em: 13 out. 2017.
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2.
O
Argumento
Direito Comparado

de

A iniciativa de implementação
de
acordos
penais
sem
expressa previsão legal não é
uma inovação brasileira. Pelo
menos, dois países podem
ser citados como paradigmas
neste ponto – Alemanha e
Portugal –, sendo que somente
o caso alemão foi invocado pelo
Conselho Nacional do Ministério
Público como precedente de
direito comparado.¹³

Sendo assim, faz-se necessário
falar sobre as iniciativas em
tais países, e as consequências
que lhes seguiram, nos limites
do presente trabalho. Como
será visto, o paradigma alemão
não coincide com aquilo que o
Conselho Nacional do Ministério
Público quis realizar, e o que
aconteceu em Portugal é forte
fonte de preocupação.
2.1 A invocação da experiência
alemã

Na Alemanha, a origem do acordo

na esfera criminal (Absprachen)
é obscura, mas remonta à
década de 1970. Seu começo se
deu com a aplicação em delitos
menores, mas, por não possuir
previsão legal, foi adotado sem
a realização de registros. Com
o tempo, porém, ele passou a
ser aplicado em delitos mais
gravosos, inclusive aos que
envolviam violência. Já, em 1982,
um jurista alemão utilizou-se de
pseudônimo (Detlef Deal from
Mauschelhausen), e divulgou
a prática daquele acordo, até
então velada, motivando, a
partir de então, um crescimento
e uma maior divulgação na
sua aplicação.¹⁴

A matéria chegou aos tribunais
superiores, o que permitiu
ao Bundesgerichtshof ¹⁶, em
decisão de 28 de agosto de
1997, estabelecer os primeiros
parâmetros para a viabilidade da
Absprachen.
Após
longo
período
na
informalidade,
em 2009, surgiu, enfim, sua
regulamentação legislativa, que
consta no § 257c¹⁷ do Código
de Processo Penal alemão
(Strafprozeβordnung ou StPO).¹⁸

Poder-se-ia dizer que tal modelo
se amolda à nossa realidade.
Porém, há de se entender que
um dos pontos que levaram à
sua conformação – primeiro,
Os acordos estabeleciam que, com pela jurisprudência; depois, pela
a confissão, haveria agilização legislação – é a legitimidade:
do processo e limitação da quem conduz os acordos é o juiz
pena a ser imposta. Conforme (§ 257c, nº 1 e nº 3, parte final,
o conteúdo e detalhamento do StPO).¹⁹ ²⁰
da confissão, não haveria a
necessidade de maior ou de Ainda, há outras diferenças
qualquer dilação probatória, pois relevantes em relação ao acordo
a negociação poderia acontecer de não-persecução penal criado
antes ou durante o julgamento, pelo Conselho Nacional do
com o possível envolvimento da
acusação, do juízo e da defesa.¹⁵

13 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Pronunciamento Final em Procedimento de Estudos. Ob.
cit., p. 30.
14 KOBOR, Susanne. Bargaining in the criminal justice systems of the United States and Germany: matter of justice and administrative efficiency within
legal. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, p. 123-125.
15 ALTENHAIN, Karsten. Absprachen in german criminal trials. In: THAMAN, Stephen C. (Org.). World plea bargaining: consensual procedures and the
avoidance of the full criminal trial. Durham: Carolina Academic Press, 2010, p. 159-161.
16 Em tradução livre, Tribunal Federal de Justiça.
17 ALEMANHA. The German code of criminal procedure (StPO). Code of Criminal Procedure in the version published on 7 April 1987 (Federal Law Gazette
[Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), as most recently amended by Artcile 3 of the Act of 23 April 2014 (Federal Law Gazette Part I p. 410). Disponível
em: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/. Acessado em: 13 out. 2017.
18 Tal situação foi tida como constitucional por julgamento realizado em 2013 pelo Tribunal Constitucional alemão (BVerfg) (ALEMANHA. BVerfG, 2 BvR
2628/10, 2 BvR 2883/10 und BvR 2155/11, vom 19.3.2013. Berlin: Bundesverfassungsgericht, 2013, documento não paginado. Disponível em: http://
www.bverfg.de/entscheidungen/rs20130319_2bvr262810.html. Acessado em: 13 out. 2017).
19 KOBOR, Susanne. Bargaining in the criminal justice systems of the United States and Germany: matter of justice and administrative efficiency within
legal. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, p. 151.
20 Quanto ao papel do Ministério Público, conclui-se que ele é responsável em reforçar as exigências constitucionais, e tal controle é feito a partir de
sua possibilidade de apelar das decisões embasadas nos acordos que desrespeitaram a Carta Maior (WEIGEND, Thomas; TURNER, Jenia Iontcheva. The
constitutionality of negotiated criminal judgments in Germany. German Law Journal, Lexington, v. 15, n. 1, feb. 2014, p. 96. Disponível em http://www.
germanlawjournal.com/pdfs/FullIssues/GLJ%20Vol%2015%20No%201%20Full%20Issue.pdf. Acessado em: 13 out. 2017).
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Ministério Público.²¹ Nesse
sentido, verifica-se que, no
caso do acordo alemão: (a) seu
resultado deveria acontecer
durante
audiência
pública,
devidamente registrada; (b) se
não acontecido em audiência,
seus fundamentos deveriam ser
trazidos para registro na Corte
(conforme § 274²² do StPO)²³;
(c) ele deveria conduzir a um
julgamento condizente com a
culpa do acusado na prática
do delito, pelo que incabível
a negociação do conteúdo da
acusação; (d) a confissão deveria
ser apenas mais um elemento de
prova, bem como, não poderia o
juízo antecipar a pena que será
imposta (em respeito ao previsto
no § 261²⁴ do StPO)²⁵ , o que leva
o juiz a dever estar convencido
do cometimento do fato descrito
na acusação.
Ao que se percebe, o paradigma
trazido como justificador da
informalidade não se aplica
ao caso brasileiro, visto que,
dentre outras diferenças, o

acordo alemão, inicialmente
criado sem previsão legal,
previa sua realização em âmbito
processual e presidido pelo
juiz, algo que vai em sentido
completamente oposto ao acordo
de não persecução-penal criado
pelo Conselho Nacional do
Ministério Público.
2.2 O olvido da experiência
portuguesa

Apesar
de
não
indicado
nos estudos realizados que
embasaram o acordo ora
estudado, o caso português é
bem mais relevante – e, por
que não dizer, preocupante
–, especialmente quando se
observa a expressa previsão
constitucional
de
uma
estrutura acusatória em seu
processo penal.²⁶
Em nossa pátria-mãe, é possível²⁷
que a confissão integral e sem
reservas (sem alegação de tese
defensiva) seja vista como uma
renúncia à produção da prova

relativa aos fatos imputados e
consequente consideração destes
como provados, nas hipóteses
de crimes puníveis com pena
de prisão de até 5 anos (Código
de Processo Penal português,
artigo 344º, nº 1, 2, alínea ‘a’, e 3,
alínea ‘c’²⁸).
Com base no regramento da
confissão, houve a intenção de
inclusão, via administrativa, do
acordo negociado de sentença
no seu sistema jurídico por
iniciativa do Ministério Público,
a partir da Orientação nº
1/2012, da Procuradoria-Geral
Distrital de Lisboa²⁹ . Tal se deu
também na Procuradoria-Geral
Distrital de Coimbra, a partir do
Memorando de 19 de janeiro de
2012³⁰. Como se vê, o caminho
lá percorrido é muito similar ao
trilhado pelo Conselho Nacional
do Ministério Público brasileiro.
Contudo, a exemplo do que está
ocorrendo no Brasil, tal tema
aportou ao Supremo Tribunal de
Justiça português. E, aqui, surge a
grande preocupação.

21 A partir do que expõem, dentre outros: ALTENHAIN, Karsten. Absprachen in german criminal trials. In: THAMAN, Stephen C. (Org.). World plea bargaining:
consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial. Durham: Carolina Academic Press, 2010, p. 164-166; e LANGER, Máximo. From legal
transplants to legal translations: the globalization of plea bargaining and the americanization thesis in criminal procedure. In: THAMAN, Stephen C. (Org).
World plea bargaining: consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial. Durham: Carolina Academic Press, 2010, p. 50-59).
22 ALEMANHA. The German code of criminal procedure (StPO). Code of Criminal Procedure in the version published on 7 April 1987 (Federal Law Gazette
[Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), as most recently amended by Artcile 3 of the Act of 23 April 2014 (Federal Law Gazette Part I p. 410). Ob. cit.
23 KOBOR, Susanne. Bargaining in the criminal justice systems of the United States and Germany: matter of justice and administrative efficiency within
legal. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, p. 148-149.
24 ALEMANHA. The German code of criminal procedure (StPO). Code of Criminal Procedure in the version published on 7 April 1987 (Federal Law Gazette
[Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), as most recently amended by Artcile 3 of the Act of 23 April 2014 (Federal Law Gazette Part I p. 410). Ob. cit.
25 Assim, a simples confissão, por mais detalhada que seja, não é suficiente para fundamentar um juízo condenatório (WEIGEND, Thomas; TURNER, Jenia
Iontcheva. The constitutionality of negotiated criminal judgments in Germany. Ob. cit., p. 85).
26 Constituição da República de Portugal, artigo 32º, nº 5 (PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Lisboa: Procuradoria-Geral Distrital de
Lisboa. Disponível em: &lt;http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=4&amp;tabela=leis&gt;. Acessado em: 13 out. 2017).
27 Diz-se ser possível, porque o Tribunal sempre tem a liberdade de determinar a produção de outras provas se não se convencer acerca do caráter livre
da confissão, especialmente no que diz com suspeitas de inimputabilidade e de falta de veracidade do conteúdo confessado (Código de Processo Penal, art.
344º, nº 3, alínea ‘b’. - PORTUGAL. Decreto-Lei n° 78/87, de 17 de fevereiro de 1987. Ob. cit.).
28 PORTUGAL. Decreto-Lei n° 78/87, de 17 de fevereiro de 1987. Ob. cit.
29 PORTUGAL. Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Orientação nº 01/2012, de 13 de janeiro de 2012. Procuradora-Geral Distrital Francisca Van Dunem
emite uma orientação aos magistrados do MP do Distrito em sentido favorável a realização de acordos sobre a sentença em processo penal. Lisboa: Conselho
Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, 2011. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/docpgd/doc_mostra_doc.php?nid=153&amp;doc=files/
doc_0153.html . Acessado em: 13 out. 2017.
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Em decisão, a citada Corte
entendeu que a aceitação de
acordos de sentença, dentro
do contexto lusitano, fere o
princípio da legalidade, dado que
inexiste previsão legal expressa
em tal sentido. Assim, em razão
de o Código de Processo Penal
português, em seu artigo 126, nº
1, alínea “e”³¹ , prescrever
que a promessa de vantagem
legalmente inadmissível é um
método proibido de prova,
entendeu-se que a prova obtida
mediante o acordo era proibida,
ordenando, pois, sua reprodução,
com observância do regramento
jurídico existente³². Por conta
disto, houve um recuo do
Ministério Público português
com a publicação da Directiva nº
02/2014, da Procuradoria-Geral
da República, determinando
a abstenção de promoção ou
aceitação da celebração de
acordos sobre sentenças penais³³.
De notar que o caput do artigo
18 da Resolução nº 181/2017
impõe, como condição para o
acordo, que haja a entrega de

provas pelo investigado para
quem o investiga, tal como no
caso português. A diferença está
no fato de a confissão, no direito
brasileiro, não ter o condão de
afastar a instrução (Código de
Processo Penal, artigos 197 e
200³⁴)³⁵, ao contrário do que
ocorre em Portugal.

sistema acusatório³⁶, o sistema
misto³⁷ e, até mesmo, o sistema
inquisitivo³⁸. Há um setor,
inclusive, que defende a ausência
de um sistema processual penal
definido, razão pela qual sustenta
sua inserção, de modo claro e
definitivo, no texto constitucional
ou no Código de Processo
Penal³⁹. Aparentemente, esta
última posição foi adotada pelo
legislador no projeto de novo
Código de Processo Penal⁴⁰,
em razão de haver se dedicado
a fazer menção expressa, no
seu artigo 4º, à vinculação
do futuro processo penal lá
desenhado ao que chamou de
estrutura acusatória⁴¹.

Este é o risco de quando se
buscam parâmetros no direito
estrangeiro sem considerar
as consequências havidas na
sua origem, podendo-se dizer
que melhor sorte não espera
o caso brasileiro, assim que
julgadas as Ações Diretas
de Inconstitucionalidade já
ajuizadas perante do Supremo
Tribunal Federal.
Alheio a essa discussão, o
Supremo
Tribunal
Federal
3. A Vinculação Do Consenso vem, de longa data, firmando
Penal ao Sistema Acusatório
posição sobre qual haveria sido
o sistema processual penal
No âmbito doutrinário, a adotado
pela
Constituição
discussão em torno da definição Federal. Para essa Corte, as
do sistema processual penal disposições
constitucionais
adotado em nosso país vem haveriam apontado – ainda que
apresentando
uma
clara implicitamente, mas de forma
divisão de posições, havendo inequívoca – a opção do legislador
quem defensa que temos o pelo sistema acusatório, o que

30 Além da confissão, baseou-se em hipóteses de atenuações de pena, na suspensão provisória do processo (Código de Processo Penal portugués, artigo 281)
e no procedimento sumaríssimo (Código de Processo Penal portugués, artigo 392º, n. 2) (PORTUGAL. Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra. Memorando
de 19 de janeiro de 2012. Justiça negociada: acordos sobre a sentença em processo penal. Coimbra: Procuradoria-Geral Distrital, 2012. Disponível em:
http://www.oa.pt/upl/%7Bee0e9275-cf60-4420-a2f4-840bd0c0bb2b%7D.pdf. Acessado em: 13 out. 2017).
31 PORTUGAL. Decreto-Lei n° 78/87, de 17 de fevereiro de 1987. Ob. cit.
32 PORTUGAL. Supremo Tribunal de Justiça. Processo nº 224/06.7GAVZL.C1.S1. Lisboa, 10 de abril de 2013. Disponível em: http://www.dgsi.pt/jstj.
nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/533bc8aa516702b980257b4e003281f0?OpenD ocument. Acessado em: 13 out. 2017.
33 PORTUGAL. Procuradoria-Geral da República. Directiva nº 02/2014, de 21 de fevereiro de 2014. Lisboa: PGR, 2014. Disponível em: http://www.
ministeriopublico.pt/iframe/diretivas. Acessado em: 13 out. 2017.
34 BRASIL. Governo Federal. Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm.
Acessado em: 10 out. 2017.
35 Há entendimento de que a legislação processual penal portuguesa possui disposições expressas que autorizam a iniciativa de introdução dos acordos
(BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Justiça penal negociada. Negociação de sentença criminal e princípios processuais penais relevantes. Curitiba: Juruá, 2016,
p. 236, n.r. 1159), mas que, por opção de soberania, o Brasil não as repete.
36 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 10. LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 9 ed.
Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 23.
37 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: forense, 2016, p. 74.
38 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 47.
39 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 471-476.
40 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 8.045, de 2010. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=490267. Acesso em: 10 out. 2017.
1532

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

também lhe permitiu afirmar,
em um julgado específico, que,
em razão dessa opção, haveria a
necessidade de “uma mudança
profunda na condução das
investigações criminais e no
processamento das ações penais
no Brasil”⁴².

Em
razão
desse
duplo
posicionamento do Supremo
Tribunal Federal – indicação
de
albergue
constitucional
para o sistema acusatório, e
premência na revisão completa
de nossa persecução penal –, o
Conselho Nacional do Ministério
Público
entendeu
possuir
o respaldo necessário para
justificar a inserção do acordo
de não-persecução penal, ainda
que fosse em uma resolução
destinada
a
regulamentar
sua
investigação
criminal.
Entretanto, o significado dado ao
sistema acusatório pelo Conselho
Nacional do Ministério Público,
ao que parece, é algo decorrente
de sua visão particular.

contraditório, ampla defesa,
oralidade e publicidade⁴⁴ ; c)
em razão da inércia absoluta do
juiz na fase probatória⁴⁵ ; e d) a
partir da imprescindibilidade
de um acusador distinto
do juiz, e do fato de o processo
somente ter seu início com o
ajuizamento da ação⁴⁶. Como
se vê, em absolutamente
nenhuma
dessas
correntes
doutrinárias há a referência
ao consenso como elemento
obrigatório para a configuração
do sistema acusatório.

Afora o meio doutrinário,
também depõe contra a tentativa
de vinculação sistêmica com
o acordo de não-persecução,
o fato de o próprio Supremo
Tribunal Federal identificar
a opção constitucional pelo
sistema acusatório, mesmo sem
a existência desse acordo. Em
razão disso, é possível dizer que
nossa Corte Constitucional faz a
devida separação entre o sistema
acusatório e o consenso no
processo penal, ainda que
No Brasil, é possível encontrar reconheça a possibilidade de
04 linhas teóricas que se consenso quando há previsão
propõem a definir o sistema constitucional (como é o caso dos
acusatório. Nesse sentido, há juizados especiais, mencionados
quem o defina: a) simplesmente no inciso I do seu artigo 98)
identificando a separação entre e/ou legal (como é o caso da
quem acusa e quem julga⁴³; b) a colaboração premiada).
partir da existência de diversas
garantias processuais, entre Seja como for, mostra-se mais que
elas, a imparcialidade do juiz, inexata a vinculação obrigatória

que o Conselho Nacional do
Ministério Público faz entre o
sistema acusatório e o acordo de
não-persecução penal, o que nos
leva a concluir que o consenso
não é uma decorrência lógica
desse sistema, podendo ele muito
bem existir sem o instituto criado
pela Resolução nº 181/2017.
4. A (In)Constitucionalidade do
Acordo de Não-persecuçãos
A análise da conformidade
constitucional de todo novel
instituto
é
procedimento
obrigatório para se atestar a
preservação dos interesses
persecutórios do Estado e
defensivos do sujeito passivo da
persecução penal. Quando tal
instituto vem acompanhado das
razões de sua criação, essa análise
se vê naturalmente ampliada,
como é o caso do acordo de nãopersecução penal.
A esse filtro constitucional é que
nos dedicaremos agora.
4.1 Sua difícil justificação
constitucional
frente
à
competência legislativa da União

Em continuidade ao exame do
acordo de não-persecução penal,
faz-se imprescindível um exame
essencial junto à compreensão
do Supremo Tribunal Federal

41 Art. 4º. O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição
da atuação probatória do órgão de acusação.
42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processual Penal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5104, Brasília, 21 de
maio de 2014. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=7088758. Acessado em: 10 out. 2017.
43 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e Processo Penal (as interceptações telefônicas) 2 ed. SãoPaulo: RT, 1982, p. 27, nota 63. COSTA, Paula
Bajer Fernández Martins da. Ação Penal Condenatória. São Paulo: Saraiva, 1995, p.. 62.
44 DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. 3 ed. São Paulo: RT, 2017, p. 99.
45 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema Acusatório. Cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. Revista de Informação Legislativa,
Brasília, v. 183, p. 103-116, jul./set. 2009.
46 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 471-476.
1533

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

sobre dois pontos nevrálgicos
e
umbilicalmente
ligados:
a consideração de que o
Ministério
Público
pode
investigar, e o alcance de
normatização conferido aos
Conselhos Nacionais.

com o presente trabalho, é
que a investigação ministerial
está regulada, por analogia,
pelas normas que regem o
inquérito policial.

Em seu voto, o Ministro Luiz
Fux externou que o poder
investigatório do Ministério
Público “[...] proporciona, verbi
gratia, a melhor forma de zelar
pela plena observância do
princípio da obrigatoriedade
[...]”⁴⁷. Ou seja, ao entender
constitucional
o
poder
investigatório do Ministério
Público, o Supremo Tribunal
Federal o fez reafirmando
que estamos na vigência da
obrigatoriedade da ação penal.
Aliás, no mesmo voto, o Ministro
expressa que a investigação
ministerial deve ser feita cercada
dos limites da legalidade e do
conteúdo constitucional. No
entanto, outra nota é constante
durante o julgamento: a admissão
de que a investigação ministerial
tem limites essenciais, sendo que
um deles, que guarda relação

Apesar de não ser fruto de
um dispositivo constitucional
ou legalmente expresso, a
obrigatoriedade da ação penal
decorre da interpretação de
diversos dispositivos, tanto
de
cunho
constitucional
como
infraconstitucional⁴⁸,
considerando o que diz o já
citado artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal.

O primeiro ponto (poder de
investigação
do
Ministério
Público) foi definido, em
repercussão
geral,
quando
do julgamento do Recurso
Extraordinário nº 593.727/MG.
Entretanto, há de ser verificado o
que aquela Corte assentou sobre
o tema.

Sucintamente, extrai-se que
o Supremo Tribunal Federal
trabalhou, ao reconhecer o poder
investigatório do Ministério
Público, que se está diante do
princípio da obrigatoriedade
da ação penal, que esta é
regulada por lei e que, na falta de
regulamentação própria, devem
ser usados os parâmetros do
inquérito policial como analogia.

feita nos termos da lei. Assim,
decorre a pergunta essencial: tem
o Conselho Nacional do Ministério
Público a possibilidade de editar
leis processuais penais? Ou, dito
de outra forma: tem ele poder
legislativo nesta área?

A resposta, ao que se pode
depreender da Constituição
Federal e de decisões do Supremo
Tribunal Federal, é negativa,
o que inquina a Resolução nº
181/2017, no que diz respeito ao
acordo de não-persecução penal,
de vício de origem que afeta sua
constitucionalidade. Justifica-se.

Nossa Constituição Federal, em
seu artigo 22, inciso I, diz que
compete, privativamente, à União
legislar sobre direito processual,
dentre outras matérias ali também
descritas. No artigo 24, inciso
XI, refere que compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal
legislar,
concorrentemente,
sobre
procedimentos
em
matéria processual. Basta ler o
artigo 130-A da mesma Carta
Os parâmetros do inquérito para verificar que o Conselho
policial estão estabelecidos em Nacional do Ministério Público
lei, especialmente no Código não compreende absolutamente
de Processo Penal, onde nenhum dos conceitos antes
também está, precipuamente, o mencionados.
tratamento da ação e do processo
penal (artigo 1º). A seu turno, Não ao acaso, na Ação Direta de
a Constituição Federal, em seu Inconstitucionalidade nº 2970⁴⁹,
artigo 129, inciso I, estabelece o Supremo Tribunal Federal
que a titularidade privativa para o deixou claro que, com o advento
exercício da ação penal conferida da Constituição Federal de 1988,
ao Ministério Público deve ser o poder de expedição de normas

47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Recurso Extraordinário. Recurso Extraordinário nº 593.727, do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, Brasília, 14 de maio de 2015. Ob. cit.
48 Consoante os termos vigentes do artigo 42 e do artigo 576, ambos do Código de Processo Penal brasileiro, não pode o Ministério Público desistir da
ação penal, nem do recurso interposto. Ainda, o artigo 28 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de o juiz, ao não concordar com a
promoção de arquivamento, encaminhá-la para exame do Procurador-Geral do respectivo Ministério Público que pode concordar com o arquivamento,
promover ele próprio a ação penal ou designar outro agente ministerial para que ela seja proposta.
49 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo Penal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2970, Brasília, 20 de
abril de 2006. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=266970. Acessado em: 10 out. 2017.
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processuais, em regimentos
internos dos Tribunais, estava
limitado à reserva da lei federal,
nos termos do artigo 22, inciso I,
da Lei Maior. E mais: deixa bem
presente que normas de direito
processual são aquelas que dizem
respeito ao contraditório, devido
processo legal, poderes, direitos
e ônus da relação processual,
assim como, aqueles que dizem
com a regulamentação de atos
destinados a efetivar a causa
finalis da jurisdição.

Ao Conselho Nacional do
Ministério Público não lhe
foi dada, portanto, qualquer
legitimidade
para
legislar
na matéria processual e/ou
procedimental penal, sendo
evidente o caráter processual da
Resolução nº 181/2017, pois ela
diz com o (não) exercício da ação
penal e o seu respectivo processo.
Poder-se-ia objetar o afirmado
anteriormente
com
a
consideração de que o Supremo
Tribunal Federal já reconheceu
a capacidade normativa do
Conselho Nacional de Justiça, o que
não se desconhece. Entretanto,
referido
reconhecimento
encontra limites importantes
e que, por simetria, também
são aplicáveis ao Conselho
Nacional do Ministério Público.
Vamos a eles.

O primeiro julgado que merece
atenção é o que consta na Medida
Cautelar em Ação Declaratória
de Constitucionalidade nº 12⁵⁰.
Nela, o Supremo Tribunal Federal
enfrentou a temática que envolvia
a Resolução nº 07/2005, do
Conselho Nacional de Justiça, em
seu artigo 3º. O objeto da resolução
indicada era o de realizar a
disciplina do exercício de cargos,
empregos e funções por parentes,
cônjuges e companheiros de
magistrados e de servidores
investidos em cargos de direção
e assessoramento, no âmbito do
Poder Judiciário.

Nesse julgamento, foi reconhecido
que a resolução era dotada de
abstratividade, generalidade e
impessoalidade, o que a tornaria
um ato normativo primário⁵¹.
Contudo, o Conselho Nacional
de Justiça somente tem poder de
editar referidos atos, se limitados
aos termos do artigo 103-B, § 4º
e incisos, da Constituição Federal.
Em suma, os limites dizem
respeito à atuação administrativa
e financeira do Poder Judiciário,
pois é ele um órgão de
planejamento estratégico do
Poder Judiciário, de molde
que é uma genuína instância
do Poder Judiciário⁵². Por
consequência, aquela resolução
estava vinculada a atender os
princípios constitucionais de
centrada regência de toda a

atividade administrativa do
Estado, o que levou a considerar
que o Conselho Nacional de
Justiça fez adequado uso da
competência que lhe outorgou a
Constituição Federal⁵³.
Importante outra consideração
também externada durante o
julgamento: a diferenciação entre
a reserva de lei e a reserva da
norma. A primeira reserva surge
quando se depende de definição
legal, como o que ocorre a partir
do conteúdo do artigo 5º, inciso
II, da Constituição Federal
– somente a lei pode tratar
determinadas matérias (casos
em que descabem regulamentos
e regimentos). A segunda reserva
traz as definições que são
consequências da lei já existente.
E, no ponto, ficou devidamente
claro: o Conselho Nacional de
Justiça não dispõe de função
legislativa, já que sua função é
normativa regulamentar⁵⁴. Ou,
como disse o, então, Ministro
Joaquim Barbosa, “somente a
lei [...] teria primazia de criar
direitos e obrigações”⁵⁵.
Ainda que se entenda ser possível
a alegação de poderes implícitos
ao Conselho Nacional de Justiça,
por necessidade de respeito
ao artigo 37 da Constituição
Federal, tal se deu para reger a
atuação administrativa do Poder
Judiciário, pelo que seus atos

50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Administrativo. Direito Civil. Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, Brasília,
16 de fevereiro de 2006. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=372910. Acessado em: 10 out. 2017.
51 Por todos: CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. O acordo de não-persecução penal criado pela nova Resolução do CNMP. CONAMP: Brasília, 2017, documento não
paginado. Disponível em: https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/1783-o-acordo-de-nao-persecucao-penal-criado-pela-nova- resolucaodo-cnmp.html?utm_campaign=artigo_o_acordo_de_naopersecucao_penal_criado_pela_nova_resolucao_do_cnmp&amp;utm_medium=email&amp;utm_
source=RD+Station. Acessado em: 13 out. 2017.
52 Expressões e explicações constantes no voto do relator, Ministro Carlos Ayres Britto.
53 Expressões e explicações constantes no voto do relator, Ministro Carlos Ayres Britto.
54 Expressões e explicações constantes no voto Ministro Eros Grau.
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Administrativo. Direito Civil. Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12. Brasília,
16 de fevereiro de 2006. Ob. cit.
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normativos devem ser feitos Poder Legislativo.
nesse específico sentido.
Também
é
relevante
a
Concretamente, no caso ali Medida Cautelar em Ação de
analisado, não se vislumbrava a Descumprimento de Preceito
necessidade de lei formal para Fundamental nº 347⁵⁸, na qual,
proibição do nepotismo, pois ao ser reconhecido o chamado
isso decorre dos princípios estado de coisas inconstitucional
constitucionais da moralidade e no
sistema
penitenciário
da impessoalidade. Entretanto, brasileiro, também se tratou
esse não é o único julgamento da imposição de realização
relevante sobre o Conselho da, assim, chamada audiência
Nacional de Justiça.
de custódia.⁵⁹
No Mandado de Segurança nº
27.621, também se adotou a
compreensão de que o Conselho
Nacional de Justiça é órgão
com atribuições exclusivamente
administrativas e correicionais,
ainda
que,
estruturalmente,
integre o Poder Judiciário. A
propósito, disse o Ministro
Ricardo
Lewandowski
que,
apesar de integrante do Poder
Judiciário, aquele Conselho não
possui funções jurisdicionais, mas
administrativas e correicionais⁵⁶
⁵⁷. Disso se extrai que, se o
Conselho Nacional de Justiça não
pode julgar, apesar de compor
o Poder Judiciário, com muito
menos razão poderá legislar além
dos poderes constitucionalmente
instituídos, pois não compõe o

porque sua não ocorrência sequer
interfere na validade da prisão
que a originara⁶⁰.

Segundo,
porque,
naquele
julgamento, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu que a medida
decorre do artigo 9, nº 3, do Pacto
dos Direitos Civis e Políticos, e
do artigo 7, nº 5, da Convenção
Interamericana
de
Direitos
Humanos, que, uma vez já
internalizados no Brasil, possuem
hierarquia legal. Noutros termos,
Sabido é que a audiência de não foi a Resolução do Conselho
custódia está regulamentada Nacional de Justiça que inovou;
pela Resolução nº 213/2015, do ela apenas regulou algo que
Conselho Nacional de Justiça. a lei determina.
Não obstante, isso não serve
como parâmetro de analogia Evidencia-se, portanto, que não
para legitimar qualquer inovação existe possibilidade do Conselho
de cunho processual penal por Nacional de Justiça legislar
parte do Conselho Nacional do além dos limites estabelecidos
Ministério Público.
na Constituição Federal, o que,
mutatis mutandis, deve ser
Primeiro, porque a audiência aplicado ao Conselho Nacional
de custódia não dita o destino do Ministério Público⁶¹ ⁶². Logo,
da ação penal. Sua realização ou ele não pode expedir leis e, por
não, quando muito, interferirá consequência, inovar na maneira
em um momento da análise da de regulamentação de nosso
prisão provisória havida, mas, em processo penal. Do contrário, além
hipótese alguma, a persecução da clara infringência ao inciso I do
penal será extinta, modificada ou artigo 22 da Constituição Federal,
desconstituída por causa de sua estará ele próprio desrespeitando
ausência. E, principalmente, a decisão do Supremo Tribunal

56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional. Mandado de Segurança nº 27621, do Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 07 de dezembro
de 2011. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=1983588. Acessado em: 10 out. 2017.
57 De ser notado que o remédio constitucional se voltava contra determinação constante no Pedido de Providências nº 2007.10.00.001581-8 do Conselho
Nacional de Justiça. Por ela, todos os juízes brasileiros com função executiva deveriam estar cadastrados junto ao sistema BACENJUD.
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional. Execução Penal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, Brasília, 09
de setembro de 2015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=10300665. Acessado em: 10 out. 2017.
59 Como expressado no acórdão: “[...] a imposição da realização de audiências de custódia há de ser estendida a todo o Poder Judiciário do país [...]”.
60 Diz o Superior Tribunal de Justiça: “Não se vislumbra ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício quando não realizada a audiência de custódia,
uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão
preventiva (precedentes)” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo Penal. Recurso em Habeas Corpus nº 85.101,
61 Nossa Constituição Federal, em seu, artigo 130-A, § 2º, inciso I, autoriza que o Conselho Nacional do Ministério Público expeça atos regulamentares no
âmbito de sua competência, para controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus
membros.
62 Conforme expressa a doutrina, o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 3.367/DF, afirmou a natureza administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Com
base nessa decisão, a partir da simetria entre os dois Conselhos, afirma-se que essa também é a natureza do Conselho Nacional do Ministério Público, o que
limita a atuação e a interpretação a ser feita por ele (ZIESEMER, Henrique da Rosa. Direito Institucional. Comentários ao Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 7-9).
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Federal, que reconheceu o poder
investigatório do Ministério
Público, como citado acima, já
que não há tal previsão relativa
aos inquéritos policiais.

normativa atípica⁶³.

Enfim, seja por que via for,
jamais o Supremo Tribunal
Federal chancelou os diversos
intentos de se legislar em matéria
Para referendar isto, reporta-se à processual mediante atos de
Medida Cautelar em Ação Direita natureza administrativa, como é
de
o caso da Resolução nº 181/2017,
Inconstitucionalidade nº 5.104. do Conselho Nacional do
Na essência, foi proposta Ministério Público.
contra os artigos 3º a 13 da
Resolução nº 23.396, de 17 de 4.2 O interesse de agir como
dezembro de 2013, do Tribunal justificativa
para
o
não
Superior Eleitoral. No ponto ajuizamento da ação penal
onde foi deferida a cautelar pública
postulada, versava a resolução
que o inquérito policial eleitoral O estudo atinente às condições
somente
será
instaurado da ação no direito processual
mediante
determinação
da penal não apresenta resultados
Justiça Eleitoral, salvo a hipótese convergentes. Antes mesmo
de prisão em flagrante. Esse da vigência do novo Código de
dispositivo foi tido como violado Processo Civil, havia autores
em consideração com as regras defendendo
a
equivalência
do sistema acusatório; porém, entre as condições da ação
o Supremo Tribunal Federal civil e as condições da ação
reconheceu que, ainda que o penal⁶⁴, e quem defendesse seu
legislador disponha de alguma apartamento por completo dos
margem de conformação do parâmetros traçados pela teria
conteúdo concreto do princípio geral do processo, apresentando
acusatório,
essa
mesma condições da ação próprias ao
prerrogativa não é atribuída ao direito processual penal.⁶⁵ ⁶⁶
Tribunal Superior Eleitoral, no
exercício de sua competência Essa breve referência se

faz
necessária
porque
o
Conselho Nacional do Ministério
Público seguiu o entendimento
tradicional – e, não por isso,
menos correto –, optando pela
equivalência das condições da
ação penal com as condições
da ação civil. Essa opção fica
clara, em razão da justificativa
dada para o requerimento de
arquivamento nos casos de
cumprimento do acordo de nãopersecução por parte da pessoa
investigada⁶⁷, qual seja, uma
alegada ausência de interesse
de agir, ou, nas exatas palavras
contidas no Pronunciamento
Final do Procedimento de Estudos
e Pesquisa nº 01 daquele Conselho,
com o cumprimento do acordo, “já
estaria suficientemente satisfeita
a pretensão punitiva Estatal”.⁶⁸

Ora, ao que se nota, ninguém
menos que o Ministério Público
–
que,
por
mandamento
constitucional, foi erigido à
condição de defensor da ordem
jurídica (art. 127, caput)⁶⁹ – vê a si
próprio como legitimado a impor
pena em âmbito criminal, pois
a “pretensão punitiva Estatal”
somente pode ser satisfeita com a
imposição de sanção legalmente

63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Eleitoral. Processo Penal. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5104, Brasília, 21
de maio de 2014. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=7088758. Acessado em: 10 out. 2017. Nesse
mesmo julgado, como bem pontuou o Ministro Ricardo Lewandowski, que “(...) as resoluções eleitorais só podem ser expedidas segundo a lei, secundum
legem, ou para suprir alguma lacuna normativa, praeter legem, sem contudo inovar em matéria legislativa ou contrariar dispositivo legal, contra legem”.
64 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Condições da Ação Penal. São Paulo: José Bushatsky, 1977.
65 LOPES JÚNIOR, Aury. (Re)Pensando as condições da Ação Processual Penal. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (org.). Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais
Contemporâneos. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008. p. 277-306.
66 Essa divergência segue existindo. Sobre ela, ver: SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. As Condições da Ação no Direito Processual Penal. Sobre a
Inadequação das Condições da Ação Processual Civil ao Juízo de Admissibilidade da Acusação. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. BOSCHI, Marcus
Vinicius. Ação, Pretensão e Processo Penal. Teoria da Acusação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 227-232.
67 Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a
propositura de ação penal pública ou constatar o cumprimento do acordo de não-persecução, nos termos do art. 17, promoverá o arquivamento dos autos
ou das peças de informação, fazendo-o fundamentadamente. (BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução 181. Disponível em: https://
diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=2964. Acessado em: 10 out. 2017)
68 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Procedimento de Estudos e Pesquisas 01. Pronunciamento Final em Procedimento de Estudos. Ob.
cit., p. 31.
69 BRASIL. Governo Federal. Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 10
out. 2017.
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motivando o seu oferecimento
(levando-se
o
acordo
à
apreciação judicial). É por isso
que, na Alemanha (conforme
visto acima), a negociação entre
Ministério Público e sujeito
passivo somente se dava após o
oferecimento da acusação, pois o
interesse de agir motivou a busca
da punição daquele, ainda que de
forma ajustada com o acusador
Esse grave erro deriva do próprio público e o Poder Judiciário.
conceito de interesse de agir
utilizado pelo Conselho Nacional Por outro lado, ainda que o
do
Conselho
do Ministério Público. Segundo a entendimento
melhor doutrina, o interesse de Nacional do Ministério Público
agir se justifica pela necessidade fosse considerado correto, a
do provimento judicial e pela consequência prática dessa
adequação
do
provimento definição de interesse de agir é
pedido à vontade da lei⁷¹. Assim, a criação de um problema ainda
se a imposição de pena não cabe maior para o Ministério Público
ao Ministério Público, mas ao nacional, mas não dimensionado
Poder Judiciário, e se a pena a ser por aquele Conselho. Melhor
imposta por este último estiver explicando, se a ausência de
dentro dos limites legalmente interesse de agir decorreria
previstos, não há como negar do cumprimento do acordo de
a permanência do interesse de não-persecução penal, por qual
agir, mesmo com a realização motivo esse acordo não poderia
e cumprimento do acordo de ser realizado em toda e qualquer
não-persecução penal por parte infração penal, em lugar de
da pessoa investigada. Se, como somente ser possível naquelas em
representante da sociedade, que não houver violência ou grave
não cabe ao Ministério Público a ameaça à pessoa? Se a discussão
“autoexecutoriedade do direito de envolve uma das condições da
punir”⁷², por óbvio que, em razão ação penal, ela estará ausente
disso, latente estará o interesse ou presente – com o perdão da
de agir a justificar o ajuizamento redundância – em todo o tipo de
da ação penal pública, que, no ação penal, independentemente
da infração penal cometida.
caso, caberá a ele próprio.
Se algum acordo devesse existir
entre Ministério Público e o Com isso, não haveria qualquer
sujeito passivo da persecução razão plausível para se criar, por
penal, deveria ele se dar a partir parte do Conselho Nacional do
do ajuizamento da acusação ou Ministério Público, um limitador
prevista. A violação à Constituição
Federal estaria presente, dessa
forma, pela infringência ao
brocardo latino nulla poena sine
iudicio, presente no inciso LIV do
seu artigo 5º⁷⁰, já que ele entende
que os termos de seu acordo
se constituem em verdadeira
pena a ser cumprida pela pessoa
investigada.

70 BRASIL. Governo Federal. Constituição Federal. Ob. cit.
71 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Condições da Ação Penal. São Paulo: José Bushatsky, 1977, p. 87-96.
72 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Condições da Ação Penal. Ob. cit., p. 108.
73 BRASIL. Governo Federal. Constituição Federal. Ob. cit.
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à possibilidade de concretização
daquele acordo por parte dos
membros do Ministério Público
nacional. Essa limitação leva
a um resultado indiscutível: a
imposição de um conceito todo
próprio e da abrangência do
interesse de agir, sem sombra
de dúvidas, configura-se uma
atuação que extrapola não só
a competência do Conselho
Nacional do Ministério Público,
mas também invade a seara
da independência funcional,
constitucionalmente protegida (§
1º do art. 129)⁷³.
4.3 Um Intento Indevido de
Restrição à Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública

Como se não fossem suficientes
as máculas constitucionais já
apontadas, o acordo de nãopersecução penal, nos termos
como
atualmente
regulado
pela Resolução nº 181/2017,
também fere outra disposição
constitucional,
mas,
agora,
atingindo um direito fundamental
consagrado na Carta de 1988.
Referimo-nos ao direito de
exercício da ação penal privada
subsidiária da pública.
Já no direito romano do período
imperial, verificava-se a existência
de um mecanismo de controle
sobre a inércia do legitimado
primeiro para o ajuizamento da
ação penal condenatória, caso
ele não viesse a exercer esse
direito. Segundo o Digesto de
Justiniano, qualquer cidadão
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romano (accusatio iure extranei)
passaria a possuir legitimidade
ativa para o exercício da ação
penal condenatória nos delitos de
adultério – à época, considerados
delitos públicos –, diante da
omissão do marido ou do pai da
adúltera em ajuizar a acusação
no prazo de 60 dias contados
do divórcio. ⁷⁴

Com isso, seja por sua origem
histórica, seja pela forma como
prevista em nossa Constituição
Federal, a ação penal privada
subsidiária da pública está
assentada na premissa de que
os legitimados ao seu exercício
possuem o direito à busca da
condenação de quem, em tese,
praticou um fato tipificado como
ilícito penal. E esse direito nasce a
partir do momento em que, quem
possui legitimidade ativa primária,
não oferece sua acusação no prazo
que a legislação fixa para tanto. Isso
é o que prevê, aliás, o inciso LIX do
artigo 5º da Constituição Federal,
ao dizer que: “será admitida
ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no
prazo legal.”⁷⁵

Essa soma de fatores aponta
para outra inviabilidade jurídica
intransponível do acordo de
não-persecução penal, que é a
existência da ação penal privada
subsidiária da pública, manejável
sempre que o Ministério Público
deixa de se manifestar, no prazo
fixado em lei, quanto ao destino
da investigação criminal que lhe
chega às mãos.

Por certo que o argumento a ser
utilizado para afastar a incidência
daquele mecanismo de controle
sobre o Ministério Público é que
não haveria ocorrido qualquer
inércia de sua parte, quando da
análise da investigação criminal.
A formalização do acordo de
não- persecução penal seria
encarada pelo Ministério Público
como um agir de sua parte, o
que afastaria o pressuposto para
o exercício da já referida ação
penal privada.
O erro em tal argumento, no
entanto, assenta-se no fato de
pensar que toda e qualquer
atuação do Ministério Público
se mostra como impeditiva para
o manejo daquele mecanismo
de controle. Melhor explicando,
há consenso que a ação penal
privada subsidiária da pública
não tem lugar quando o
MinistériO Público deixa de
oferecer sua acusação, mas
se manifesta na investigação
criminal já concluída. Exemplos
disso são: a) o requerimento de
arquivamento; b) a requisição
de diligências à autoridade
policial; c) a complementação,
por ele mesmo, da investigação
criminal (artigo 47 do Código
de Processo Penal); d) a
indicação de incompetência
do juízo; e e) a negativa de sua
atribuição para atuar naquela
investigação criminal.

Público poderá vir a tomar,
caso entenda não ser cabível o
oferecimento da acusação, todas
elas somente se justificam se
estiverem legalmente embasadas.
Ou seja, não há espaço para
negativas de atuação, por parte do
acusador público, além daquelas
legalmente previstas em lei.
Um
bom
exemplo
dessa
limitação à negativa acusatória
do Ministério Público pode ser
encontrado em posição firmada
por ninguém menos que o
Supremo Tribunal Federal.

Bem sabemos que, ao receber os
autos de um inquérito policial, o
Ministério Público pode deixar de
oferecer sua acusação se, dentro
do prazo que a lei lhe concede, ele
requisitar diligências à autoridade
policial. É o que prevê o artigo 16
do Código de Processo Penal, ao
dizer que: “O Ministério Público
não poderá requerer a devolução
do inquérito à autoridade policial,
senão para novas diligências,
imprescindíveis ao oferecimento
da denúncia”.⁷⁶

A palavra-chave, contudo, que
autoriza o Ministério Público
a não ajuizar sua acusação é
imprescindíveis. Logo, não basta
que o acusador público entenda
que a investigação criminal
que lhe foi apresentada esteja
incompleta. De acordo com a
legislação processual penal, é
preciso que as informações que
Em que pese serem exatamente ele considere faltantes sejam
estas as posturas que o Ministério um impeditivo intransponível ao

74 JUSTINIANO. El Digesto de Justiniano. 48, 5, 12, 10. Pamplona: Aranzadi, 1968. SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e Processo Penale nell’Antica Roma. 2 ed.
Milano: Giuffrè, 1998, p. 201-204.
75 BRASIL. Governo Federal. Constituição Federal. Ob. cit.
76 BRASIL. Governo Federal. Código de Processo Penal. Ob cit.
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ajuizamento da acusação, pois,
caso elas não sejam um obstáculo
ao oferecimento da denúncia, a
ação deverá ser apresentada pelo
Ministério Público.

É por isso que o Supremo
Tribunal Federal deixou patente
que não basta qualquer tipo de
movimentação da investigação
criminal, por parte do Ministério
Público, para afastar a viabilidade
do ajuizamento da ação penal
privada subsidiária da pública. Na
linguagem utilizada por aquela
Corte, somente as diligências
consideradas indispensáveis⁷⁷ é
que poderiam justificar a recusa
do acusador público em oferecer
sua ação penal. Do contrário,
sua omissão acusatória passa
a ser vista como um não agir
ilegal, que, por certo, não pode
impedir o exercício de um direito
fundamental ao ajuizamento
da
ação
penal
privada
subsidiária da pública.
Outra posição firmada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
também parece soterrar a
viabilidade do acordo de
não-persecução penal, caso a
pessoa legitimada a ajuizar a
ação penal privada subsidiária
da
pública
entenda
em
assim proceder.

Em julgado onde se reconheceu
a condição de repercussão geral,
aquela Corte fez a diferenciação
entre movimentação externa e

movimentação interna, quando
realizadas
pelo
Ministério
Público. Quanto à primeira, diria
ela respeito à hipótese em que
o Ministério Público deixaria de
ajuizar sua ação penal, ao receber
o inquérito policial, em razão
de diligências requeridas ao
Poder Judiciário ou requisitadas
à polícia judiciária. Quanto
à segunda, corresponderia à
prática de diligências dentro da
própria estrutura do Ministério
Público. Assim, no caso das
diligências internas, deveriam
elas ser realizadas dentro do
prazo que o Ministério Público
tem para o oferecimento da
acusação, pois a superação desse
lapso não teria o condão de
inviabilizar o ajuizamento da ação
penal privada.⁷⁸

Frente a essa posição do Supremo
Tribunal Federal, sem grandes
dificuldades podemos classificar
o período de formalização do
acordo
de
não-persecução
penal e o tempo destinado ao
seu cumprimento como sendo
aquelas diligências internas. Isso
porque, a investigação criminal
seguirá com o Ministério Público
após a superação do prazo legal
para o oferecimento da ação
penal pública, pois o eventual
não cumprimento do acordo se
configura em condição para o
ajuizamento de sua acusação. Ou
seja, o Ministério Público ficaria
no aguardo de um ocasional não
cumprimento do acordo para

ajuizar sua acusação – período,
aqui, equiparado a diligências
internas –, mas essa espera
não impediria o exercício do
mecanismo de controle sobre
sua inércia, que foi entregue às
pessoas legitimadas ao exercício
da ação penal privada subsidiária
da pública.
Enfim, também por essa razão,
não haveria como prosperar o
acordo criado pela Resolução nº
181/2017.
Conclusão

Um dos caminhos encontrados
no direito comparado, para dar
conta do aumento da demanda
na esfera criminal, foi a ampliação
das formas de autocomposição de
conflitos entre o acusador público
e a pessoa que figura como sujeito
passivo de persecução criminal.
Por isso, era uma questão de
tempo que essa discussão
também chegasse ao Brasil, de
modo a buscar o alargamento
daquelas hipóteses de acordo já
presentes em nossa legislação.

O
Conselho
Nacional
do
Ministério Público procurou
inserir em nosso país o acordo de
não-persecução
penal,
justificando-o com base em uma
realidade verificada no direito
alemão, bem como, sob a invocação
de argumentos de ordem
sistêmica (adoção constitucional
do sistema acusatório) e

77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processual Penal. Processo Penal. Habeas Corpus. Constrangimento ilegal. Habeas Corpus nº 74.276, Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Brasília, 03 de setembro de 1996. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&amp;docID=619560. Acessado em: 10 out. 2017.
78 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processual Penal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 859.251, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Brasília, 14 de maio de 2015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=8522862. Acessado em: 10 out. 2017.
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vinculados à teoria geral do
processo. Entretanto, nenhum
dos argumentos apresentados
por aquele Conselho conseguem
se manter íntegros, após um
confronto com suas bases
teóricas e de direito comparado,
o que nos leva a apontar um
provável insucesso daquele novel
instituto, quando de sua análise
mais detida por parte de nossos
Tribunais Superiores.

Mesmo assim, o futuro do
acordo de não-persecução penal
não invalida a abertura de um
grande e franco debate sobre a
otimização da persecução penal
brasileira. Entretanto, o caminho
mais correto a ser seguido é a
busca de sua inserção, seja em que
moldes forem, pela via legislativa,
e motivando a abertura do devido
processo legal. Só assim se estará
preservando um texto que
procura conjugar e proteger
os interesses da sociedade
como um todo: a nossa
Constituição Federal.
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A i n t e r n a c ion a l i z a ç ã o ou
transnacionalidade do crime
frutificou na identificação de
dos vários modelos de resposta
estatal, chamando a atenção:
a) D i s s u a s ó r io c l á s s ic o:
inspirado pela ideia de
retribuição, consiste na simples
imposição de pena, medida
suficiente para retribuir o mal
causado pela prática criminosa
e para evitar o cometimento de
novos delitos;
b) Ressocializador: tem a
finalidade de reintegrar o
del i nquent e à s o c ie d ade
(prevenção especial positiva);
c) Consensuado: tem o propósito
de trazer à Justiça criminal
modelos de acordo e conciliação
que visem à reparação de danos
e à satisfação das expectativas
soc ia is por ju s t iç a . Pode
ser dividido em (1) modelo
pacificador ou restaurativo,
voltado à solução do conflito
entre o autor do crime e a
vítima (reparação de danos) e
(2) modelo de justiça negociada
(pleabargaining), em que o

agente, admitindo a culpa,
negocia com o órgão acusador
detalhes como a quantidade da
pena, a forma de cumprimento,
a perda de bens e também a
reparação de danos.

Vê -se, e s p e c i a l ment e p el a
introdução do modelo de Justiça
consensual, que a resposta para
o crime tem sofrido o influxo
de novas ideias, voltadas para
uma solução cada vez menos
r e t r i b u t i v a (m e r a m e n t e
punitiva) e mais construtiva
(reparadora).
Nes t a quad r a,des t ac a-se o
ins t r u ment o do acordo na
seara criminal, podendo ser
compreendido, em apertada
síntese, como o ajuste
obrigacional celebrado entre o
órgão de acusação e o indiciado/
acusado (assistido por advogado),
assumindo este sua culpa/
responsabilidade, aceit ando
cumprir, desde logo, sanção penal
reduzida e/ou minorada nos
seus efeitos, benesse concedida
1546

em troca de informações úteis
ao esclarecimento do delito,
r e nu n c i a n d o a o p r o c e s s o
criminal.

Sobretudo em países do Commom
Law, o uso corriqueiro da justiça
negociada e dos acordos penais
demonstrou que este instituto é
útil para determinados tipos de
infrações e, principalmente, apto
a evitar o colapso do sistema de
Justiça, incapaz de conciliar as
formalidades procedimentais
e o tempo necessário para dar
respost as tempest ivas que
aplacassem satisfatoriamente o
clamor decorrente dos crimes.
Schünemann, embora crítico do
instituto, demonstra que não há
como ignorar que o pleabargaining
ex pa nd iu-se pa r a qua se a
totalidade dos ordenamentos
jurídicos ocidentais, seja na
Europa, seja na América Latina,
principalmente em razão da
necessidade de abreviamento
das respostas necessárias à
esc a lada da c r imina lidade
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moderna1. A adoção de institutos I — reparar o dano ou restituir a
semelhantes na Itália, Alemanha, coisa à vítima, salvo impossibilidade
Chile e Argentina reafirmam essa de fazê-lo;
tendência mundial.
II — renunciar voluntariamente
No B r a s i l , o i n s t it ut o d a a bens e direitos, indicados
transação penal da lei 9.099/95 é pelo Ministério Público como
considerado a semente da justiça instrumentos, produto ou proveito
consensuada (da qual a negociada do crime;
aparece como a mais promissora
espécie), principalmente porque III — prestar serviço à comunidade
nela — transação penal — a ou a entidades públicas por período
pretensão punitiva é inteiramente correspondente à pena mínima
disposta pelo Ministério Público cominada ao delito, diminuída de
em troca do cumprimento de um a dois terços, em local a ser
obrigações pelo autor dos fatos, indicado pelo Ministério Público;
not ad a ment e p e c u n i á r i a s .
Talvez a mais signif icat iva IV — pagar prestação pecuniária,
diferença desse instituto com o a ser estipulada nos termos do art.
do pleabargaining, é que naquele 45 do Código Penal, a entidade
não existe reconhecimento efetivo pública ou de interesse social a ser
de culpa (plea do nolocontendere). indicada pelo Ministério Público,
devendo a prestação ser destinada
A novidade desembarcou no pr e fe r e nc ialme nt e àque la s
ordenamento jurídico brasileiro. entidades que tenham como função
A novel resolução n.º 181/17 do proteger bens jurídicos iguais ou
Conselho Nacional do Ministério semelhantes aos aparentemente
Público (CNMP) prevê uma espécie lesados pelo delito;
de acordo penal, denominado
acordo de não persecução penal, V — cumprir outra condição
cujos requisitos estão no artigo 18. e s t ipulada pelo Mini s t ér io
Vale a transcrição do dispositivo2: Público, desde que proporcional e

de revisão, nos t er mos da
regulamentação local;

II — o dano causado for superior
a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão

§ 4º Realizado o acordo, a vítima
será comunicada por qualquer meio
idôneo, e os autos serão submetidos
à apreciação judicial.

Art. 18. Não sendo o caso de
arquivamento, o Ministério Público
poderá propor ao investigado
acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos e o crime
não for cometido com violência
ou grave ameaça a pessoa, o
investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a
sua prática, mediante as seguintes
condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente:

III — o investigado incorra em
alguma das hipóteses previstas no
art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
IV — o aguardo para o cumprimento
do acordo possa acarretar a
prescrição da pretensão punitiva
estatal;
V — o delito for hediondo ou
equiparado e nos casos de incidência
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006;
VI — a celebração do acordo não
atender ao que seja necessário
e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime.
§ 2º A confissão detalhada dos
fatos e as tratativas do acordo
serão registrados pelos meios ou
recursos de gravação audiovisual,
destinados a obter maior fidelidade
das informações, e o investigado
deve estar sempre acompanhado
de seu defensor.

§ 3º O acordo será formalizado nos
compatível com a infração penal autos, com a qualificação completa
do investigado e estipulará de modo
aparentemente praticada.
claro as suas condições, eventuais
§ 1º Não se admitirá a proposta nos valores a serem restituídos e as
datas para cumprimento, e será
casos em que:
firmado pelo membro do Ministério
I — for cabível a transação penal, Público, pelo investigado e seu
defensor.
nos termos da lei;

1. SCHÜNEMANN, Bernd. Um olhar crítico ao modelo processual penal norte-americano. In: SCHÜNEMANN, Bernd; GRECO, Luís (coord.). Estudos de
direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 240.
2. Redação de acordo com a Resolução n.º 183, de 24 de janeiro de 2018 que alterou a redação original de todo o art. 18 ora transcrito.
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§ 5º Se o juiz considerar o acordo
cabível e as condições adequadas
e suficientes, devolverá os autos
ao Ministério Público para sua
implementação.
§ 6º Se o juiz considerar incabível
o acordo, bem como inadequadas
ou insuficientes as condições
celebradas, fará remessa dos autos
ao procurador-geral ou órgão
superior interno responsável por
sua apreciação, nos termos da
legislação vigente, que poderá
adotar as seguintes providências:

§ 9º Descumpridas quaisquer das
condições estipuladas no acordo
ou não observados os deveres do
parágrafo anterior, no prazo e nas
condições estabelecidas, o membro
do Ministério Público deverá, se
for o caso, imediatamente oferecer
denúncia.
§ 10 O descumprimento do acordo
de não persecução pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo
membro do Ministério Público
como justificativa para o eventual
não oferecimento de suspensão
condicional do processo.

IV — prestar serviço à comunidade
ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima
cominada ao delito, diminuída de
um a dois terços, em local a ser
indicado pelo Ministério Público.
V — pagar prestação pecuniária,
a ser estipulada nos termos do art.
45 do Código Penal, a entidade
pública ou de interesse social a ser
indicada pelo Ministério Público,
devendo a prestação ser destinada
pr e fe r e nc ialme nt e àque la s
entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito.

I — oferecer denúncia ou designar
§ 11 Cumprido integralmente
outro membro para oferecê-la;
o acordo, o Ministério Público
II — complementar as investigações promoverá o arquivamento da VI — cumprir outra condição
ou designar outro membro para investigação, nos termos desta e s t ipulada pelo Mini s t ér io
complementá-la;
Público, desde que proporcional e
Resolução.
compatível com a infração penal
III — reformular a proposta de § 12 As disposições deste Capítulo aparentemente praticada.
acordo de não persecução, para não se aplicam aos delitos
apreciação do investigado;
cometidos por militares que afetem §1º Não se admitirá a proposta nos
casos em que:
a hierarquia e a disciplina.
IV — manter o acordo de não
persecução, que vinculará toda a § 13 Para aferição da pena mínima I — for cabível a transação penal,
Instituição.
cominada ao delito, a que se refere o nos termos da lei;
caput, serão consideradas as causas
§ 7º O acordo de não persecução de aumento e diminuição aplicáveis I — o dano causado for superior
poderá ser celebrado na mesma ao caso concreto:
a vinte salários-mínimos ou a
oportunidade da audiência de
parâmetro diverso definido pelo
custódia.
I — reparar o dano ou restituir a respectivo órgão de coordenação;
coisa à vítima;
§ 8º É dever do investigado
III — o investigado incorra em
comunicar ao Ministério Público II — renunciar voluntariamente a alguma das hipóteses previstas no
eventual mudança de endereço, bens e direitos, de modo a gerar art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; IV
número de telefone ou e-mail, resultados práticos equivalentes aos — o aguardo para o cumprimento
e comprovar mensalmente o efeitos genéricos da condenação, nos do acordo possa acarretar a
cumprimento das condições, termos e condições estabelecidos prescrição da pretensão punitiva
independentemente de notificação pelos arts. 91 e 92 do Código Penal; estatal.
ou aviso prévio, devendo ele,
quando for o caso, por iniciativa III — comunicar ao Ministério § 2º O acordo será formalizado nos
própria, apresentar imediatamente Público eventual mudança de autos, com a qualificação completa
e d e f o r m a d o c u m e nt a d a endereço, número de telefone ou do investigado e estipulará de modo
claro as suas condições, eventuais
eventual justificativa para o não e-mail;
valores a serem restituídos e as
cumprimento do acordo.
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§ 8º Cumprido integralmente
o acordo, o Ministério Público
promoverá o arquivamento da
investigação, sendo que esse
pronunciamento, desde que esteja
§ 3º A confissão detalhada dos fatos em conformidade com as leis e com
e as tratativas do acordo deverão esta Resolução, vinculará toda a
ser registrados pelos meios ou Instituição.
recursos de gravação audiovisual,
destinados a obter maior fidelidade No pronunciamento final do
procedimento do qual resultou
das informações.
a Resoluç ão, con s t a como
§ 4º É dever do investigado fundamento para edição do
c ompr ovar men s alment e o instituto, além da contextualização
cumprimento das condições, mundial acima mencionada, o
independentemente de notificação princípio da eficiência e a opção
ou aviso prévio, devendo ele, da Constituição de 1988 pelo
quando for o caso, por iniciativa sistema acusatório — e não
própria, apresentar imediatamente pelo sistema inquisitorial —
e d e f o r m a d o c u m e nt a d a o que cria as bases para uma
eventual justificativa para o não mudança profunda na condução
cumprimento do acordo.
das investigações criminais e no
processamento das ações penais
§ 5º O acordo de não-persecução no Brasil, e possibilita a criação,
poderá ser celebrado na mesma por meio de resolução do Conselho
oportunidade da audiência de Nacional do Ministério Público, do
custódia.
acordo de não-persecução penal3.
E conclui a comissão redatora do
§ 6º Descumpridas quaisquer das pronunciamento:
condições estipuladas no acordo
ou não comprovando o investigado Diante dessas razões, é que esta
o seu cumprimento, no prazo e nas Comissão entende que, com o
condições estabelecidas, o membro acolhimento das propostas aqui
do Ministério Público deverá, se delineadas, haveria um grande
for o caso, imediatamente oferecer avanço na qualidade do nosso
denúncia.
Sistema de Justiça, já que haveria:
a)uma celeridade na resolução dos
§ 7º O descumprimento do acordo casos menos graves (evitando-se,
de não-persecução pelo investigado, inclusive, que o nosso STF tenha
também, poderá ser utilizado pelo que discutir questões bagatelares
membro do Ministério Público menores, como vem fazendo, que
como justificativa para o eventual são completamente incompatíveis
não-oferecimento de suspensão com a relevância que deve ter
condicional do processo.
datas para cumprimento e será
firmado pelo membro do Ministério
Público, pelo investigado e seu
advogado.

um Tribunal Supremo); b) mais
tempo disponível para que o
Ministério Público e o Poder
Judiciário processem e julguem
os casos mais graves, tendo a
possibilidade, de tal maneira, de
fazê-lo com maior tranquilidade e
reflexão; c) haveria economia de
recursos públicos, já que os gastos
inerentes à tramitação do processo
penal seriam reduzidos (ou seja,
menos processos judicias, menos
gastos); d) minoração dos efeitos
deletérios de uma sentença penal
condenatória aos acusados em
geral, que teriam mais uma chance
de evitar uma condenação judicial,
dando um voto de confiança aos não
reincidentes, minorando, também,
os efeitos sociais prejudiciais de
uma pena e desafogaria, também,
os estabelecimentos prisionais.
O Acordo de não persecução penal
é alvissareiro e uma legítima
manifestação do funcionalismo
penal na medida em que previsto
em norma editada dentro daquilo
que se denomina de espaço de
conformação dado pelo legislador
às diretrizes possíveis de uma
política criminal. A política
criminal, segundo Figueiredo
Dias, tem a função de
servir de padrão crítico tanto do
direito constituído, como do direito
a constituir, dos seus limites e da
sua legitimação. Neste sentido
se deverá compreender a minha
afirmação de que a política
criminal oferece o critério decisivo
de determinação dos limites da

3. Pronunciamento final no Procedimento de Estudos e Pesquisas n.º 01/2017, p. 31-32. Disponível em http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Pronunciamento_final.pdf. Acessado em 07 jul 2018.
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que decisões sobre a punição
penal são, já há algum tempo,
permeadas por valorações extrajurídicas. Podemos citar outros
exemplos de atos que manifestam
A def inição de sit uações e políticas criminais editados por
pressupostos capazes de mitigar outros importantes atores, todos
o princípio da obrigatoriedade da vigentes e reconhecidamente
ação penal, por meio de uma norma produtores de bons resultados
infralegal, equivale a legítima e institucionais:
salutar penetração das decisões
I) o protagonismo do CNJ, que
valorativas político-criminais no
regulamentou, por meio da
sistema do Direito Penal a que se
5
Resolução n.º 213, as audiências
refere ClausRoxin .
punibilidade e constitui, deste modo,
a pedra-angular de todo o discurso
legal-social da criminalização/
descriminalização4 .

Além disso, ao Ministério Público,
titular exclusivo da ação penal, é
franqueado inegável protagonismo
de agente definidor de políticas
cr iminais, not adamente na
fase inquisitorial, sendo que o
recorte efetuado pela resolução
é absolut a ment e leg ít i mo,
sobretudo se considerarmos o
ciclo restrito de infrações que
serão por ele alcançadas.

Semelhante recorte é efetuado,
anualmente, pela edição dos
chamados indultos natalinos,
que se materializam por meio de
decreto do Presidente da República
e implicam na ex t inção da
punibilidade de vários condenados
mediante pressupostos
discricionariamente estabelecidos
por aquela autoridade, lembrando
que atualmente, o instituto abarca
quase todo tipo de infração penal
(salvo os delitos hediondos e
equiparados). Aquela liberdade de
conformação do indulto sempre
foi considerada manifestação de
uma política criminal entregue
ao Presidente da República, o
que nos remete a conclusão de

de custódia;
II) a importante atuação do STF
ao definir os parâmetros para se
autorizar a execução provisória
da pena após a condenação
em segunda instância (ADCs
43 e 44), ou a que definiu os
pressupostos para a aplicação
do princípio da insignificância
(HC nº 84.412-0/SP);
III) os chamados procedimentos
da Verificação Preliminar de
Informação (VPI), utilizados
pela polícia judiciár ia,
destinados à verificação da
procedência das informações
para posterior instauração de
inquérito policial, formalmente
normatizada, por exemplo, o
Departamento da Polícia Federal
pela Instrução Normativa nº
01/1992;
IV ) baseado na celeridade
e eficiência, a Polícia Civil
do Estado de São Paulo, por
meio de portaria, implantou
o Núcleo Especial Criminal —
NECRIM, ambiente policial de
conciliação para infrações de
menor potencial ofensivo.

(...) as eleições de diretrizes
político-criminais referentes à
atuação do Ministério Público têm,
necessariamente, grande influência
nos rumos que seguirá o Direito
penal brasileiro, tanto no estudo
da dogmática, da Política Criminal,
como no desenvolvimento de uma
necessária linguagem própria que
corresponda aos objetivos visados
pelo Estado com a aplicação das
consequências jurídicas do delito.
Não tenho qualquer dúvida de
que cada Promotor de Justiça,
em sua atuação político-criminal
cotidiana, ao decidir, a respeito
dos rumos interpretativos de cada
impulso da Justiça Criminal, traz a
lume os pontos que vão ser objeto
de discussão técnico-jurídico. (...)
Assim, é muito importante que o
Pretende-se demonstrar com Ministério Público esteja consciente
e s t e s e xemplo s , que u m a do papel determinante que exerce
proposta de política criminal na evolução do desenvolvimento

4. DIAS, J. de F. Questões fundamentais de direito penal revisitadas. São Paulo: RT. 1999. p. 42.
5.

pode ser exercida por um dos seus
principais atores — o Ministério
Público — notadamente quando
voltada, como no caso em análise,
à valoração consequencialista
garantista dos crimes
contemplados pela proposta. O
exercício da ação penal não pode
ser reduzido a uma atividade
mecânica, desprovida de um
crítico juízo institucional e
desconhecedor das peculiaridades
do sistema de justiça atual. Diante
de tantos exemplos emblemáticos
— e aceitos sem resistência pela
comunidade jurídica —, nada mais
natural que o Ministério Público
atue neste espaço de conformação,
editando ato que expresse uma
diretriz de política criminal. Nesta
linha de ideias ensina Busato:

ROXIN, Claus. Política criminal y sistema delderecho penal, 2ª ed. Buenos Aires: Hammurabi. 2002. p. 49.
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dogmático do Direito penal
brasileiro, dado que suas opções
político-criminais representam
um papel de verdadeiro ‘filtro’ das
questões que doravante tendem a
ser postas em discussão6 .
E antes que se acuse a proposta
de ativismo ministerial, cumpre
destacar que uma das principais
funções de uma política criminal
institucional é justamente servir
de instrumento de combate aos
voluntarismos individuais que
acabam por desagregar a unicidade
do direito e a segurança jurídica.

Quanto a legalidade estrita, não
se verifica qualquer prejuízo ao
indigitado/réu, pois o instituto
não amplia o poder punitivo do
Estado. Ao contrário. Trata-se de
instituto que beneficia o implicado
que, além da diminuição da pena,
não experimentará qualquer
sentença penal condenatória
contra si proferida. Além disso, na
verdade, a extensão de institutos
penais benéficos é prática comum
na dogmática penal brasileira,
bastando lembrar o que ocorre,
por exemplo, com o pagamento
de cheque sem fundos antes do
recebimento da denúncia. A rigor,
referida situação levaria tão
somente a incidência da causa de
diminuição de pena prevista no art.
16 do CP. Porém, a jurisprudência
consolidou que, neste caso, por
razões de política criminal, há uma
exceção mais favorável ao réu, e a
ação penal não pode ser iniciada.
Neste sentido é a súmula 554 do STF
“O pagamento de cheque emitido
sem provisão de fundos, após o
recebimento da denúncia, não obsta
ao prosseguimento da ação penal”.

Também não se vislumbra prejuízo DIAS, J. de F. Questões fundamentais
à vítima, notadamente nos crimes de direito penal revisitadas. São
em que ela é bem definida ante a Paulo: RT. 1999.
previsão de reparação de danos.
ROXIN, Claus. Política criminal y
Em suma, não se vislumbra sistema delderecho penal, 2ª ed.
prejuízo à Just iça Pública/ Buenos Aires: Hammurabi. 2002.
interesse público, porque sob
a análise do custo-benefício SCHÜNEMANN, Bernd. Um olhar
trazido pelo instituto, fruto da crítico ao modelo processual
onda consequencialista em que se penal nor te-amer icano. In:
encontra o direito atualmente, em SCHÜNEMANN, Bernd; GRECO,
que já se reconhece a incapacidade Luís (coord.). Estudos de direito
do Judiciário dirimir, tempestiva penal, direito processual penal
e satisfatoriamente, todos os e filosofia do direito. São Paulo:
conflitos que a ele são levados, Marcial Pons, 2013.
é muito mais vantajoso uma
imediata decisão negociada,
que cumpra a função dirimente
do conflito do que uma decisão
proferida ao longo de anos,
incapaz de cumprir com as
f unções da pena e nem de
recompor o sentimento social de
validade das normas.
Por fim, não se pode deixar de
analisar a norma aqui discutida
sob um enfoque econômico,
ainda que em breves linhas. E não
vamos apenas afirmar o óbvio:
o acordo de não persecução
penaltrará economia de recursos.
O consenso entre as partes se
estabelece num ambiente de
racionalidade, apresentando
vantagens recíprocas, jamais
substituída a contento a partir de
posicionamentos exteriores.
Referências Bibliográficas:

BUSATO, Paulo César. Reflexões
sobre o Sistema Penal do nosso
tempo. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011.

6. BUSATO, Paulo César. Reflexões sobre o Sistema Penal do nosso tempo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 69-70.
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Interim measures in appeal — tutela cautelar — tutela CPC brasileiro e, em seguida, tratar
proceeding
antecipada — efeito suspensivo. — ainda que muito rapidamente —
do recurso de apelação. Em seguida,
Resumo: O texto se propõe a Keywords: appeal — interim aí sim, será possível unir os dois
sistematizar as possibilidades measures — urgent measures — pontos e ver em que circunstâncias
de concessão, em âmbito de plainness measures — suspensive a tutela provisória pode ser deferida
em grau de apelação. Espera-se,
apelação, de tutela provisória. effect.
deste modo, contribuir para a
Examinam-se os casos em que
compreensão do sistema processual
é cabível a atribuição de efeito 1. INTRODUÇÃO.
brasileiro (e, quem sabe, apresentar
suspensivo à apelação como
tutela de urgência e como tutela A recente entrada em vigor temas para reflexão dos estudiosos
da evidência. Analisa-se, também, dos Códigos de Processo Civil do sistema processual português),
a possibilidade de concessão de de Portugal e do Brasil, em honrando assim a tradição jurídica
tutela antecipada no âmbito da 2013 e 2016, respectivamente, destes dois países.
apelação recebida com efeito gera inevitável interesse na
comparação dos dois sistemas. 2. BREVES CONSIDERAÇÕES
suspensivo.
Afinal, raízes culturais comuns e SOBRE A TUTELA PROVISÓRIA
Abstract: This paper tries to realidades forenses tão diferentes N O P R O C E S S O C I V I L
systematize the situations in como as que há entre nossos dois BRASILEIRO.
which interim measures are países levaram à construção de
possible during t he appeal sistemas processuais que em O CPC brasileiro regula, em
proceeding. There are cases in alguns pontos se encontram seus arts. 294 a 311, o que ali se
which interim measures are e em out ros dist anciam-se chamou de tutela provisória. Não
necessar y due to an urgent enormemente. O objetivo deste é este o lugar adequado para
situation and other cases in estudo é examinar um desses criticar a terminologia adotada
which ínterim measures can be pontos, em que o ordenamento pela lei brasileira, mas é certo
granted because of the plainness brasileiro tem características que uma das modalidades de
of the substantial rights of the muito peculiares: o das tutelas tutela jurisdicional ali regulada, a
claimant. Both can happen during provisórias em sede de apelação. que no direito brasileiro chamase tradicionalmente de tutela
the appeal proceeding.
Para o exame do tema é preciso cautelar, não é propriamente
Palavras-chave: apelação — tutela examinar, ainda que brevemente, o dot ada de prov isoriedade. 1
provisória — tutela de urgência regime das tutelas provisórias no Importante neste passo é ter claro
* Texto base de palestra proferida em Lisboa, em 3/11/2016, no II Colóquio Luso-Brasileiro de Direito Processual Civil. Os objetivos do encontro,
realizado sob a coordenação científica da notável processualista portuguesa Paula Costa e Silva, a quem agradeço pelo convite, justificam o fato de haver,
no texto, referências ao direito brasileiro e ao direito português, sendo certo que ambos os ordenamentos contam com recentes e modernos Códigos
de Processo Civil. Manifesto aqui minha alegria em ter podido participar de tão importante colóquio, que uniu os países de minhas duas cidadanias,
eu que tão orgulhosamente sou cidadão brasileiro e português.
1. No que diz respeito às medidas cautelares, o atributo que as caracteriza é, na verdade, a temporariedade. Sobre o tema tive oportunidade de escrever
ainda ao tempo do CPC/1973. Confira-se, pois, CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, vol. 3. São Paulo: Atlas, 21ª ed., 2014, pág.
27-30. No mesmo sentido, SILVA, Ovídio Baptista. Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996, pág 78-83.
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que, na sistemática processual
brasileira, tutelas provisórias são
todas as tutelas jurisdicionais
fundadas em cognição sumária
(isto é, em juízos de probabilidade)
e que não se revelam aptas a
alcançar a autoridade de coisa
julgada.2

Na sis t emát ic a processua l
brasileira, a tutela provisória
pode ser duas espécies: tutela
de urgência e tutela da evidência.
Ambas, porém, são fundadas em
juízos de probabilidade, isto é,
só podem ser deferidas quando
houver “elementos que evidenciem
a probabilidade do direito” (como
se lê no art. 300 do CPC brasileiro).

Para a concessão da tutela
provisória de urgência exigese, além da probabilidade de
existência do direito, mais um
requisito: uma situação de perigo
de dano iminente, grave e de
difícil reparação. Esta é, a rigor, a
situação de urgência que legitima
a concessão desse tipo de tutela
jurisdicional provisória.
Casos há em que a situação de
urgência existente põe em risco o
resultado útil do processo. Nestes
casos, é adequada a concessão de
medida meramente assecuratória
do futuro resultado do processo,

como seria uma apreensão de bens
para garantir futura execução por
quantia (em casos nos quais haja
o risco de que o devedor aliene
bens de modo a frustrar a futura
execução). Em situações, assim,
em que a tutela de urgência não é
satisfativa do direito material, o
ordenamento jurídico brasileiro
vale-se da tradicional expressão
t utela cautelar. Em out ras
situações, manifesta-se urgência
por haver risco para o próprio
direito material, que pode perecer
em razão da demora do processo.
É o que se dá, por exemplo, em caso
no qual o demandante precisa
ser submetido a uma intervenção
cirúrgica e não obtém autorização
para realização do procedimento
à custa da operadora de seu
plano de saúde. Nestes casos,
impõe-se a concessão de tutela
provisória satisfativa, verdadeira
antecipação do resultado prático
final a que se dirige o processo,
caso em que o direito brasileiro
emprega a expressão tutela
antecipada.3
Há, pois, em síntese, duas
modalidades de tutela provisória
de urgência no direito brasileiro:
a tutela cautelar (tutela de
urgência não-satisfativa) e a tutela
antecipada (tutela de urgência
satisfativa).

Ao lado delas, porém, aparece no
ordenamento jurídico brasileiro
mais uma espécie de tutela
provisória, a tutela da evidência.
Esta é uma tutela provisória
que dispensa o requisito da
urgência para ser concedida
(CPC, art. 311). É que há casos,
expressamente previstos em lei,
nos quais se apresentam fatores
dos quais se extrai a existência de
uma fortíssima probabilidade de
existência do direito. Nesses casos
é tão grande a probabilidade de
que o direito material deduzido
em juízo pelo demandante exista
que se defere em seu favor tutela
provisória mesmo não existindo
uma situação de perigo de dano
iminente.

É o que se tem, por exemplo, na
medida liminar que se defere nas
“ações possessórias de força nova”
(assim entendidas as demandas
possessórias propostas dentro de
ano e dia a contar da turbação ou
do esbulho, nos termos dos arts.
558 e 562 do CPC brasileiro),4
ou na medida que fixa, em “ação
revisional de aluguel”, um aluguel
provisório, a vigorar até a fixação
do aluguel definitivo (art. 68,
III, da Lei nº 8.245/1991). O art.
311 do CPC brasileiro vigente,
por sua vez, prevê casos em
que a tutela da evidência será

2. Vale-se de técnica análoga para distinguir as tutelas provisórias das tutelas definitivas (afirmando ser definitiva a tutela jurisdicional fundada
em cognição exauriente e apta a alcançar a coisa julgada material) GODINHO, Robson Renault. Comentário ao art. 324. In: CABRAL, Antonio do Passo;
CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2ª ed., 2016, pág. 459.

3. Vale aqui registrar uma diferença entre o direito brasileiro e o direito português. É que, por força do que dispõe o art. 362º do CPC português, a
providência cautelar pode ser “conservatória ou antecipatória”. Percebe-se, pela leitura do dispositivo citado, que o ordenamento português filiou-se à
concepção dominante na doutrina italiana, considerando cautelares também as providências antecipatórias do resultado prático do processo, mesmo
que satisfativas do direito. Na doutrina italiana, por exemplo, Remo Caponi afirma que a distinção entre providências cautelares conservatórias e
antecipatórias é firmemente adquirida pela cultura processual italiana (CAPONI, Remo. La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n. 80
del 2005). In: Il Foro Italiano, vol. 129, n. 2, 2006, pág. 71). A doutrina brasileira, porém, tem já há muito afirmado o caráter não cautelar das providências
antecipatórias, restringindo o uso do adjetivo “cautelar” para designar medidas urgentes não satisfativas, mas meramente assecuratórias. Assim, por
todos, MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da Tutela. São Paulo: Malheiros, 7ª ed., 2002, pág. 124.
4. O CPC português regula, entre os “procedimentos cautelares especificados”, o da restituição provisória de posse (arts. 377º a 379º). Há, porém,
em doutrina, quem negue natureza cautelar a tal providência exatamente por não haver, ali, o requisito da urgência: BELEZA, Maria dos Prazeres.
Procedimentos Cautelares. In: POLIS — Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado. Lisboa: Verbo, 1983, vol. 4, pág. 1.505.
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deferida, ampliando bastante
a possibilidade de concessão
deste tipo de tutela provisória.5
Assim, por exemplo, sempre que o
demandante for capaz de instruir
sua petição inicial com prova
documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito, e a essa
prova documental o demandado
não for capaz de opor outra prova
capaz de gerar dúvida razoável,
será admissível a tutela da
evidência.

de tutela da evidência meramente
assecuratória, como se tem, por
exemplo, na medida que determina
a indisponibilidade de bens do
réu na “ação de improbidade
administrativa” (art. 7º da Lei nº
8.429/1992).7
3. BREVES CONSIDERAÇÕES
S OB R E A A PE L AÇ ÃO N O
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.

Apelação é o recurso destinado a
impugnar a sentença e as decisões
Tem-se afirmado na doutrina interlocutórias não impugnáveis
brasileira que a tutela da evidência por agravo de instrumento (CPC
seria, sempre, satisfativa do direito brasileiro, art. 1.009, caput e §§ 1º
material, revelando verdadeira e 2º). O ordenamento processual
antecipação do resultado prático brasileiro reconhece dois tipos
do processo.6 Assim não é, porém. de pronunciamento decisório que
É perfeitamente possível cogitar podem ser proferidos pelos juízos

de primeira instância: sentenças e
decisões interlocutórias. Por força
de definição legal (art. 203, § 1º,
do CPC brasileiro), sentença é o
pronunciamento decisório que põe
fim a um procedimento cognitivo
ou executivo. De outro lado,
chama-se decisão interlocutória
a qualquer pronunciamento
decisório que não se enquadre
no conceito de sentença (art. 203,
§ 2º). Contra algumas decisões
interlocutórias, previstas de forma
taxativa no art. 1.015 do CPC, o
recurso adequado é o agravo de
instrumento.8 Para impugnar a
sentença (de qualquer teor) ou
outras decisões interlocutórias,
que não estejam inseridas naquele
rol, será cabível a interposição de
apelação.9

5. Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: I — ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II — as alegações de fato puderem ser
comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III — se tratar de pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado,
sob cominação de multa; IV — a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

6. Assim, por todos, GRECO, Leonardo. A tutela da urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil de 2015. In: MACÊDO, Lucas Buril; PEIXOTO,
Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC: Doutrina Selecionada, vol. 4. Salvador: JudPodivm, 2015, pag. 218, onde se define a tutela da evidência como “a
tutela antecipada que acolhe no todo ou em parte o pedido principal do autor para tutelar provisoriamente, independentemente da urgência, provável
direito cuja existência se apresente prima facie indiscutível, nos casos previstos no artigo 311 do Código de 2015”.

7. Existe acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido através da técnica de julgamento dos recursos especiais repetitivos, em que se afirma
que neste caso, não obstante chame a medida de “cautelar”, sua concessão “não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar
a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa” (REsp 1366721/BA,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; rel. p/acórdão, rel. Min. Og Fernades, j. em 26/2/2014). O que se percebe do acórdão é que, na verdade, a medida
de indisponibilidade de bens na hipótese é meramente assecuratória do futuro resultado do processo, não-satisfativa, mas independe de periculum in
mora e, portanto, não é uma tutela de urgência. Assim, parece impossível chegar-se a conclusão diversa: está-se aqui diante de uma tutela da evidência
meramente assecuratória.
8. É o seguinte o texto do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I — tutelas
provisórias; II — mérito do processo; III — rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV — incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V — rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI — exibição ou posse de documento ou coisa;
VII — exclusão de litisconsorte; VIII — rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX — admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X — concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI — redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o; XII — (VETADO); XIII — outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
9. O sistema português é, no ponto, bastante diferente, já que existem várias decisões que ao processualista brasileiro aparecem como interlocutórias
e que são irrecorríveis (art. 630º do CPC português). De outro lado, admite-se apelação contra as decisões previstas no art. 644º: 1.a) decisão, proferida
em primeira instância, que ponha termo à causa ou ao procedimento cautelar ou incidente processado autonomamente; 1b) despacho saneador que, sem
pôr termo ao processo, decida do mérito da causa ou absolva da instância o réu ou algum dos réus quanto a algum ou alguns dos pedidos; 2a) decisão
que aprecie o impedimento do juiz; 2b) decisão que aprecie a competência absoluta do tribunal; 2c) decisão que decrete a suspensão da instância; 2d)
despacho de admissão ou rejeição de algum articulado ou meio de prova; 2e) decisão que condene em multa ou comine outra sanção processual; 2f)
decisão que ordene o cancelamento de qualquer registo; 2g) decisão proferida depois da decisão final; 2h) decisões cuja impugnação com o recurso
da decisão final seria absolutamente inútil; 2i) demais casos especialmente previstos em lei. As restantes decisões não são impugnáveis por recurso
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A apelação só pode ser interposta
quando proferida a sentença, ainda
que seu objeto seja a impugnação
de uma decisão interlocutória
não impugnável por agravo de
instrumento.10 Assim, proferida a
sentença poderá a parte interpor
apelação para impugnar a própria
sentença ou alguma decisão
interlocutória não agravável.11

O prazo para interposição da
apelação é de 15 (quinze) dias
(art. 1.003, § 5º),12 e a apelação é,
como regra geral, recebida com
efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC
brasileiro).13 Às exceções a esta
regra geral faz alusão o § 1º do art.
1.012 do CPC:

III — extingue sem resolução do subdivide em tutela cautelar e
mérito ou julga improcedentes os tutela antecipada. É preciso, aqui,
examinar separadamente cada
embargos do executado;
uma dessas possibilidades. E
IV — julga procedente o pedido de se inicia pela tutela cautelar em
instituição de arbitragem;
apelação.
V — confirma, concede ou revoga
tutela provisória;
VI — decreta a interdição.

O CPC brasileiro prevê uma
medida cautelar típica em sede
de apelação, consistente na
atribuição, pelo relator, de efeito
suspensivo a apelação que, por
força de lei, não o teria. É que, por
força do que dispõe a parte final
do texto do § 4º do art. 1.012 do
CPC, atribui-se efeito suspensivo à
apelação quando, “sendo relevante
a fundamentação, houver risco de
dano grave ou de difícil reparação”.

Pois nos casos em que a apelação
não tem, por força de lei, efeito
suspensivo, é possível postular-se
a atribuição, por decisão judicial,
desse efeito (art. 1.012, §§ 3º e 4º).
Pois é exatamente neste ponto
que começa a se fazer necessário
o exame da tutela provisória em
Art. 1.012. A apelação terá efeito sede de apelação. Chega-se, assim, Aparecem aí, pois, dois requisitos
ao ponto central deste estudo.
cumulativos para a concessão
suspensivo.
de efeito suspensivo à apelação:
§ 1o Além de outras hipóteses 4. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO a existência de um fundamento
previstas em lei, começa a produzir SUSPENSIVO À APEL AÇ ÃO relevante e uma situação de risco de
efeitos imediatamente após a sua COMO TUTELA DE URGÊNCIA dano grave ou de difícil reparação.
CAUTELAR.
publicação a sentença que:
O primeiro desses requisitos
nada mais é do que a exigência
Como
já
se
teve
oportunidade
de
I — homologa di v i s ão ou
de um juízo de probabilidade
examinar, a tutela provisória pode em favor do apelante, ou, como
demarcação de terras;
ser de urgência ou da evidência, tradicionalmente se diz, fumus
e aquela primeira categoria se
II — condena a pagar alimentos;

autônomo, mas podem ser atacadas no recurso que venha a ser interposto contra alguma das decisões apeláveis a que se acaba de referir. Caso não
haja recurso da decisão final da causa, as decisões interlocutórias que tenham interesse para a parte independentemente daquela decisão podem ser
impugnadas em recurso único, a ser interposto após o trânsito em julgado daquela decisão.
10.

E exatamente por isto não se tem no CPC brasileiro a previsão de apelação “com subida em separado”, como se vê no art. 646º do CPC português.

11. Deve ser considerada admissível, inclusive, apelação que tenha por objeto a impugnação tão somente de decisão interlocutória não agravável,
ainda que não se impugne a sentença. Sobre o ponto, CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Apelação contra decisão interlocutória não
agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor: duas novidades do CPC/2015. In: MACÊDO, Lucas Buril; PEIXOTO, Ravi; FREIRE,
Alexandre (org.). Novo CPC: Doutrina Selecionada, vol. 6. Salvador: JusPodivm, 2015, pág. 515-522; CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. São Paulo: Gen-Atlas, 2ª ed., 2016, pág. 511-512. Impende destacar, porém, uma diferença entre a opinião de Cunha e Didier Jr. e a minha, que
pode ser encontrada nos trabalhos citados: para os dois primeiros autores, a apelação do vencedor que se destine a impugnar decisão interlocutória
não agravável é, necessariamente, um recurso subordinado à apelação do vencido que impugne a sentença, enquanto para mim é possível ao vencedor
interpor apelação autônoma destinada tão somente a impugnar decisão interlocutória não agravável. Figure-se um exemplo para demonstrar esta
possibilidade: tendo o autor dado à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o juízo de primeiro grau profere decisão reduzindo este
valor para R$ 1.000,00 (mil reais). Posteriormente, é proferida sentença de procedência do pedido, fixando-se os honorários de sucumbência em 10%
sobre o valor da causa. Pode acontecer de o réu, vencido, não interpor apelação para impugnar a sentença. Não há qualquer razão, porém, em um caso
assim, para não se admitir apelação do autor tão somente para impugnar a decisão interlocutória que reduziu o valor da causa, postulando sua fixação
em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, com isso, multiplicando por mil o valor dos honorários advocatícios.
12. No ordenamento processual português o prazo para interposição de apelação é, em regra, de 30 (trinta) dias, podendo ser reduzido para 15
(quinze) dias em alguns casos excepcionais, na forma do art. 638º do CPC de Portugal.
13. No direito processual português a regra é exatamente a oposta, e a apelação em regra é recebida sem efeito suspensivo (art. 647º do CPC de Portugal).
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boni iuris.14 Em outros termos, é
preciso que haja alguma aparência
de que o apelante tem razão, que
se demonstre haver boas chances
de que seu recurso virá a ser
provido, para que se conceda o
efeito suspensivo.
Este requisito sozinho, porém, não
é suficiente. Exige-se, também, que
exista uma situação de perigo, um
risco de dano iminente que resulta
da imediata produção de efeitos
do pronunciamento apelado.
Em outras palavras, exige-se a
presença de periculum in mora.15

tem razão e, além disso, há risco
de que a imediata produção de
efeitos da sentença apelada gere
dano grave, já que o imóvel teria
de ser imediatamente desocupado
pelo apelante se a outra parte
desse início desde logo à atividade
executiva.

Como se percebe, então, a medida
de atribuição de efeito suspensivo à
apelação, no caso em exame, resulta
do preenchimento dos requisitos
da tutela de urgência, mas não
antecipa em favor do recorrente
o próprio resultado prático por
ele buscado no processo. TrataPense-se, por exemplo, no caso se, pois, de medida de urgência
de se ter interposto apelação não satisfativa e, portanto, de
contra sentença que decretou o natureza inegavelmente cautelar.
despejo de um imóvel por falta
de pagamento de aluguéis (caso 5. A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
em que a apelação não tem SUSPENSIVO À APEL AÇ ÃO
efeito suspensivo por força do COMO TUTELA DA EVIDÊNCIA.
disposto no art. 58, V, da Lei nº
8.245/1991), tendo o apelante, A lei processual brasileira permite
p o r é m , d e m o n s t r a d o q u e a atribuição de efeito suspensivo
apresentou, tempestivamente, a à apelação ainda que não se tenha
prova de que o pagamento já havia uma situação de perigo. Trata-se de
sido efetuado, mas, por erro da hipótese que passou despercebida
serventia do juízo, tal prova não de alguns estudiosos do tema,17
foi juntado aos autos.16 Pois em mas que resulta diretamente do
um caso como este há ao menos texto legal. É que, nos termos do
uma aparência de que o apelante disposto no art. 1.012, § 4º, do CPC,

“a eficácia da sentença poderá ser
suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de
provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de
difícil reparação”.

Fica claro, pela leitura do texto
legal, que são duas hipóteses
alternativas: a demonstração
da probabilidade de provimento
do recurso; a existência de
fundamentação relevante somada
ao risco de dano grave ou de difícil
reparação. Ora, se nesta segunda
hipótese a atribuição de efeito
suspensivo tem clara natureza
de tutela de urgência, naquele
primeiro caso o que se tem é tutela
da evidência.18
A hipótese, pois, é de atribuição,
pelo relator, de efeito suspensivo
à apelação com base em um juízo
de probabilidade, dispensado o
requisito da urgência. Tratase, sem dúvida, de uma tutela
da evidência não satisfativa,
fenômeno que, como já se
pôde ver, não é absolutamente
s i n g u l a r no or de n a me n t o
jurídico brasileiro.

14. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, pág. 1.446.

15. Diferentemente, o CPC português permite a atribuição de efeito suspensivo à apelação se houver uma situação de perigo de dano (ou, como diz o
texto legal do art. 647º, 4, do CPC de Portugal, “quando a execução da decisão lhe cause prejuízo considerável”) e se o apelante se oferecer para prestar
caução. Não se exige, portanto, qualquer juízo de probabilidade em favor do apelante para a atribuição de efeito suspensivo à apelação no ordenamento
português.
16. O exemplo foi construído a partir de caso concreto, apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do agravo de instrumento
nº 0054858-30.2010.8.19.0000, relator Desembargador Jessé Torres, j. em 10/11/2010.

17. Veja-se, por exemplo, o que dizem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “A concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração
da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora”. O trecho entre aspas demonstra claramente que aos autores passou
despercebida a possibilidade, expressamente prevista no texto legal, de atribuição de efeito suspensivo sem que exista perigo na demora (Cf. MARINONI,
Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil MARINONI, Luiz Guilherme — Novo Código de Processo Civil
Comentado (em cooperação com Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero). São Paulo: RT, 2015.
Comentado. São Paulo: RT, 2015, pág. 942).
18. Bem o percebeu, inclusive falando em tutela da evidência no caso aqui examinado, Rogério Licastro Torres de Mello ao comentar o art. 1.012 do CPC
(MELLO, Rogério Licastro Torres de. Comentário ao art. 1.012. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS,
Bruno (coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, pág. 2.243).
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Deve-se considerar, porém, que
a probabilidade de provimento do
recurso exigida para a atribuição
de efeito suspensivo como tutela
da evidência é uma probabilidade
maior do que o “relevante
fundamento” exigido para o caso
em que a atribuição de efeito
suspensivo se dá a título de tutela
de urgência.
Pense-se, por exemplo, no caso
de se ter proferido sentença de
improcedência de embargos
à exe c uç ão que c ont r a r i a
ent end i ment o con sol id ado
na súmula de jurisprudência
dominante do STJ (como seria, por
exemplo, a rejeição dos embargos
em que se tenha pretendido a
compensação entre valores de
imposto de renda indevidamente
retidos na fonte com os valores
rest it uídos apurados na
declaração anual, o que contraria
o enunciado 394 da súmula do
Superior Tribunal de Justiça).
Pois neste caso a apelação que,
em regra, é recebida sem efeito
suspensivo (art. 1.012, § 1º, III, do
CPC), pode ter tal efeito atribuído
por decisão do relator com base
na forte probabilidade de que o
recurso virá a ser provido. Podese, então, dizer que é evidente o
direito do apelante ao provimento
do seu recurso e, por isso, não há
razão que justifique a imediata
produção de efeitos da sentença.

urgência, sendo possível também Assim, tendo a apelação efeito
que tal efeito seja concedido como suspensivo, poderá o apelado,
tutela da evidência.
vencedor no primeiro grau de
jurisdição, postular a concessão
6. A TUTELA ANTECIPADA EM de tutela antecipada. Vale, sobre o
APELAÇÃO RECEBIDA COM ponto, lembrar a lição de William
EFEITO SUSPENSIVO.
Santos Ferreira:20

Situação completamente diferente
das anteriores é aquela em que,
recebida a apelação com efeito
suspensivo, autoriza-se o relator
a conceder, a requerimento
do apelado, tutela antecipada
em seu favor. Imagine-se, por
exemplo, que alguém tenha
postulado a condenação do réu ao
cumprimento de uma prestação de
fazer. Não obtida tutela provisória
no primeiro grau de jurisdição,
veio a sentença de mérito a julgar
pela procedência do pedido
formulado pelo demandante.19
Pois vindo a ser interposta
apelação, esta será recebida com
efeito suspensivo, de modo que seus
efeitos práticos estarão obstados
e não se produzirão.

Em casos assim, é perfeitamente
admissível reconhecer-se o
interesse na obtenção de tutela
antecipada. É que enquanto a
decisão judicial não produz efeitos
ainda não há, propriamente, tutela
jurisdicional. Afinal, a atividade
jurisdicional ainda não terá,
na prática, protegido o titular
do direito substancial. E se há
uma antecipação do momento
em que esta proteção se dá na
Em síntese, pois, a atribuição prática, então há uma verdadeira
de efeito suspensivo à apelação antecipação da tutela (ou, como se
por decisão judicial nem sempre diz no texto da lei brasileira, uma
tutela antecipada).
resulta de uma situação de

“O que abre as portas para o acesso
à tutela antecipada é justamente
a ausência de efeitos da tutela de
conhecimento. Frise-se, ausência
de efeitos que pode ocorrer antes
ou depois de proferida a sentença,
até porque é f lagrantemente
contraditório admitir-se a tutela
antecipada antes de uma cognição
exauriente, e após a existência dela
ser negada, já que neste momento
a probabilidade de sucesso da
demanda estará sempre muito
melhor delineada. O que se busca é
o bem da vida almejado: enquanto
este não for entregue, o pedido de
tutela antecipada é cabível”.
Neste caso, ev identemente,
será preciso verificar se estão
presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada.
Aqui, normalmente, se poderia
pensar que é fácil a demonstração
de pelo menos um requisito,
a probabilidade de existência
do direito. Esta, porém, não
decorre automaticamente do
fato de se ter obtido julgamento
favorável no juízo de primeiro
grau. É que pode acontecer de
ser provável o provimento da
apelação interposta pela parte
contrária e, por conseguinte, terse de considerar improvável que
se reconheça, em grau de recurso,

19. O exemplo trazido no texto figura a hipótese de se ter proferido sentença de procedência do pedido em processo no qual não fora anteriormente
deferida tutela provisória. É que no caso de ter sido deferida tutela provisória e posteriormente sido julgado procedente o pedido a apelação contra a
sentença deverá ser recebida sem efeito suspensivo, por força do que dispõe o art. 1.012, § 1º, V, do CPC. E neste caso, como a sentença já estará a produzir
efeitos, não há que se cogitar de antecipação de tutela no âmbito recursal.
20. FERREIRA, William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal. São Paulo: RT, 2000, pág. 306-307.
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o direito do apelado. Pois neste
caso, não haverá como o relator
conceder a tutela antecipada no
âmbito recursal.

Sendo, porém, provável a existência
do direito do requerente, ter-se-á
de verificar se está ou não presente
o outro requisito: uma situação de
perigo de dano iminente para o
próprio direito material que se
busca fazer valer em juízo. Pois
presentes ambos os requisitos,
será cabível a concessão de tutela
antecipada em favor do apelado,
de modo que este poderá, ainda
que em caráter provisório, fruir da
situação prática que busca obter
ao final do processo. Na prática,
isto seria equivalente a retirar
o efeito suspensivo da apelação,
permitindo-se àquele que se
sagrou vencedor no primeiro grau
de jurisdição fruir, desde logo, dos
efeitos da sentença que lhe foi
favorável.

7. C O M P E T Ê N C I A PA R A
CONHECER DO REQUERIMENTO
DE TUTELA PROVISÓRIA EM
SEDE DE APELAÇÃO E RECURSO
CABÍVEL DA DECISÃO SOBRE
TAL REQUERIMENTO.

Quando se trata da decisão
sobre a concessão de efeito
suspensivo à apelação, seja por
tutela de urgência, seja mediante
tutela da evidência, não pode
haver qualquer dúvida de que
a competência para apreciar o
requerimento é do relator. Neste
sentido dispõe expressamente o
art. 1.012, § 3º, do CPC brasileiro.21
Pois também no caso de concessão
de tutela antecipada no âmbito
recursal a competência é do
relator. É que, nos termos do
art. 932, II, do CPC, “[i]ncumbe
ao relator [apreciar] o pedido de
tutela provisória nos recursos”.
Assim, tanto para atribuir efeito
suspensivo ao recurso como para
deferir antecipação de tutela no
Situação distinta é a da tutela âmbito recursal a competência é
antec ipada post u lada pelo do relator.
apelante, vencido no primeiro
grau de jurisdição. Esta, porém, E da decisão do relator sobre
é também possível (em casos nos tutela provisória (tanto da que
quais a apelação tenha, por força a concede como da que a nega)
de lei, efeito suspensivo). É que será admissível a interposição de
pode ser provável o provimento agravo interno, nos termos do art.
do recurso e, além disso, estar 1.021 do CPC, por força do qual
presente uma situação iminente este é o recurso admissível contra
de perigo para o direito material qualquer “decisão proferida pelo
que, se não for imediatamente relator”.
realizado, poderá perecer. Em
caso assim, deve-se admitir a Resulta daí, portanto, que a
tutela antecipada recursal em decisão do relator sobre tutela
favor do apelante, concedendo o provisória no âmbito recursal
relator ao recorrente, em caráter sempre poderá ser revista pelo
provisório, o resultado prático órgão colegiado competente para
que este obteria com o futuro conhecer do mérito do recurso.
provimento do recurso.

8. CONCLUSÃO.
De tudo quanto foi exposto, o
que se conclui é que o sistema
recursal brasileiro atribui ao
relator (com possibilidade de
reexame pelo órgão colegiado por
ele integrado) competência para
apreciar requerimentos de tutela
provisória no âmbito da apelação.
Tutelas provisórias de urgência
(satisfativas ou cautelares) e
tutelas provisórias da evidência
podem ser deferidas no âmbito
da apelação, permitindo-se, deste
modo, uma melhor gestão do
tempo do processo, única forma
de assegurar que a produção
dos resultados práticos a que o
processo se dirige sejam efetivos
e alcançados em tempo razoável.
Afinal, duração razoável do
processo significa que o processo
não pode demorar mais do que o
tempo necessário para produzir
seus resultados, mas impende
que o processo demore todo o
tempo necessário para que esses
resultados se produzam, sob pena
de se violar, irremediavelmente,
a garantia constit ucional e
democrática do devido processo.
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Resumo

Abstract

O cenário antes da Lei 9.307/96:
Cláusula
compromissória
concebida
como
mera
promessa de contratar o
compromisso.
Homologação
do laudo arbitral. Consequente
descaso
pela
arbitragem.
O
desenvolvimentismo,
a
industrialização e o crescimento
da economia. Movimento por uma
lei de arbitragem moderna nos
meios empresariais e jurídicos.
A Lei 9.307/96 finalmente
promulgada e o reconhecimento
da constitucionalidade pelo
STF. Implantação definitiva
da arbitragem no Brasil.
Perspectivas que se abrem para
a expansão. Necessidade de
desburocratizar.
Arbitragem
na administração pública e no
mercado acionário.

The scenario before Law
9307/96: arbitration clause
conceived as a mere promise to
contract arbitration in a separate
and formal agreement; arbitral
decision subject to approval by a
judge to be enforced; consequent
disregard
to
arbitration.
Development, industrialization
and economic growth. Campaign
for a modern arbitration law by
business and legal communities.
Law 9307/96 finally approved
and the decision of STF
recognizing its compatibility
with the Constitution. Definitive
implantation of arbitration in
Brazil. Opened perspectives for
expansion. Need to decrease
bureaucracy. Arbitration in the
public administration and in the
stock market.

1. Da Independência à entrada
em vigor da Lei 9.307/961

1.1. Legislação
A Constituição do Império
de 1824 já dispunha sobre a
arbitragem no artigo 1602.

O Código Comercial de 1850, no
artigo 2943, determinou fossem
necessariamente resolvidas em
juízo arbitral as causas societárias
e as relativas a locações
comerciais. O Regulamento 737,
publicado quatro meses após o
Código Comercial, disciplinou
o
procedimento
arbitral
minuciosamente, em nada menos
do que 66 artigos, dispondo
sobre o compromisso, a formação
do tribunal arbitral, os deveres
e impedimentos dos árbitros,
os requisitos formais do laudo
arbitral. Não dispensou, todavia,
a homologação do laudo pelo
juízo estatal competente.

1

Um histórico mais detalhado deste período é encontrado no artigo do autor, intitulado “A Pré-história da Arbitragem no Brasil”, publicado na Revista

2

“Artigo 160 - Nas (causas) civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas Sentenças serão executadas sem

3

“Artigo 294 – Todas as questões sociais, que se suscitarem entre sócios durante a existência da sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha,

de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, n° 16, p.325.
recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes.”
serão decididas em juízo arbitral.”
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Dezesseis anos depois, a Lei
n° 1.350, regulamentada pelo
Decreto n° 3.900, de 26 de junho
de 1867, estabeleceu a disciplina
jurídica do juízo arbitral em
termos pouco diferentes do que
já constara do Regulamento
737. O Decreto n° 3.900, que
tinha força de lei, sobreviveu ao
Império e vigeu no âmbito federal
e nos Estados que não regularam
a arbitragem em seus códigos
processuais. Somente com a
entrada em vigor do Código de
Processo Civil federal de 1939,
o Decreto 3.900, de 1867 veio a
ser revogado, juntamente com
os códigos de processo civil dos
Estados4.

O Código Civil de 1916 disciplinou
o compromisso nos artigos
1.037 a 1.048, por considerá-lo
matéria de direito substantivo.
Clóvis Bevilaqua, refletindo
entendimento então unânime,
enfatizava a semelhança entre
o compromisso e a transação,
tendo ambos como fim a extinção
de obrigações5. Quanto à cláusula
compromissória, tinha-a como
simples pacto preliminar, cujo
objeto é a obrigação de celebrar o
compromisso arbitral. No direito
então vigente, o inadimplemento
de pactos preliminares, não dava
lugar a execução específica:
resultava
meramente
em
indenização por perdas e danos.
Com fulcro nas Constituições de
1934 e 1937, que determinaram
a competência exclusiva da

União Federal para legislar sobre
processo civil, foi publicado o
Código de Processo Civil de 1939,
para viger em todo o país. O novo
código federal disciplinou o juízo
arbitral em seus artigos 1031 a
1046, pouco inovando em relação
ao que já haviam estabelecido o
Regulamento 737 e o Decreto n°
3.900.

Em 1958, a Convenção de Nova
Iorque foi publicada sob os
auspícios da ONU. Ratificada por
quase todos os países importantes
do mundo, até hoje constitui
documento básico da arbitragem
comercial internacional. Todavia,
a Convenção de Nova Iorque só
veio a ser ratificada pelo Brasil
44 anos depois, tendo sido
promulgada pelo Decreto n°
O Código de Processo Civil de 4.311, de 23 de julho de 2002, ou
1974 manteve em linhas gerais seja, quando já em vigor a Lei de
a disciplina do juízo arbitral Arbitragem.
adotada pelo de 1939.
Em 1975 foi assinada a
Convenção
Interamericana
sobre Arbitragem Comercial
1.2. Tratados e convenções Internacional, ratificada pelo
Brasil em 27 de dezembro de
internacionais
1995 e promulgada pelo Decreto
O Protocolo de Genebra de 1923 n° 1.902 de 9 de maio de 1996, às
determinava o reconhecimento vésperas da entrada em vigor da
e validade das cláusulas Lei de Arbitragem.
compromissórias firmadas entre
partes submetidas a jurisdições O Brasil é parte em outras
internacionais
de
Estados
contratantes convenções
diferentes, as quais teriam o efeito sobre arbitragem no âmbito do
de excluir a jurisdição estatal Mercosul.
(efeito negativo). Esse tratado
internacional foi ratificado pelo
Brasil e promulgado pelo Decreto
n° 21.187 de 1932, tornando- 1.3. Escassa adoção da
se, portanto, norma de direito arbitragem
interno, posto que aplicável
apenas em arbitragens nas quais No Direito então vigente, a
pelo menos uma das partes fosse cláusula compromissória era
domiciliada no exterior.
entendida como um pacto
preliminar, cujo objeto era a
A Convenção de Genebra, de 1927, celebração do compromisso6.
que aperfeiçoou o Protocolo de No caso de descumprimento,
1923, sequer foi assinada pelo não havia meio de obter a
execução específica, resolvendoBrasil.

4

A Constituição Republicana de 1891 atribuiu a competência para legislar sobre processo civil aos Estados. Alguns deles dispuseram sobre o juízo

5

E prosseguia: “Por isso, a sua colocação nos códigos civis deve ser entre as regras das obrigações e, em particular, entre os modos de extingui-las.”

6

BEVILAQUA, Clóvis, Código Civil, Ed. Francisco Alves, Rio, 1955, v. IV p. 156. No mesmo sentido, antes da Lei n° 9.307/96, BARBOSA MOREIRA, José

arbitral em seus códigos, merecendo especial menção o da Bahia, cujos dispositivos sobre a matéria inspiraram o Código unificado de 1939.
BEVILAQUA, Clóvis, Código Civil Comentado, ed. Rio, 1977, p.156.

Carlos, “Juízo Arbitral. Cláusula Compromissória: efeitos” in “Temas de Direito Processual –Segunda Série”, Ed. Saraiva, S.P., 1980, p. 210. Vide também

parecer de Clóvis Bevilaqua publicado na Revista de Arbitragem e Mediação, v. 9, p. 315, no qual o emérito jurista se pronunciou favoravelmente à
vinculação do Brasil ao Protocolo de Genebra e sugeriu projeto de lei para que, também no âmbito interno, a cláusula compromissória tivesse efetiva
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se a inadimplência em perdas e
danos. Todavia, a indenização
pecuniária sempre se afigurou
inadequada para reparar a lesão
causada pela inadimplência
da cláusula compromissória,
razão por que esse pacto não
apresentava na prática maior
eficácia do que a de um acordo
de cavalheiros7. Como apurar
o quantum das perdas e danos
causados pela recusa de cumprir
a cláusula compromissória, ainda
mais tendo em mente que a parte
lesada sempre poderia recorrer
ao Poder Judiciário e obter a
proteção jurisdicional do seu
direito? A estipulação de pena
convencional não seria suficiente
para desencorajar a inadimplência
da parte recalcitrante nem
para reparar a lesão por ela
causada. Acresce que a sentença
arbitral só se tornava título
executivo depois de homologada
pelo juiz estatal competente.
O processo de homologação
requeria mais delongas, com
arrazoados e contestações,
e da sentença homologatória
ainda cabia apelação com efeito
suspensivo, além dos demais
recursos processuais. Como as
partes querem a execução presta
das obrigações contratuais, a
necessidade de homologação
as desanimava de recorrer à
arbitragem.
Dessa
forma,
apesar
da
regulação copiosa, não foi
possível construir-se no Brasil
uma cultura de arbitragem.

O compromisso era pactuado
em casos especiais e a cláusula
compromissória pouco aparecia
nos contratos. A jurisprudência
sobre arbitragem era rarefeita
e a doutrina desinteressada de
examiná-la em profundidade.
Não havia condições para a
implantação e o funcionamento
de instituições de arbitragem.

A cláusula compromissória teve
alguma importância no campo
das concessões de serviço
público, apesar do ambiente geral
desencorajador. Os contratos
seguiam o modelo europeu e
era comum a presença neles de
cláusula compromissória. Tendo
em vista as diversas concessões
relativas à construção de
estradas de ferro, o Decreto n°
7.959, de 29 de dezembro de
1880, que veio uniformizar os
termos dos respectivos contratos
de concessão de serviços
públicos, previa a cláusula
compromissória. Assim, alguns
litígios importantes entre o poder
público e concessionárias, muitas
delas controladas por capitais
estrangeiros, foram submetidos
a juízo arbitral no Brasil8.

Também
em
contratos
internacionais,
em
que
figuravam
como
partes
sociedades brasileiras, praticavase a arbitragem com sede no
exterior. Havia, entretanto,
uma dificuldade para obter o
reconhecimento dos laudos
arbitrais no Brasil: o Supremo

Tribunal Federal não reconhecia
laudos arbitrais, razão pela
qual era necessário obter a
homologação de juiz ou tribunal
estatal competente no país sede
da arbitragem. Apresentava-se,
então, mais um problema, pois
alguns países mais avançados
na prática da arbitragem não
dispunham de leis prevendo a
homologação do laudo.

Essas e outras dificuldades
impediam que a arbitragem se
tornasse um meio socialmente
relevante de resolução de
conflitos no Brasil. Pouquíssimos
foram os casos importantes de
arbitragem observados no longo
período entre 1824 (quando o
artigo 160 da Constituição do
Império previu a arbitragem) e
1996 (quando a Lei de Arbitragem
entrou em vigor).
1.4. Casos de repercussão
anteriores à vigência da Lei de
Arbitragem
Dentre esses casos, cabe citar,
a título de curiosidade, a
arbitragem proposta em 1873
pelo filho de Lord Cochrane9,
então já falecido, contra o governo
imperial brasileiro, para haver a
parcela, que cabia a seu pai, das
presas de guerra obtidas nos
combates para expulsar as forças
lusas resistentes à independência.
O Tribunal Arbitral, composto
pelos embaixadores dos Estados

eficácia.
7

O artigo 9° do Decreto n° 3.900 dispunha expressamente que a cláusula compromissória valia como mera promessa, cuja perfeição e execução

8

LEMES, Selma, Arbitragem na Administração Pública, Ed. Quartier Latin, S.P., 2007, p. 63. Vide parecer de Carlos Medeiros Silva publicado in RDA

9

Lord Alexander Thomas Cochrane, almirante reformado da marinha britânica, foi contratado pelo Governo Imperial para organizar a marinha

dependiam da pactuação do compromisso, o que levou Waldemar Ferreira a considerá-la como fonte de dever moral apenas e não de obrigação jurídica.
31/489, proferido em 1952, com interessantes citações do entendimento corrente sobre o compromisso e a cláusula compromissória.
brasileira e comandá-la nos combates contra a frota portuguesa, resistentes à independência do Brasil.
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Unidos e da Itália, decidiu por
equidade e condenou o governo
imperial a pagar ao herdeiro
do almirante uma quantia bem
menor do que a reclamada.

Outro caso digno de nota é
processo arbitral proposto, em
1913, pelo Dr. Américo Werneck
contra o Estado de Minas Gerais
a propósito da rescisão unilateral
por este do contrato mediante o
qual o Estado arrendara ao Dr.
Werneck a estância hidromineral
de Lambari. A rescisão se deu
quando decorridos apenas três
anos de vigência do contrato,
cujo prazo era de noventa anos.
Proposta ação judicial pelo
arrendatário, celebraram as
partes um compromisso arbitral
para decidir sobre o pedido
de indenização por perdas e
danos e lucros cessantes. A
decisão dos árbitros foi no
sentido de condenar o Estado
de Minas Gerais a pagar ao Dr.
Américo Werneck uma vultosa
indenização, levando em conta
que o contrato só foi cumprido
por três dos noventa anos de seu
prazo de vigência. O Estado de
Minas Gerais apelou ao Supremo
Tribunal Federal, sob a alegação
de que o laudo havia ultrapassado
os limites do compromisso,
ao incluir lucros cessantes no
quantum da indenização. A
apelação não foi provida, sendo
rejeitados os embargos propostos
pelo apelante.
É de se destacar também o
processo arbitral instaurado
sobre a incorporação ao

10

patrimônio
nacional
das
empresas de Henrique Lage.
Esse caso é apontado como
precedente pelos que defendem
a arbitrabilidade dos litígios
da
administração
pública,
mas, em verdade, destacase pela excelência do voto do
Relator, Ministro Bilac Pinto.
A controvérsia referia-se ao
quantum da indenização devida
pela União Federal, motivo
de longa discussão entre o
Ministério da Fazenda e o espólio
do empresário. Com o objetivo de
por fim à controvérsia, o Governo
Federal publicou o DecretoLei n° 9.521, de 1946, dispondo
que o quantum da indenização
seria fixado mediante juízo
arbitral especialmente instituído
para esse fim, cuja sentença
arbitral constituiria decisão
definitiva
e
irrecorrível,
executável independentemente
de homologação. Entretanto,
proferido o laudo arbitral fixando
o quantum da indenização, o
seu cumprimento foi frustrado
por decisão do Presidente da
Inconformado,
República10.
o Espólio de Henrique Lage
ingressou em juízo contra a União,
para haver a indenização fixada
pelo juízo arbitral. Sucumbindo
em primeiro e segundo graus,
a União interpôs recurso
extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal, em que alegava
a nulidade de juízo arbitral sob
os fundamentos de que: (i) o
Decreto-lei n° 9.521/46 criara
um tribunal especial, de exceção,
com jurisdição sobre o litígio em
espécie exclusivamente; (ii) ao se

prever que o laudo a ser proferido
prescindiria de homologação
judicial, afrontava-se o preceito
constitucional de que não pode
a lei excluir qualquer litígio do
exame do Poder Judiciário; (iii)
alegava-se ainda que o Poder
Público não poderia sujeitar-se a
juízo privado.11 Essas alegações
foram rebatidas uma a uma no
acórdão da lavra do Ministro Bilac
Pinto, datado de 14 de novembro
de 1973. A fundamentação do
decisório deriva da concepção
de que a arbitragem se institui
por força do mútuo consenso
das partes em conflito, sendo
certo que o Estado pode celebrar
compromisso arbitral, valendose de sua capacidade para
contratar. O acórdão ressaltou
que o juízo arbitral em questão
não fora criado pelo DecretoLei n° 9.521/46, mas pelo mútuo
acordo das partes em conflito,
como é da essência da arbitragem.
O decreto-lei simplesmente
autorizou a União Federal a
manifestar seu consenso. Tanto é
assim que, se o Espólio Henrique
Lage não tivesse anuído, o
juízo arbitral não teria sido
constituído, apesar de previsto no
citado decreto-lei. Por seu turno,
o decreto-lei tinha força de lei,
consoante a Carta Constitucional
de 1937, então vigente, sendo,
portanto, legítima a dispensa de
homologação do laudo, até por
que, observou o Ministro Bilac
Pinto, tal providência se afigura
como
“formalidade
inútil”,
desprezada pelas legislações
mais avançadas. A alegação de
que o Poder Público não poderia

O Procurador Geral da Fazenda Nacional, Dr. Haroldo Ascoli, sustentou a inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 9.521/46 por haver instituído

um órgão anômalo de justiça especial, não mais possível, sobretudo após o advento da Constituição Federal de 1946. Também Luiz Machado Guimarães

opinou pela inconstitucionalidade em parecer publicado na Revista Forense n° CXVIII, p. 373. O argumento foi combatido em notável parecer de Castro
Nunes (vide COUTO E SILVA, Clóvis, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, vol. XI, tomo II, p.560.
11

Esses argumentos reapareceram nas discussões da constitucionalidade da Lei n° 9.307/96 e da validade da cláusula compromissória em contratos

administrativos.
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sujeitar-se a juízo privado foi
refutada sob o fundamento de
que a interdição do juízo arbitral
nas causas contra a Fazenda
Pública importaria em restrição
à autonomia contratual do Estado
de vincular-se em negócios de
direito privado de que é parte.

Finalmente,
seja
conferido
lugar especial ao chamado
Caso Ivarans, decidido pelo
acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial n° 616-RJ, que
constituiu passo importante
para o reconhecimento da
força vinculante da cláusula
compromissória para constituir
a arbitragem.
Tratava-se de
decidir sobre a homologação de
sentença arbitral concernente a
litígio entre, de um lado, diversas
linhas marítimas brasileiras e
argentinas e, de outro, a empresa
norueguesa
de
navegação,
Ivarans Rederi. A arbitragem
foi instituída sob as regras da
Comissão Interamericana de
Arbitragem Comercial, mediante
troca de correspondência, na qual
se preencheram os requisitos
essenciais do compromisso,
elegeu-se a cidade do Rio de
Janeiro como sede da arbitragem
e a lei brasileira como lei
substantiva a ser aplicada. O laudo
arbitral foi desfavorável à Ivarans
e homologado por sentença do
juiz competente de primeiro
grau12. A sentença homologatória
foi, contudo, reformada pelo
Tribunal de Justiça do Estado
12

do Rio de Janeiro, que entendeu
não poder configurar-se o
compromisso arbitral mediante
troca de correspondência, sem a
assinatura de duas testemunhas.
O recurso interposto dessa
decisão (Recurso Especial n°
616 – RJ) foi julgado por acórdão
publicado em 24 de abril de
1990, redigido pelo Ministro
Gueiros Leite, que proferiu o voto
vencedor, divergindo do voto do
relator, que confirmava a decisão
recorrida13. O relator, vencido,
entendeu que no Direito pátrio
só se instaura o juízo arbitral se
lavrado o compromisso, que é ato
formal, não podendo ser firmado
por
correspondência
como
qualquer negócio comercial. O
voto vencido ainda rejeitou o
argumento das Linhas Marítimas,
que invocou o Protocolo de
Genebra, por entender que as
disposições dessa convenção
internacional
haviam
sido
revogadas pelo Código de
Processo Civil de 1939, que
conferiu disciplina abrangente ao
juízo arbitral. O Ministro Gueiros
Leite discordou do relator e votou
pela homologação do laudo, em
primeiro lugar, por entender que
o Protocolo de Genebra não fora
revogado pelo Código de Processo
Civil de 1939, por ser lei especial,
versando sobre arbitragens
internacionais entre partes
domiciliadas em diferentes países
contratantes. Em segundo lugar,
porque a Ivarans submeteu-se
voluntariamente à arbitragem
em foco e participou ativamente

de todos os seus trâmites, sem
impugnar-lhe a validade; somente
anos depois, diante da decisão
desfavorável, veio alegar vício
na instauração do juízo arbitral.
A maioria vencedora votou de
acordo com a conclusão do voto
vencedor por concordar com o
seu segundo fundamento, que
se baseava no princípio da boafé. Todavia, discordou quanto ao
segundo, relativo ao Protocolo
de Genebra, por entender que,
a partir do Código de 1939, a
celebração do compromisso
voltou a ser o único meio de
instituir o juízo arbitral, inclusive
em arbitragens internacionais
realizadas no Brasil.
A ementa do acórdão alude ao
argumento fundado no Protocolo
de Genebra, sem esclarecer que,
nesse ponto, o voto do Ministro
Gueiros Leite fora vencido.
Essa decisão foi saudada pelos
prosélitos da arbitragem; uns,
porque entenderam que o STJ
havia consagrado a equiparação
da cláusula compromissória
ao compromisso, ao menos nas
arbitragens
internacionais;
outros, porque perceberam
que a prevalência do princípio
da boa-fé sobre a idolatria
da forma já constituía um
progresso importante, que vinha
desanuviar o “clima jurídico no
Brasil” em favor da arbitragem e
abrir as portas para a aprovação
de uma lei moderna sobre a
matéria.14

Os artigos 1.096 e 1.097 do CPC, revogados pela Lei n° 9.307/96. Assim dispunham: “Artigo 1096 – O laudo será publicado em audiência de

julgamento. O escrivão dará, no mesmo ato, a cada parte, uma cópia do laudo e remeterá os autos, em que foi proferido, ao cartório do juízo competente
para homologação, dentro em cinco dias.” “Artigo 1097 – O laudo arbitral, depois de homologado produz entre as partes e seus sucessores os mesmos
efeitos da sentença judiciária; e contendo condenação da parte, a homologação lhe confere eficácia de título executivo.”
13
14

Encontra-se o inteiro teor do acórdão na Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 37, p. 263/290.

A decisão do Caso Ivarans foi comentada, entre outros, por: SANTLEBEM, Jürgen, Procedimento arbitral no Brasil – o Caso Lloyd Brasileiro contra

Ivarans Rederi do Superior Tribunal de Justiça, Revista dos Tribunais, v. 704, p. 276. NHERING NETTO, Carlos, AVELLAR FONSECA, S. e ZIVY, I. Une Decision

Judiciaire très importante em matière d’Arbitrage International, Revue des Affaires Internationales, v. 7, p. 872. CASELLA, Paulo Borba, Arbitragem
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1.5. O clima de descaso pela
arbitragem

a Companhia Hidroelétrica do
São Francisco e a Companhia
Vale do Rio Doce, todas com
A exposição acima revela que forte presença estatal, pois, ao
até bem pouco tempo, no Brasil, empresariado nacional, salvo
a arbitragem foi encarada com raras exceções, faltavam capitais
desinteresse. Exemplo disso é e expertise para empreender
o descaso que o poder público projetos de infraestrutura e
brasileiro dedicou aos tratados industria pesada.
internacionais
relativos
à
arbitragem: o Protocolo de Viena
só foi assinado e ratificado graças
aos esforços pessoais de Afrânio 1.6.
O
crescimento
da
de Melo Franco15; a Convenção economia nas décadas de 1950
de Viena sequer foi assinada e seguintes
pelo Brasil; a Convenção de Nova
Iorque, de 1958, só foi ratificada Na década de 1950, o
em 2002. A arbitragem era país
foi
empolgado
pelo
lembrada para solucionar alguns d e s e n v o l v i m e n t i s m o ,
casos excepcionais, sem que fosse consolidado no Plano de Metas
percebida a sua qualidade de do Governo Kubistcheck (1956 a
constituir um meio socialmente 1961). Nessa década, foi fundado
relevante de resolver litígios. No o BNDES, o único banco de
geral, a arbitragem era alvo de investimentos do país; foram
suspeitas e reservas pelos que implantadas
as
indústrias
consideravam que a prestação automobilística e siderúrgica,
jurisdicional
era
atividade adotada a política de substituição
privativa do Poder Público.
de importações e conferidos
incentivos à fabricação de bens de
O pouco caso em relação à produção. O desenvolvimentismo
arbitragem, que frequentemente prosseguiu com força nos
chegava à hostilidade, tinha muito governos militares das décadas
a ver com a cultura reinante no seguintes, quando ingressaram
país, herança de uma sociedade no Brasil vultosos investimentos
escravocrata e extremamente estrangeiros, consolidaram-se
desigual, cujas elites mais se grandes empresas e realizaraminteressavam pela retórica e se
obras
estruturais
de
a ilustração improdutiva do construção civil pesada.
que pela solução objetiva de
problemas concretos. Com efeito, Essa
passagem
de
uma
até a década de 1930 a economia economia agrícola, basicamente
brasileira era eminentemente monocultora
e
tradicional,
agrícola,
dominada
pela para
uma
economia
exportação de monoculturas. desenvolvimentista com forte
Somente com o fim da Segunda inclinação industrial, ensejou
Guerra Mundial, nos meados a preponderância de empresas
da década de 1940, surgiram a de grande porte no cenário
Companhia Siderúrgica Nacional, econômico. Tornaram-se mais

Internacional e Boa-Fé das Partes Contratantes, Revista dos Tribunais, v. 668, p. 239.
15

frequentes a associação a capitais
estrangeiros e a importação de
tecnologias e práticas gerenciais
internacionais.
Fortaleceuse o mercado de valores
mobiliários,
contrataram-se
financiamentos de longo prazo,
projetos industriais complexos
e de elevado montante foram
negociados e executados. O
país aumentou sua presença no
mercado internacional.

Todo esse progresso alterou
profundamente a atitude dos
operadores do Direito diante dos
problemas jurídicos relacionados
às empresas. Os juristas foram
desafiados a incursionar na
faixa de fronteira entre o
Direito e a Economia, onde
trafegavam as empresas, suas
clientes. A definição do direito
aplicável ao fato passou a exigir
familiaridade com questões
alheias ao campo estritamente
jurídico e a compreensão
do fato econômico e social,
entendido finalmente como dado
indispensável para a subsunção
da regra de direito. Tornou-se
indispensável a compreensão
de práticas e técnicas de gestão
administrativa, financeira e
operacional importadas do
exterior.
1.7. A mobilização pela
arbitragem e a Lei 9.307/96
Era impossível esperar que
essa efervescência de inovações
fosse absorvida em tempo
hábil pelos órgãos do Poder
Judiciário, já assoberbados pelas
causas cíveis, que aumentavam

Afrânio de Melo Franco, era Embaixador do Brasil na Áustria, quando o Protocolo de Viena foi assinado, e Ministro do Exterior, quando o Protocolo

foi ratificado.
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vertiginosamente na sociedade
em expansão e se acumulavam
sem solução, nos escaninhos dos
cartórios e das secretarias dos
Tribunais.
Diante desse quadro tornou-se
inarredável, na década de 1980,
a necessidade de se organizar no
Brasil um sistema de resolução
de litígios mediante arbitragem.

OpróprioGovernoFederal,emtrês
ocasiões, publicou anteprojetos
de lei de arbitragem para receber
sugestões. O primeiro, em 1981,
por iniciativa do Ministério da
Desburocratização, o segundo
e o terceiro, pelo Ministério
da Justiça, respectivamente,
em 1986 e 1988. Todos caíram
no esquecimento sem ter sido
encaminhados ao Congresso
Nacional.

se com o objetivo da lançar
um movimento, denominado
Operação Arbiter, destinado
a
mobilizar
lideranças
empresariais, jurídicas e políticas
no sentido da elaboração e
encaminhamento ao Congresso
Nacional de um anteprojeto de
lei de arbitragem. O movimento
cresceu e atingiu âmbito nacional,
recebendo apoio e colaboração
de entidades, empresários e
juristas de outros Estados. Em
novembro de 1991, realizase em São Paulo uma reunião,
com a participação da FIESP, de
professores da USP, de grandes
escritórios de advocacia e de
juristas eminentes. Nessa reunião
encarregou-se uma comissão,
integrada pelos juristas, Carlos
Alberto Carmona, Selma Lemes
e Pedro Batista Martins, para
elaborar um anteprojeto de lei
de arbitragem. Em dezembro de
1991 é aprovado o anteprojeto,
que mereceu notável repercussão
e interessantes sugestões. A
versão final foi apresentada
ao Congresso Nacional, tendose convertido, com mínimas
alterações, na Lei 9.307 de 1996
(Lei de Arbitragem).

arbitral, e os artigos 41 e 42,
que conferem o efeito negativo
à cláusula compromissória,
afastando a competência do
Poder Judiciário dos litígios por
ela abrangidos.

O Supremo Tribunal Federal, em
sessão plenária de 12 de dezembro
de 2001, ao julgar a SE 5206 Agr.
Reg., decidiu por maioria de votos
pela constitucionalidade das
disposições da Lei de Arbitragem,
vencendo o último óbice que se
antepunha ao desenvolvimento
da jurisdição privada no Brasil.

A
inconstitucionalidade
foi
arguida mediante o argumento
de que a cláusula compromissória
se refere a litígios futuros e
indeterminados,
portanto
in abstracto. A combinação
dessa
indeterminação
com
o efeito negativo atribuído à
cláusula ofenderia a garantia
Mobilizam-se, então, em favor
constitucional da universalidade
da arbitragem, as lideranças
da jurisdição do Poder Judiciário,
empresariais e os advogados
consagrada no inciso XXXV do
que as assistiam, no sentido de
artigo 5°16 da Constituição. A
criar uma cultura de arbitragem
citada garantia não impede que
no país, da qual resultasse a
as partes confiem, por consenso,
elaboração de um anteprojeto de
a um juiz privado, a solução de
lei de arbitragem. Nesse sentido,
um conflito determinado entre
foram
promovidos
estudos
elas existente, como fazem
doutrinários,
seminários,
no compromisso; mas veda a
congressos, publicação de artigos
A
questão
da renúncia prévia à jurisdição
em revistas jurídicas e outros 1.8.
meios de divulgação da doutrina constitucionalidade de Lei de estatal em relação a conflitos
não determinados, sendo certo
arbitral. Com o apoio de entidades Arbitragem
que conflitos futuros são por
e lideranças empresariais, a ideia
indeterminados.
mereceu, no campo acadêmico, Todavia pairavam ainda dúvidas natureza
entretanto,
o
a adesão de eminentes juristas sobre a constitucionalidade Prevaleceu,
e de advogados interessados em de dispositivos da Lei de entendimento da maioria, que
Direito de Empresa, tornando-se Arbitragem referentes à cláusula não viu indeterminação na
uma verdadeira campanha em compromissória, justamente os cláusula compromissória, que se
que vinham propiciar viabilidade refere a conflitos determináveis
favor da arbitragem.
à difusão da arbitragem no Brasil: por sua relação com um contrato.
Em
1989,
advogados
e os artigos 6° e 7°, que asseguram A condição de ser determinável
empresários ligados ao Instituto execução forçada específica à limita o âmbito da renúncia
Liberal de Pernambuco reúnem- obrigação de constituir o juízo tanto como a condição de ser
16

“Art. 5°, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão.”
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determinado, pelo que não se justiça estatal cada vez mais
configura ofensa ao preceito prestigiam e respeitam a via
constitucional em tela.
arbitral;
cursos
superiores
incluem a arbitragem entre as
Essa decisão do Supremo Tribunal disciplinas ministradas; tratados
Federal libertou a arbitragem da e compêndios de arbitragem são
suspeita de inconstitucionalidade editados; congressos, seminários
e, assim, conferiu segurança e simpósios realizam com notável
jurídica aos que optassem por presença de interessados. Hoje,
resolver suas disputas pelo juízo temos no país uma comunidade
privado. A partir daí a cultura numerosa
e
competente
arbitral experimentou grande de árbitros e advogados
progresso e hoje pode considerar- especializados. As diversas
se definitiva e inarredavelmente instituições de arbitragem em
implantada no Brasil.
funcionamento disponibilizam
regulamentos
adequados
e assistência eficiente aos
tribunais e às partes. Não mais
1.9. A ratificação da Convenção vige o preconceito de invocar
impensadamente o Código de
de Nova Iorque
Processo Civil nos processos
Como se disse acima, a Convenção arbitrais.
de Nova Iorque só foi ratificada
pelo Brasil em 2002. De se Pode-se afirmar então que a
observar, todavia, que desde 1996, arbitragem está definitivamente
a Lei de Arbitragem garantira a enraizada no Brasil, como meio
observância das normas daquela socialmente relevante de resolver
convenção internacional pela conflitos. Sim, mas apenas entre
justiça brasileira, no que se grandes empresas e sobre grandes
refere ao reconhecimento das contratos. Restam campos férteis
sentenças arbitrais estrangeiras, ainda inexplorados ou pouco
reproduzindo-as ipsis litteris explorados, como, por exemplo,
no capítulo pertinente. Com o da administração pública, o
a ratificação, assegurou-se a do mercado de capitais, o das
recíproca, tornando a sentença empresas médias e pequenas.
arbitral proferida no Brasil de
reconhecimento
obrigatório Para atingir essas novas paragens
pelos inúmeros países que e outras que possivelmente
aderiram à Convenção de Nova surgirão, a arbitragem terá
de adaptar-se às respectivas
Iorque.
peculiaridades.
Adiante
falaremos de duas perspectivas,
que se abrem presentemente: o
setor público (Lei 13.129/2015)
1.10. Os tempos atuais
e as companhias (cláusula
Daí em diante, a arbitragem compromissória estatutária).
não para de crescer no Brasil.
Multiplicam-se as instituições
de arbitragem; revistas jurídicas
especializadas
divulgam
estudos de alta qualidade
sobre arbitragem; decisões da
1569

1.11.
Desburocratizar
processo arbitral

o

Antes, cabe apontar um fato, que
vem prejudicando a tão decantada
celeridade do procedimento
arbitral. Trata-se da burocracia
excessiva, que se introduziu na
prática do procedimento arbitral,
sem que tivesse sido convidada
pela lei ou pela teoria do processo.

Como o apego à burocracia é
fenômeno cultural, impõemse conscientização e esforços
conjuntos das câmaras, árbitros
e advogados para afastá-la da
arbitragem. É preciso evitar que
alguns hábitos da burocracia
inútil se arroguem a condição de
padrões de qualidade. Cumpre
diminuir a quantidade e a
extensão das manifestações das
partes; evitar repetições dos
mesmos argumentos; simplificar
os atos interlocutórios dos
árbitros, que não carecem da
solenidade própria do Poder
Judiciário; renunciar à juntada
de documentos de escassa
pertinência à prova; reprimir a
difusão de mensagens eletrônicas
irrelevantes;
estancar
a
pulverização de dezenas de
cópias destinadas a advogados
de um mesmo escritório; evitar
a tendência, que se generaliza, de
o sucumbente invariavelmente
apresentar
pedido
de
esclarecimentos de sentença
clara e completa, repetindo
argumentos já rejeitados. Tais
hábitos daninhos tornam o
procedimento arbitral mais
trabalhoso, mais custoso e mais
lerdo do que poderia e deveria
ser na realidade. Acabarão por
embaraçar o desenvolvimento da
arbitragem
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1.12. Arbitragem nos contratos Daí a enorme importância do §
1°do artigo 1° da Lei 13.129, de
administrativos
2015 que abriu as portas de acesso
Não obstante a reprovação da à solução por arbitragem dos
doutrina era comum no seio conflitos entre a administração
da administração pública o pública e os particulares, com
entendimento de que, de regra, relação à generalidade dos
não podiam ser arbitrados os contratos administrativos.
litígios em que figurasse como
parte um ente público, salvo É de se esperar que, com a liberação
nas hipóteses especialmente proporcionada pela recente lei,
permitidas por lei. Em termos a arbitragem experimente um
de direito positivo, invocava- grande desenvolvimento no
se, como regra geral impeditiva âmbito da administração pública,
da arbitragem nos contratos pois é incontável a quantidade,
em
progressão
administrativos, o §2° do artigo crescente
55 da Lei 8.666, de 21 de junho geométrica, de litígios relativos
de 1993 (Lei de Licitações e a contratos administrativos, que
Contratos Administrativos)17. O aguardam solução pela justiça
entendimento era reforçado pelo estatal. É razoável supor que as
fato de o próprio artigo 55 citado partes interessadas, tanto os
prever uma exceção à regra geral particulares como as entidades
do caput ao permitir a arbitragem estatais, procurem solução para
em relação a certos contratos essas disputas irresolvidas, ou
firmados
com
entidades para as que venham a suceder,
financeiras
internacionais18. mediante a celebração de
Acresce que havia diversas convenções
de
arbitragem.
leis especiais, que cuidavam A enorme acumulação de
de ressalvar expressamente a pendências, própria de uma
possibilidade de solução por economia em que é forte a
arbitragem a litígios oriundos de presença estatal, como a nossa,
contratos nelas previstos19, o que emperra a gestão da coisa pública
servia de pretexto ao argumento e desanima investimentos.
a contrario sensu de que, nas
hipóteses não ressalvadas, a Certo que ainda há algo a fazer
arbitragem era defesa..
para que se instale nos meios
governamentais uma cultura de
arbitragem a ponto de os agentes
17

públicos não se constrangerem
de submeter suas controvérsias
à decisão de tribunais privados.
Será de toda conveniência, para
esse efeito, dentre outras medidas,
a expedição de um regulamento,
consolidando instruções aos
agentes públicos sobre os
diversos pontos a considerar
na negociação da convenção de
arbitragem. Dentre esses pontos,
ressalta a definição precisa dos
elementos que caracterizam os
direitos patrimoniais disponíveis
da
administração
pública,
conferindo segurança jurídica
à arbitrabilidade dos dissídios.
Também devem ser contemplados
nessa
regulamentação
os
critérios a serem adotados para:
(i) a designação da instituição
de arbitragem que administrará
o procedimento, a ser feita
necessariamente em conjunto
com a contraparte, e (ii) para a
formação do tribunal arbitral
ou nomeação de árbitro único.
Nesse sentido, o Decreto 8.465,
de 8 de junho de 2015, ainda que
com omissões e defeitos, deu um
passo pioneiro, ao estabelecer
instruções aos agentes da
administração portuária sobre
a contratação de convenções de
arbitragens.20

Lei 8666, art. 55, § 2 . Nos contratos celebrados pela Administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no

estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.
18

Lei 8666, art. 32, § 6o. O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações internacionais para a aquisição

de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça
parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados

e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e
serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.
19

Dentre as leis que ressalvavam a utilização da arbitragem nos respectivos setores, citam-se Lei 8987/95, art.23-A acrescentado pela Lei

11.196/2005(concessões de serviços públicos). a Lei 9472/97 (telecomunicações), Lei 9.478/97 (petróleo e gás), Lei 10.848/04 (energia elétrica); Lei
11.079/04 (parcerias público-privadas,.

20

WALD, Arnoldo. O Decreto 8.465/2015 e a Recente Evolução do Direito. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 47, p. 67. SILVEIRA LOBO, Carlos
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Sob a égide do Decreto 8.465
citado, foi firmado o termo
de compromisso entre, de um
lado, a Secretaria de Portos da
Presidência da República e a
Companhia Docas do Estado
de São Paulo – CODESP, com
a interveniência da Agência
Nacional
de
Transportes
Aquáticos – ANTAQ, e de outro
lado, a LIBRA TERMINAL 35
S.A. e a LIBRA TERMINAIS S.A..
Por esse compromisso foram
extintos 8 processos judiciais,
nos quais as partes litigavam
há 10 anos, sendo certo que
a própria Advocacia Geral da
União estimou em mais 8 anos o
tempo adicional a ser consumido
até a solução dos litígios, caso se
perseverasse na esfera judicial21.

De se notar o interesse
demonstrado
pelas
procuradorias dos estados no
estudo de questões relativas
a arbitragem no âmbito da
administração pública. Nesse
sentido, mencione-se o volume
XXVI (2006) da Revista de Direito
da Associação dos Procuradores
do Estado do Rio de Janeiro, que
publica trabalhos de elevada
qualidade sobre o tema.

1.13.
A
cláusula
compromissória estatutária22
A Lei 10.303/2001 acrescentou o
parágrafo terceiro ao artigo 109
da Lei de Sociedades Anônimas
(Lei 6404, de 1976), dispondo
que o estatuto da sociedade
anônima
pode
estabelecer
que as divergências entre os
acionistas e a companhia, ou
entre os acionistas minoritários
e os controladores poderão ser
solucionadas por arbitragem, nos
termos em que especificar23.

Trata-se de disposição de elevado
alcance no sentido de difundir
o uso da arbitragem como meio
resolver conflitos societários no
âmbito das companhias, abertas
ou fechadas. Por ser norma
estatutária, a cláusula alcança
todos os acionistas da classe a que
se refere24 com o que assegura a
intervenção no processo arbitral
a todos os interessados na lide,
pois nenhum será excluído por
não estar vinculado à convenção
de
arbitragem
pertinente.
A cláusula compromissória
estatutária poderá constituir
um
meio
importante
de
controle da legalidade dos
atos societários e de proteção
das minorias acionárias. O
estabelecimento de um sistema
jurisdicional
eficiente
de

proteção de minorias acionárias
é de grande valor estratégico
para o desenvolvimento do
mercado de capitais25. A cláusula
compromissória
estatutária
pode propiciar a implantação de
um sistema jurisdicional privado
familiarizado com questões
relativas ao mercado acionário
e às relações que se tecem no
âmbito da companhia e seus
acionistas. Por isso mesmo,
a BOVESPA condicionou o
acesso das companhias abertas
ao segmento Novo Mercado
à inclusão nos respectivos
estatutos sociais da cláusula
compromissória estatutária.

Augusto. “Arbitragem no Setor Portuário: um passo importante para a difusão da arbitragem no âmbito da administração pública”, Revista de Arbitragem
e Mediação, vol. 47, p. 75.
21

Vide o extrato do Termo de Compromisso, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 3.9.2015, pag. 3.

23

O artigo 3° da Lei 13.129/2015 confere direito de retirada e reembolso, na forma dos preceitos pertinentes da Lei de Sociedades Anônimas, aos

22

Vide artigos da lavra do autor, publicados na Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 22, 2009, p. 11 e vol. 27, 2010, p. 46.

acionistas dissidentes da deliberação da assembleia geral que determinar a inserção da cláusula compromissória no estatuto da companhia. O direito de

retirada não se aplicará quando a presença da cláusula no estatuto for condição para a admissão da companhia em certos segmentos diferenciados do
mercado ou quando se tratar de companhia aberta cujas ações sejam dotadas de altos índices de liquidez e dispersão.
24

A cláusula compromissória inserta no estatuto social de companhia obriga não somente os acionistas, que votaram a favor da inserção, como também

os que votaram contra, os que se abstiveram e os ausentes. Vide a esse respeito o artigo do autor na Revista de Arbitragem e Mediação vol. 22, 2009, p. 11.
25 MUNHOZ, Eduardo Sechi. “A importância do sistema de solução dos conflitos para o Direito Societário: Limites do Instituto da Arbitragem’ in
YARSHELL, Flávio Luiz e PEREIRA, Guilherme Setoguti J., coords. “Processo Societário”, Quartier Latin, S.P., 2012, p. 77.
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1. Introdução
O ônus da prova é, e sempre foi, um dos temas mais relevantes
no Direito Processual. Embora a afirmação mais pareça um clichê, de
tão previsível que é, o fato é que a utilização adequada das normas
reguladoras da matéria pode significar a diferença entre o sucesso e
o fracasso no processo.

Neste breve artigo¹ pretendo justamente destacar algumas
das principais características do onusprobandi, com especial atenção
às mudanças impostas pelo CPC/2015, cuja vigência já ultrapassa
dois anos na data em que estas linhas são escritas.

Para tanto, após uma breve apreciação propedêutica sobre
as linhas gerais acerca do ônus da prova, inclusive sobre a sua
concepção como verdadeira regra de julgamento, passo ao núcleo
deste estudo, aprofundando a análise do alcance subjetivo do
ônus da prova (a quem incumbe produzir a prova?). Finalmente,
descrevo quais são as modalidades de dinamização do ônus da prova
(antigamente chamada de inversão), fazendo breves comentários
sobre cada uma.

Finalmente,
quero
ressalvar que este escrito jamais
teve a pretensão de esgotar
o assunto sobre o qual se
debruça (seguramente um dos
mais polêmicos atualmente),
mas
apenas
apresentar
didaticamente o que há de novo
sobre o assunto. Mais importante
do que trazer as respostas certas
é fazer as perguntas

2. Ônus da prova

Partindo da premissa
de que o direito subjetivo
nasce de determinados fatos
(ex facto iusoritur), fica fácil
concluir que não basta às
partes alegar, mas igualmente
provaros fatos que embasam
suas teses.A propósito, como
bem aduz JOÃO BATISTA
LOPES², “à demonstração dos
fatos (ou melhor, das alegações
sobre fatos) é que se dá o
nome de prova”.

1 Escrevo este artigo aproveitando muitas das ideias que desenvolvi em outro escrito publicado logo após a entrada em vigor do CPC/2015.
Consultar: DONOSO, Denis. Ônus da prova e sua distribuição: uma breve análise à luz do Novo CPC. Carta Forense, v. 01, p. A 15-A 15, 2016.
2 LOPES, João Batista. A prova no Direito Processual Civil. 2ª ed., São Paulo: RT, 2002, p. 25.
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E daí surge a noção
do que se denomina de ônus
da prova, isto é, o encargo
processual de se produzir a
prova de determinado fato
(ônus subjetivo da prova, do
qual o item 3 infra se ocupa).³

Como lembra HUMBERTO
probatória do próprio juiz,⁵
sem que isso abale sua THEODORO JÚNIOR, “Aquele
imparcialidade (art. 370 do a quem a lei atribui o encargo
de provar certo fato, se não
CPC/2015):
exercitar a atividade que lhe foi
“Caberá ao juiz, de atribuída, sofrerá o prejuízo de
ofício ou a requerimento da sua alegação não ser acolhida na
parte, determinar as provas decisão judicial.”6

Relevante apontar que é necessárias ao julgamento do
quase consensual a afirmação mérito.”
de queo ônus da prova é uma
verdadeira regra de julgamento⁴
Consequentemente, se a
(ônus objetivo da prova).
prova não foi produzida, em que
pese o esforço cooperativo de
Isso significa dizer que todos os sujeitos do processo,
suas normas só têm importância a decisão será desfavorável
quando a prova não é produzida àquele sujeito que tinha o ônus
ou quando sua produção for de fazê-lo, conforme a previsão
insuficiente. Uma vez provado legal.
o fato – pouco importando
quem o fez e qual o resultado 3. Alcance subjetivo do
disso – a prova será apreciada ônus da prova
pelo juiz, observado o art. 371
do CPC/2015 (princípio da
Feitas as necessárias
aquisição), que assim dispõe:
considerações
nos
itens
“O juiz apreciará a
prova constante dos autos,
independentemente
do
sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as
razões da formação de seu
convencimento.”
Por isso mesmo que
o sistema tolera a iniciativa

A lei, neste particular,
prevê
dois
sistemas
de
distribuição do onusprobandi,
previstos no art. 373, quais
sejam: (i) distribuição estática;
(ii) distribuição dinâmica.

3.1 Distribuição estática
do ônus da prova

A distribuição estática
do ônus da prova, delineada
nos incisos I e II do art. 373
do CPC/2015, essencialmente
reproduz as clássicas regras já
existentes no sistema anterior
anteriores, a questão que se ao estabelecer que:
deve responder agora é: quem
tem o ônus de produzir a prova?
“O ônus da prova
Em outras palavras, quem se incumbe:
sujeita ao risco de uma decisão
I – ao autor, quanto ao
desfavorável caso não se prove fato constitutivo de seu direito;
determinado fato? O que se
II – ao réu, quanto à
trata, aqui, é do chamado ônus existência de fato impeditivo,
subjetivo da prova.
modificativo ou extintivo do
direito do autor.”

3 Consultar: PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova no Direito Processual Civil, São Paulo: RT, 2001; ZOLANDECK, João Carlos
Adalberto. Ônus da prova no Direito Processual Constitucional Civil e no Direito do Consumidor. Curitiba: Juruá, 2005.
4 Neste sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 235.
5 Hipótese ventilada desde longa data pela doutrina. Consultar, por todos: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4ª
ed., São Paulo: RT, 2009, p. 117-126.
6 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I, 56ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 875.
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Este sistema evita o non
liquet, garantindo que toda causa
seja julgada, possibilitando,
ainda, que as partes antevejam
qual deverá ser sua atividade
probatória.
Trata-se,
porém,
de
um sistema um tanto quanto
anacrônico. Sua rigidez impede
que eventuais circunstâncias
específicas do caso concreto
sejam levadas em consideração,
eventualmente impedindo uma
distribuição mais coerente.

dinâmica (chamada de inversão)
era uma teoria amparada no
âmbito jurisprudencial, mas com
o tempo passou a ser absorvida
pela lei (como o Código de Defesa
do Consumidor) até se tornar,
atualmente, uma regra de teoria
geral das provas cíveis.
Assim, eventualmente, o
ônus de provar um determinado
fato, que a rigorseria do
autor,poderá ser “transferido” ao
réu (que então assume o risco de
sofrer as consequências de um
julgamento desfavorável) e viceversa. Trata-se – repito – daquilo
que historicamente a literatura
processual denomina de inversão
do ônus da prova, valendo
observar que a técnica pode recair
sobre um, alguns ou todos os fatos.

O sistema reclama, e
sempre reclamou, a presença
de regras de flexibilização
da
distribuição
estática,
permitindo-se
que
em
determinadas
situações
pudesse haver uma inversão do
sujeito sobre quem o encargo
A dinamização do ônus da
pesará. Daí que nasceu a prova pode ser legal, judicial ou
teoria da dinamização do ônus convencional.
da prova, analisada no item
seguinte.
3.2.1. Distribuição dinâmica
decorrente de lei (legal)
3.2. Distribuição dinâmica do
ônus da prova
A distribuição dinâmica

legal é a que decorre
Ante
a
inegável expressamente da lei, quando
necessidade de se flexibilizar as esta
cria
presunçõesde
regras da distribuição estática existência ou veracidade.
do ônus da prova, surgiu a
teoria da distribuição dinâmica.
Por exemplo, o art. 1.662
Inicialmente,
a
distribuição do Código Civil:

“No regime da comunhão
parcial, presumem-se adquiridos
na constância do casamento
os bens móveis, quando não
se provar que o foram em data
anterior”.
Nesta circunstância, se
um cônjuge pleiteia, na partilha,
a divisão de um bem móvel,
incumbe ao outro o ônus de
provar que este não entra na
comunhão, porque adquirido
antes do casamento.
A bem da verdade, tratase de atribuição prévia e estática
sobre o ônus da prova. Não há,
verdadeiramente, inversão7. E

por estar prevista em lei, não
há necessidade do juiz intimar
previamente as partes sobre a
“inversão”. A regra será, pura e
simplesmente, aplicada quando
do julgamento da causa.
3.2.2. Distribuição dinâmica
decorrente de decisão judicial

A distribuição judicial se
dá quando a lei oferece ao juiz a
possibilidade de inverter o ônus
da prova, por decisão judicial,
em determinado caso concreto.
Perceba, então: o juiz pode ou
não aplicar a regra de inversão
(dinamização) no caso concreto.

7 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 10ª ed., Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 113.
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É
o
que
prevê,
exemplificativamente, o art. 6º,
VIII, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 6º. São direitos
básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de
experiências;”

Perceba que a redação
do dispositivo legal dá ao juiz
a possibilidade, segundo os
critérios lá previstos, de se
inverter (dinamizar) o ônus da
prova. É possível, portanto, que
o juiz não aplique a regra, se
entender descabido fazê-lo no
caso em julgamento (ao contrário
da dinamização legal).

impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça
por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.”
Perceba,
caro
leitor,
o “detalhe” do dispositivo
destacado: a inversão judicial,
com o CPC/2015, passa a ser
possível em toda e qualquer
causa. Generalizou-se, assim, a
dinamização judicial do ônus
da prova, permitindo que esta
técnica seja empregada não
apenas naqueles casos em que a lei
prevê expressamente a hipótese,
mas também em quaisquer outros
casos.
Em sinopse:

Neste particular – afirmo
(a) a causa deve ser
sem hesitar – o CPC/2015 traz “peculiar”, assim entendida
uma das maiores novidades.
aquela em que (i) impossível
ou
excessivamente
difícil
Com efeito, lê-se no § 1º cumprir o encargo na forma
do art. 373:
estática; ou (ii) existe maior
“Nos casos previstos em facilidade de obter a prova do
lei ou diante de peculiaridades fato contrário;
da
causa
relacionadas
à

(b) a decisão judicial
de dinamização deve ser
fundamentada
(claro!)
e
precedida de prévio contraditório,
permitindo à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus
atribuído;

(c) conforme sobressai do
§ 2º do art. 373 do CPC/2015, a
decisão de dinamização judicial
“não pode gerar situação em que
a desincumbência do encargo
pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil” (o sistema
veda não apenas a chamada prova
diabólica, como também a prova
diabólica reversa8, assim definida
no § 2º do art. 373 do CPC);
(d) o juiz deve especificar
cada um dos fatos probandos sobre
os quais recairá a dinamização,
observado o § 1º do art. 373
(decisão fundamentada), não se
tolerando decisões genéricas de
dinamização do ônus da prova.9

Naturalmente,
esta
generalização da dinamização
judicial exige que estejam
reunidos os requisitos legais
supra mencionados, o que acaba
por afastar algumas previsões
catastróficas de que o juiz
estaria investido de um poder
insuperável.10

8 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 114-117 e 126.
9 FERREIRA, William Santos. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paul: RT, 2015,
p. 1.010.
10 Neste sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR afirma que o emprego da técnica da distribuição dinâmica não é discricionário (op. cit., p. 891).
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Por fim – ainda tratando
da dinamização judicial –
atente-se à previsão do art.
357, III, do CPC/2015, exigindo
expressamente que o juiz, na fase
de saneamento, se pronuncie se
e como dinamizará a distribuição
da prova. Contra tal decisão cabe
agravo de instrumento (art. 1.015,
XI, CPC/2015).11
A
postura
adotada
pelo atual CPC é digna de
aplausos, porque, prestigiando
o devido processo legal, rompe
definitivamente com a reprovável
conduta de alguns julgadores que
procediam à inversão apenas ao
sentenciar o feito, surpreendendo
as partes.
3.2.3. Distribuição dinâmica
decorrente de negócio
processual (convencional)

Finalmente, a distribuição
dinâmica pode ser convencional,
ou seja, decorrente de acerto
entre as partes (negócio jurídico
de natureza processual), antes
ou durante o processo, conforme
os §§ 3º e 4º do art. 373 do
CPC/2015.Não se trata de uma
novidade no nosso ordenamento
jurídico, vez que o antigo CPC já a
previa no parágrafo único do art.
333.

Não há como recusar,
todavia, que se trata de situação
muito pouco vista no cotidiano
forense – raras são as notícias de
seu uso –, embora esta realidade
tenda se modificar com a vigência
do novo código, máxime porque
este amplia sensivelmente as
possibilidades
de
negócios
jurídicos processuais (art. 190 do
CPC/2015).

Em especial, faço questão
de ressaltar que a convenção
processual que redistribui o
ônus da prova pode ocorrer
não apenas durante o processo,
mas igualmente antes
de
seu início. Nada impede, por
exemplo, que as partes, ao
celebrar um contrato qualquer,
façam nele incluir uma cláusula
dispondo sobre a distribuição do
onusprobandi de determinado
fato para a eventualidade de uma
ação judicial. Esta possibilidade,
embora
inicialmente
possa parecer agressiva, é
expressamente
prevista
no
CPC/2015 (art. 373, § 4º)
e,convenhamos, não é diferente
de uma cláusula de foro de eleição
(apenas para citar um exemplo
de uma convenção de natureza
processual em um contrato).

elaborar quaisquer contratos,
também deverão se preocupar
com a eventual distribuição
dinâmica do ônus de provar
fatos a ele relativos, atendendo
às circunstâncias do negócio que
celebram.

Finalmente, o CPC/2015
impõe
limites
também
à
distribuição convencional do
ônus da prova, proibindo que
o acertorecaia sobre direito
indisponível da parte ou que
torne excessivamente difícil a uma
parte o exercício do direito (art.
373, § 3º). Qualquer previsão que
agrida tais restrições será nula e,
portanto, não produzirá efeitos
(restituindo, consequentemente, a
aplicação da distribuição estática).
4. Conclusão

Em conclusão resumida,
pode-se afirmar que o CPC/2015
inova de forma relevante o
regramento sobre o ônus da prova,
especialmente ao generalizar
a possibilidade de distribuição
dinâmica judicial e ao prever
expressamente a dinamização
convencional
anterior
ao
próprio processo. Conhecer
adequadamente seus mecanismos
é imposição inafastável ao bom
Assim,desde a entrada em operador do direito.
vigor do CPC/2015, as partes, ao

11 Tanto da decisão que defere quanto da que indefere o pedido de dinamização fundado no art. 373, § 1º, do CPC/2015. Neste sentido: DONOSO,
Denis; SERAU JR., Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis. 3ª ed., Salvador: Juspodivum, 2018, p. 222.
1577

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

5. Bibliografia
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes
instrutórios do juiz. 4ª ed., São Paulo: RT, 2009.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2017.

LOPES, João Batista. A prova no Direito Processual
Civil. 2ª ed., São Paulo: RT, 2002.
PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da
prova no Direito Processual Civil, São Paulo: RT,
2001.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Processual Civil. Volume I, 56ª ed., Rio de Janeiro:
Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Forense, 2015.
Civil. Volume 2, 10ª ed., Salvador: Juspodivm,
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Breves
2015.
comentários ao novo Código de Processo Civil. São
DONOSO, Denis. Ônus da prova e sua distribuição: Paul: RT, 2015, p. 1.010.
uma breve análise à luz do Novo CPC. Carta Forense,
v. 01, p. A 15-A 15, 2016.

___________ ; SERAU JR., Marco Aurélio. Manual
dos Recursos Cíveis. 3ª ed., Salvador: Juspodivum,
2018.

ZOLANDECK, João Carlos Adalberto. Ônus da
prova no Direito Processual Constitucional Civil e
no Direito do Consumidor. Curitiba: Juruá, 2005.

1578

DireitoProcessual Civil
Direito

A Interface Entre as Demandas Coletivas e as
Constitucional
Demandas Individuais que Geram Repercussões
Coletivas — Análise das Ações Individuais com
Efeitos Coletivos e as Ações Pseudoindividuais
Fabrício Rocha Bastos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

A Interface Entre as Demandas Coletivas
e as Demandas Individuais que Geram
Repercussões Coletivas — Análise das
Ações Individuais com Efeitos Coletivos
e as Ações Pseudoindividuais
Fabrício Rocha Bastos
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mestrando em Direito pela Universidade Degli
Studi Tor Vergata — Roma. Especialista em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial pela Universidade Veiga de
Almeida/RJ. Membro do International Association of Prosecutors. Membro do Fórum Permanente de Processualistas
Civis. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Civil. Professor dos cursos de Pós Graduação da FGV/RJ,
UCAM/RJ e EMERJ. Professor dos cursos preparatórios da EMERJ, FEMPERJ, AMPERJ e FESMPMG

RESUMO: No presente artigo
abordo a interface entre o CPC
e os processos coletivos. Como
uma das temáticas principais
as nomenclaturas das ações e a
sua tipologia e como o CPC/15
gerou uma interface entre os
sistemas. O principal objetivo é
apresentar os conceitos das ações
individuais com efeitos coletivos
e as pseudoindividuais com o
objetivo de diferenciá-las das
demandas meramente individuais
e coletivas.

ABSTR ACT: In this article I
discuss the interface between the
CPC and the collective processes.
As one of the main themes, the
nomenclatures of the actions and
their typology and how the CPC /
15 generated an interface between
the systems. The main objective
is to present the concepts of
individual actions with collective
effects and pseudoindividuals in
order to differentiate them from
purely individual and collective
demands.

PALAVRAS-CHAVE: Aplicação
d o C P C/1 5 — P r o c e s s o s
Coletivos — Interface — Ação
meramente individual — Ação
individual com efeitos coletivos
— Ação pseudoindividual —
Ação pseudocoletiva — Ação
essencialmente coletiva.
KEY WORDS: Application of CPC
/ 15 — Collective Processes —
Interface — Merely individual
action — Individual action with
collective effects — Pseudoindividual action — Pseudocollec t ive ac t ion — Ac t ion
essentially collective.
1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo
apresentar os conceitos dos
diferentes tipos de demanda que
podem gerar confusão a respeito
do direito material tutelado,
bem como sobre o resultado da
própria demanda e de que forma
o CPC/15 trouxe instrumentos
e preceitos para equacionar a
problemática, principalmente das
1580

demandas individuais que geram
repercussões coletivas.

O tema ostenta repercussão
no ponto de vista meramente
acadêmico, tendo em vista a
necessidade de apresent ar
cor ret amente os conceitos
processuais, pois as repercussões
são completamente diversas,
mormente quanto à legitimidade
ativa ad causam e o resultado
do processo. No ponto de vista
prática, guarda extrema relevância
a diferenciação dos institutos
apresentados, pois ensejará a
necessidade da intervenção ou
não do Ministério Público, da
notificação dos demais legitimados
coletivos, na forma do art. 139, X,
CPC, da eficácia subjetiva da coisa
julgada material, dentre outros.
1.1 AÇÃO MERAMENTE INDIVIDUAL

Ação meramente individual é aquela
que tutela interesse individual
com repercussão exclusivamente
individual. Por exemplo, ação de
cobrança entre credor e devedor.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

O CPC de 73 estabelecia, no
art. 472, que a sentença fazia
coisa julga entre as partes, não
beneficiando nem prejudicando
terceiros. Assim, o resultado de
um processo individual tinha
eficácia inter partes, ressalvandose as causas relativas ao estado de
pessoa em que a sentença produzia
efeitos em relação à terceiros se
citados. O CPC/2015 no art. 506
estabelece que “ a sentença faz
coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando
terceiros”. Assim, pode se ter uma
ação meramente individual, que
apesar de não prejudicar terceiros
pode beneficiar, portanto, autoriza
o dispositivo autoriza a utilização
do regime jurídico in utilibus.
O transporte “in utilibus” é uma
forma de ampliação dos limites
subjetivos da coisa julgada,
permitindo que indivíduos que
não integraram a relação jurídica
processual venham a se beneficiar
do resultado do processo. De
toda forma, na essência, ação
meramente individual é aquela
que tutela interesse individual
com resultado na esfera jurídica
das partes, sem repercussão no
seio da coletividade.

1.4.2 AÇÃO INDIVIDUAL COM
EFEITOS COLETIVOS

tutelar um direito transindividual,
ou seja, tal direito não pode ser
objeto de uma demanda individual.
Na denominada ação individual Inegável, porém, que o resultado
com efeitos coletivos1, há uma da demanda repercutirá no seio
demanda individual, porém, em da coletividade, mormente nos
virtude do pedido formulado, casos de procedência do pedido
os efeitos da sentença atingem a formulado, mas os membros
coletividade. Um exemplo deste desta coletividade não poderão
tipo de demanda é a denominada realizar o transporte in utilibus da
ação de dano infecto proposta com sentença, por se tratar de processo
lastro no direito de vizinhança2. O individual.
resultado da demanda, sujeito à
eficácia subjetiva da coisa julgada Não se trata de um indivíduo
material, operar-se-á inter partes, apropriando-se individualmente
porém, reflexamente atingirá de um interesse transindividual,
todos circunscritos nos arredores. pois isso não é juridicamente
possível, na medida em que tais
E m ver d a de , n a s i t u a ç ã o interesses são indivisíveis. No
apresentada, haverá uma ação entanto, factível sustentar que
meramente individual com o fim os interesses transindividuais
de apreciar um direito meramente podem apresentar uma dimensão
individual (puro), mas, por estar no plano individual. Como no
conectado à uma circunstância exemplo citado acima, o morador
de fato geradora de direito ou tem direito ao meio ambiente
interesse transindividual (difuso), ecologicamente equilibrado
gera benefícios para a coletividade (dimensão coletiva do direito
titular do direito.3
transindividual) e à observância
do d i r ei t o de v i z i n h a nç a
O benefício referido ocorre no (dimensão individual do direito
âmbito dos fatos, pois o indivíduo transindividual).4
não pode, no plano jurisdicional,

1. “ação ajuizada como sendo individual, mas na verdade, em função do pedido, os efeitos da sentença podem acabar atingindo a coletividade. Assim se
um indivíduo, invocando seu direito subjetivo, afirma ter direito a uma prótese importada, que está excluída do seu plano de saúde, pedindo a revisão de
uma cláusula contratual, de duas uma: ou o juiz só determina que a prótese lhe seja fornecida, e estará tratando a ação como individual; ou determina que a
cláusula contratual seja revista, para beneficiar a todos, tratando o pedido individual como tendo efeitos coletivos. Neste segundo caso, teremos uma ação
individual com efeitos coletivos”. Texto extraído do Relatório de Pesquisa da FGV e CEBEPEJ http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_
judializacao_da_saude.pdf com o objetivo de avaliar a prestação jurisdicional individual e coletiva a partir da judicialização da saúde.
2. Na doutrina, há outros exemplos: “Os exemplos são variados: Um cadeirante que ingressa com ação judicial para obrigar a Municipalidade a oferecer,
num determinado trajeto, veículo com as especificidades necessárias ao seu transporte; um morador que, incomodado com o transtorno que uma feira livre lhe
causa, ingressa com ação judicial para proibir sua realização; um sujeito que, inconformado com uma propaganda enganosa, que fere a sua inteligência e boa-fé,
ingressa com ação judicial para retirá-la dos meios de comunicação; um sujeito que, entendendo que determinada intervenção em monumentos mantidos em
praças públicas viola o seu direito a apreciar o patrimônio histórico e cultural, ingressa com ação para proibir tal conduta; um ouvinte de rádio que ingressa com
ação para retirar a “Voz do Brasil”da programação com o argumento que tem o direito de ouvir músicas e informações no tempo que dura o programa oficial.”
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do Processo Coletivo: volume único. 3 ed. Rev., atual. E ampl. — Salvador: Ed. Juspodivm, 2016.

3. “ A ação ajuizada pelo indivíduo, ainda que voltada para a defesado direito à tranquilidade ou à sua saúde, refletirá em toda a coletividade, porque
demandará solução uniforme, na medida em que não se pode conceber, por exemplo, em termo concretos, que a limitação ou não do barulho, bem como
a manutenção ou não das atividades da indústria, produzam efeitos apenas em relação ao autor individual.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A
legitimação nos processos coletivos e as ações coletivas passivas. Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. Ada Pellegrini Grinover… [et al.],
coordenadores. — São Paulo: RT, 2014.

4. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo brasileiro: um novo ramo do direito processual (princípios, regras interpretativas e a
problemática da sua interpretação e aplicação). São Paulo: Saraiva. 2003. Página 496.
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obrigatoriedade para que os
legitimados efetivamente atuem.

demanda será, no prisma subjetivo,
inter partes. Nada obstante, os
efeitos fáticos poderão atingir
Assim, surgem duas situações a esfera da coletividade, mas
que merecem, ao menos, uma os membros desta não ficarão
reflexão: a) poder-se-ia sustentar jungidos à sua imutabilidade
a inadmissibilidade da demanda (efeito no mundo do direito).8
individual com efeitos coletivos?;
b) qual será a consequência jurídica Não podemos concordar com
advinda da inércia dos legitimados a tese da inadmissibilidade da
coletivos cientificados?
demanda individual, sob pena de
vulnerar, de forma insuperável, o
A lg u n s aut ores su s t ent a m princípio do acesso à justiça (art.
que demandas desta natureza 5º, XXXV, CR/88), pois não se
deveriam ser tratadas como trata de defesa de interesse difuso
colet iv a s, poi s, apesa r do através de demanda individual,
supedâneo fático e da pretensão mas da tutela de um interesse
exercida individualmente, há individual decorrente de interesse
evidente repercussão coletiva. difuso. É o que se denomina direito
Esta repercussão, por si só, denota difuso de dimensão individual.9
que o tratamento deve ser de Caso a demanda indiv idual
processo coletivo e, sendo assim, promova a pretensão coletiva de
poder-se-ia alegar a inadequação tutela de interesse difuso, por
da via procedimental eleita e, com óbvio, deverá ser inadmitida por
isso, gerar a inadmissibilidade da inadequação da via eleita, mas na
demanda.6
hipótese em testilha, a demanda é
juridicamente possível e deve ser
N ã o c o n c o r d a m o s c o m o objeto da prestação e da entrega
Com tal atuar, o magistrado tratamento de demanda coletiva, da tutela jurisdicional do estado.10
evitará que a demanda repercuta pois, conforme dito acima, tratano seio da coletividade sem que se de ação meramente individual O S T J , em obit er dic t um ,
os legitimados coletivos tenham que terá a aplicação das regras reconheceu a possibilidade de os
ciência, mas não resolve a questão procedimentais do CPC (art. 318) indivíduos ameaçados ou lesados
de ordem prática, pois a demanda e não do microssistema da tutela promoverem uma demanda
continuará em curso e não há a coletiva7. Assim, o resultado da individual, ainda que o interesse
Em casos assim, há, a rigor,
a pr ot eç ão de u m d i r eit o
transindividual como decorrência
do exercício e o acolhimento
de uma pretensão individual.
Caso o magistrado verifique a
potencialidade, apesar da narrativa
ser meramente individual, do
resultado da demanda repercutir
na seara da coletividade, deverá
notificar os legitimados coletivos
dando-lhes ciência para a adoção
das medidas pertinentes. Tal
notificação não poderia estar
lastreado no art. 139, X, CPC,
posto aplicável quando existirem
demandas repetitivas sobre o
mesmo tema. O fundamento
jurídico de tal notificação deve ser
o art. 7º da LACP.5 O destinatário
imediato de tal notificação deve
ser o MP, pois a sua legitimação
ativa é a mais ampla dentre os
legitimados coletivos. Os demais
deverão somente ser cientificados
observadas as suas respectivas
atribuições.

5. A depender do tema versado na demanda, poderá o juiz fulcrar a sua notificação nas seguintes normas: art. 221 do ECA e arts. 89 e 98 do Estatuto
do Idoso.
6. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do Processo Coletivo. Op. Cit., 2016.

7. Na doutrina, há quem aponte o problema na certificação da ação como coletiva ou individual e, diante disso, as demandas deverão receber o
tratamento correspondente. “A impossibilidade lógica de fracionamento do objeto, em tais hipóteses, enseja inclusive a dificuldade de diferenciação entre
tutela coletiva e individual, demandando, dessa forma, solução comum, ainda que a iniciativa tenha sido individual. E, assim sendo, o melhor talvez fosse
não a denegação pura e simples da admissibilidade de ações propostas por cidadão ou cidadãos, até porque ela já existe, em certas hipóteses, em razão do
alargamento do objeto da ação popular, alcançando o próprio meio ambiente, mas a ampliação definitiva do rol de legitimados. As ações receberiam, então,
sempre tratamento coletivo compatível com os interesses em conflito.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., 2014.
8. Vale mencionar que o art. 506, CPC permite a conclusão de que foi adotado o regime in utilibus na sentença, pois o resultado do processo não pode
prejudicar terceiros, mas pode gerar benefícios.
9. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo brasileiro. Op. Cit., 2003, p. 528.

10. WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Apontamentos sobre as ações coletivas. Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. Ada Pellegrini Grinover…
[et al.], coordenadores. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
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subjacente, em uma visão macro,
fosse difuso.11

Vale lembrar que o indivíduo, salvo
na condição de cidadão para fins
de propositura da ação popular
(art. 5º, LXXII, CR/88 c/c art. 1º.
LAP), não ostenta legitimidade
ativa para a condução de um
processo coletivo12 , ainda que
verse sobre direito individual
homogêneo (art. 81, pu, III, CDC).
O que o ordenamento permite
é a sua intervenção individual
em processo coletivo, na forma
do art. 94, CDC c/c art. 18, pu,
CPC e a sua intervenção como
cidadão-eleitor nos casos em que
a demanda coletiva proposta por
um legitimado coletivo tenha o
mesmo objeto de uma possível
ação popular (art. 1º LAP).

Caso o juiz decida aplicar a norma
do art. 139, X, CPC, conforme
sugerido acima, para cientificar
os legitimados coletivos e seja
verificada a sua inércia, surge
a necessidade de enfrentar a
consequência jurídica inerente.
O CPC não resolve o problema,
pois limita-se a indicar que os

legitimados serão cientificados
para a propositura da demanda
coletiva.

Considerando que o Ministério
Público é o principal legitimado
coletivo (posto responsável pela
maioria das demandas coletivas
propost as) ativo, a solução
pode ser encontrada em nosso
próprio sistema. Na hipótese do
MP quedar-se inerte, apesar do
CPC sequer fixar um prazo para
a sua manifestação, poder-se-ia
sustentar a ciência ao Procurador
Geral de Justiça (art. 28, CPP)
para ratificar ou não a inércia
do membro do MP, mediante
aplicação analógica das regras
do arquivamento do inquérito
policial ou das peças de informação
remetidas pelo órgão jurisdicional
(art. 40, CPP). A melhor solução,
ao meu sentir, seria a aplicação
da norma do art. 139, X, CPC com
a fixação de um prazo para que o
legitimado coletivo se manifeste.
Findo o prazo, sem manifestação
expressa ou com manifestação
expressa em sentido negativo, nos
casos do MP, deverá o magistrado

remeter as peças de informação ao
Conselho Superior do MP (art. 9º
da LACP), por aplicação analógica
do sistema de arquivamento do
inquérito civil, para o devido
reexame da manifestação do
membro. Não há a necessidade de
utilização do CPP, pois o próprio
microssistema da tutela coletiva
nos indica a melhor solução.
A questão ganha novos contornos
quando o art. 139, X, CPC for
usado para cientificar os demais
legitimados coletivos referidos.
Nestes casos, findo o prazo fixado
pelo juiz, sem manifestação
expressa ou com manifestação
expressa negativa, deverá ser
cientificado o MP para ciência e
adoção das medidas pertinentes.

Não é demais lembrar que, ao
contrário do que ocorre no
processo penal 13 , não há no
processo coletivo a possibilidade
de ajuizamento de ação civil
privada subsidiária da pública,
por ausência de previsão legal.
Entretanto, há quem sustente, de
lege ferenda, esta possibilidade
. 14 Apesar de reconhecer a

11. REsp 163.483/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Adhemar Maciel, 2ª T., j. 01/09/1998, DJ 29/03/1999.

12. Com uma bela síntese sobre as críticas à Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas, podemos mencionar as lições de Larissa Claire Pochmann
da Silva: “No Brasil, a não inclusão expressa da legitimidade do indivíduo para a ação civil é associada a uma má experiência com a ação popular, em que o
legitimado é o cidadão. Destaca Eurico Ferraresi que o que se temia era a “banalização das demandas coletivas”, a partir do raciocínio de que o “brasileiro não
está preparado para utilizar judicialmente as ações coletivas”. Se pudesse utilizá-las, poderia gerar “inúmeras repercussões perniciosas que, mesmo nos casos
de improcedência, jamais poderão ser reparadas” De acordo com José Carlos Baptista Puoli, nem a condenação por litigância de má-fé, hoje prevista no artigo 17
da Lei nº 7.347/85, nem os filtros normais do sistema processual atual bastarão para o controle da atuação da pessoa física nas demandas coletivas, já que, na
prática, seriam recursos pouco utilizados. Ademais, sustenta-se que muitas vezes os lesados sequer conhecem seus direitos e ficarão em situação de desvantagem
frente ao autor das lesões, que possui maior potencial econômico para contratar bons profissionais para seu assessoramento, produzir provas e arcar com os custos
processuais. Além desses argumentos, ainda caberia afirmar que a legitimação individual nas ações coletivas pertence ao ordenamento jurídico estadunidense,
estando em desacordo com as tradições e raízes jurídicas brasileiras. Aponta-se, por fim, uma falta de interesse do indivíduo para defender interesses difusos,
na medida em que inexistiriam vantagens econômicas diretas em seu patrimônio. Assim, pode-se perceber que todos os argumentos que rechaçam a atuação do
indivíduo estão relacionados aos valores altos de custas processuais e de honorários advocatícios, ao seu despreparo para atuar em nome da coletividade e à falta
de interesse de agir, se for considerado que sua lesão é de um valor muito pequeno diante do valor total de todos os afetados.” SILVA, Larissa Clare Pochmann
da. A legitimidade do indivíduo das ações coletivas. LMJ Mundo Jurídico. Rio de Janeiro. 2013. Página 163/164.
13.

Com a possibilidade de ajuizamento de uma ação penal privada subsidiária da pública.

14. Impende salientar, contudo, que no âmbito do direito empresarial, há a possibilidade de uma legitimidade extraordinária subordinada derivada
da inércia do legitimado originário, conforme se verifica no art. 159, §3º da LSA. Há, na doutrina, quem sustente a possibilidade de utilização do mesmo
sistema do processo penal ao processo coletivo, através da criação, de lege ferenda, da Ação Civil Privada Subsidiária da Pública. SANTOS, Ana Lucia
Torres. A Ação Civil Privada Subsidiária da Pública e a Legitimidade do Cidadão na Ação Civil Pública. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
em Direito da Universidade Estácio de Sá. Orientador: Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho. Defesa em 1º de agosto de 2010.
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ausência de amparo legal para
a possibilidade do indivíduo
promover uma ação civil privada
subsidiária, há a necessidade
de, ao menos, enfrentar o tema,
pois nem sempre os legitimados
coletivos poderão ou quererão
agir, seja por questões afetas às
suas atribuições funcionais (nos
casos do MP, da Fazenda Pública e
da Defensoria Pública) ou por falta
na localidade de representantes
da sociedade civil organizada.15

Para parte da doutrina, negar
a possibilidade do indivíduo
ostent ar leg it imidade at iva
para a propositura da demanda
coletiva é criar uma vedação
ao seu acesso à justiça (art. 5º,
XXXV, CR/88), pois restringiria
o exercício judicial de sua
pretensão somente aos casos
de pr o c e s s o s i nd i v idu a i s .
Afirmar a possibilidade de tal
legitimação acarreta, a rigor,
uma efetivação dos direitos
fundamentais. Ademais, segundo
este entendimento, vedar a sua
legitimidade ativa acarretaria a
possibilidade de manter-se uma
situação de ameaça e/ou lesão
ao direito material subjacente
enquanto os legitimados coletivos
ficam inertes.16 Seguindo este
entendimento, tanto o indivíduo
afetado pelo evento quanto algum
que não seja afetado poderá
ostentar a legitimação ativa,
mas sem afastar a possibilidade
do cont role ope iudicius da
representatividade adequada,
em virtude da inexistência de

prev isão legal ex pressa da parte da sociedade ou vai ser
sua legitimidade (controle ope inválida para todos, não havendo
legis).17
como cindir. Por isso chamam de
ações pseudoindividuais. Ação
Em suma, sobre a possibilidade que deveria ter sido proposta com
de um indivíduo tutelar interesse pedido coletivo.
t r a n s i n d i v idu a l , p o de mo s
apontar as seguintes posições: N a d e n o m i n a d a a ç ã o
a) inadmissibilidade da atuação pseudoi nd iv idu a l , h á u m a
processual ativa do indivíduo demanda individual que, apesar
em demandas coletivas por de lastreada em direito subjetivo
absoluta ausência de previsão individual com uma pretensão
legal; b) possibilidade de atuação individualmente exercida, deveria
processual ativa do indivíduo em ter um pedido coletivo, pois o
demandas coletivas somente nos resultado do processo afetará
casos de inércia dos legitimados todos que titularizam o direito
coletivos, através da ação civil subjetivo. Trata-se de demanda
privada subsidiária da pública baseada em direito material
e c) possibilidade de atuação unitário ou incindível. Assim, a
processual ativa do indivíduo em relação jurídica de direito material,
demandas coletivas diretamente também incindível, somente
com base no princípio do acesso poderá ser resolvida de maneira
à justiça com o devido controle idêntica para todos. Como é um
judicial da representatividade caso de direito material incindível,
adequada no caso concreto.
o resultado da demanda deverá ser
igual para todos. A relação jurídica
1.4.3 AÇÃO PSEUDOINDIVIDUAL
de direito material subjacente
às ações pseudoindividuais é
A a ç ã o p s e u d o i n d i v i d u a l idêntica, portanto, às relações
é u m a a ç ã o m e r a m e n t e jurídicas de direito material que
individual, lastreada em direito ensejam o litisconsórcio unitário.
eminentemente individual, mas
que gera efeitos ultra partes ou Este tipo de demanda acarreta os
até mesmo erga omnes, conforme seguintes problemas18: a) como
o caso concreto. A pretensão será a eficácia subjetiva da coisa
exercida deveria ser coletiva, a julgada material?; b) os demais
exemplo, ação de anulação de uma titulares do direito material
assembleia de uma determinada deduzido deverão ser cientificados
coletividade. Se um sócio ou um da sua propositura? e c) fomento à
acionista propuser uma ação de propositura de diversas demandas
anulação de assembleia o direito com o mesmo objeto gerando,
material deduzido é incindível, é por via de consequência, risco
unitário. Ou a assembleia vai ser evidente de decisões conflitantes.
válida para todos que fizerem

15.

SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Op. Cit. 2013.

17.

SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Op. Cit. 2013.

16. SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Op. Cit. 2013.

18

TESCHEINER, José Maria: http://www.processoscoletivos.com.br/~pcoletiv/index.php/ponto-e-contraponto/587-acoes-pseudoindividuais
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Considerando a natureza do
direito material subjacente, é
imprescindível que os demais
titulares do direito material sejam
cientificados (art. 238, CPC), sob
pena de vulnerar o princípio
do devido processo legal e do
contraditório participativo. Assim,
a demanda pseudoindividual
somente poderá ser aceita e
surtir os seus regulares efeitos
se todos os titulares da demanda
forem devidamente cientificados.
A eficácia subjetiva da coisa
julgada material, por seu turno,
deverá ser erga omnes, tanto no
caso de improcedência, quanto
na procedência (imutabilidade
pro et contra), ou seja, deverá
atingir todos que titularizam
o direito material deduzido em
juízo. Tal afirmação decorre da
unitariedade da relação de direito
material. Ademais, o autor da
demanda figura como substituto
processual ( leg it imidade
conglobante prevista no art. 18,
CPC) dos demais titulares do
direito material.

através da aplicação do art. 139,
X do CPC, com a notificação
dos legitimados coletivos para
a proposit ura da demanda
coletiva e, com isso, permitir a
aplicabilidade da suspensão dos
processos individuais (sistema
do fair notice e right to opt), na
forma dos arts. 104 do CDC,
22, §1º da LMS e 13, pu da LMI.
Caso a repetição das demandas
veicule a mesma questão de
direito, poderá ser suscitado,
na forma do art. 976 do CPC, o
IRDR (incidente de resolução
de dema nda s repet it iv a s).
Entretanto, há na doutrina quem
defenda a proibição das demandas
pseudoindividuais19 ou a extinção
sem resolução do mérito por
ausência de interesse processual
em virtude da inadequação da
via eleita20. O STJ, de certa forma,
já teve a oportunidade de se
manifestar sobre o tema.21
1.4.4 AÇÃO PSEUDOCOLETIVA OU
ACIDENTALMENTE COLETIVA

de tutela coletiva de direitos. O
direito material transindividual
veiculado na demanda é individual
homogêneo (acidentalmente
coletivo), conforme arts. 81, pu,
III e 103, III do CDC e 21, pu, II
da LMS, com a devida aplicação
do microssistema da tutela
coletiva. 22Trata-se de conceito
adotado por parcela significativa
da doutrina.23

A demanda coletiva para a defesa de
direitos individuais homogêneos
visa o exercício de uma pretensão
para a fixação de uma tese jurídica
geral, referente a determinados
fatos (e não à questão jurídica),
que pode aproveitar determinadas
pessoas.24

Pa r a que a dema nda seja
considerada como pseudocoletiva
é imprescindível a predominância
das questões comuns sobre as
individuais e da utilidade da tutela
coletiva no caso concreto.25

Assim, mantém-se a natureza de
A ç ã o p s e u d o c o l e t i v a o u coletiva da demanda que tutela
Por fim, o problema da repetição acidentalmente coletiva é aquela direito individual homogêneo,
das demandas poderá ser resolvido através da qual há o exercício apesar, de como afirmado acima,

19. “A solução que seria mais apropriada, em nosso sentir, na conformidade das ponderações acima desenvolvidas, seria a proibição de demandas individuais
referidas a uma relação jurídica global incindível. Porém, a suspensão dos processos individuais poderá, em termos práticos, produzir efeitos bem próximos da
proibição, se efetivamente for aplicada pelo juiz da causa.” WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Revista de Processo.
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 31, n. 139, p. 28-35, set. 2006. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do Processo Coletivo. Op. Cit., 2016.
20. DONIZETTI, Elpídio; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. 1. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 557 p.
21. Resp 1216600/RJ, Min. Rel. Hermam Benjamim.

22. “Na essência e por natureza, os direitos individuais homogêneos, embora tuteláveis coletivamente, não deixam de ser o que realmente são: genuínos
direitos subjetivos individuais.” ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006.

23. DONIZETTI, Elpídio; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. Araújo Filho, Luiz Paulo da Silva.
Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.114. Zavascki, Teoria Albino. Processo
Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2006. ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais:
para além da proteção dos interesses individuais homogêneos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 123-141.
24. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.114.

25. “Há de atentar o leitor para o risco de tratar molecularmente as ações para tutela de direitos meramente individuais, aqueles desprovidos das
características de “predominância das questões comuns sobre as individuais”e da “utlidade da tutela coletiva no caso concreto”que denotam e caracterizam
os direitos individuais homogêneos (art. 26, §1º. CBPC-IBDP e art. 30 CBPC-UERJ/UNESA), e possibilitar a formação dessas ações pseudocoletivas.” JÚNIOR,
Fredie Didier e Júnior, Hermes Zaneti. Op. Cit., 2007. Página 94.
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a maioria sustentar entendimento
diverso. A rigor, trata-se de
demanda coletiva, com aplicação
do microssistema da tutela
coletiva, pois a pretensão não fica
adstrita aos direitos individuais.
Os direitos foram coletivizados
para possibilitar, através da
demanda coletiva, a tutela da
coletividade formada através da
prestação jurisdicional adequada
e efetiva. Tanto é verdade que,
mesmo quando não compareça
um número compatível com
a g rav idade do dano para
habilitação no processo coletivo
(art. 100, CDC), a demanda, na
fase de cumprimento de sentença,
prosseguirá com a atuação dos
legitimados coletivos (art. 82,
CDC) para que o valor obtido
com a sentença de procedência
seja direcionado para o fundo de
defesa dos direitos difusos.26

O Pleno do STF proferiu decisão
reconhecendo que os direitos
individuais homogêneos são uma
subespécie de direitos coletivos.27

Os direitos indiv iduais
homogêneos são, por t anto,
direitos coletivos e merecem, por
conseguinte a atuação integral
e efetiva da tutela coletiva.
Conforme aponta Fredie Didier, há
na tutela jurisdicional dos direitos
individuais homogêneas três fases
que precisam ser analisadas: a)
fase de conhecimento; b) fase de
liquidação e execução no plano

individual e c) fase de recuperação
f luída. 28 As duas primeiras
fases foram expressamente
reconhecidas em sede de obiter
dictum pelo STF.29

Na primeira fase, que é a de
certificação do direito (processo
de conhecimento), há nítida
tutela coletiva, pois há um núcleo
de homogeneidade para fins de
identificação do an debeatur (dever
jurídico — se é devido), do quid
debeatur (aquilo que é devido) e o
quis debeatur (aquele que ostenta o
dever jurídico, ou seja, quem deve).
Trata-se de tutela jurisdicional
individual, ainda que proposta por
legitimado coletivo, até porque há
um direito de preferência em favor
das vítimas e dos seus sucessores
(art. 99, CDC).

Há, na doutrina, entretanto,
quem sustente que as ações
pseudocoletivas são aquelas que
tutelam direitos individuais,
tal como ocorre nos direitos
individuais homogêneos e nos
direitos individuais indisponíveis
da criança, do adolescente e
do idoso, sem a aplicação do
microssistema coletivo, pois são
tutelados direitos individuais
devidamente individualizados,
com identificação prévia de seus
titulares,. 30 Assim, os direitos
individuais homogêneos não
Na segunda fase, após a devida seriam direitos coletivos, mas sim
certificação do direito, que direitos individuais coletivamente
é a da liquidação e execução tratados.31
(cumprimento de sentença) do
título executivo judicial (sentença As características do direito
com condenação genérica — art. individual homogêneo serão
95, CDC), há heterogeneidade, delineadas em capítulo próprio
pois o objetivo será a satisfação para o qual remetemos o leitor,
dos créditos individuais para mas, neste tópico é imprescindível
identificar o cui debeatur (para a análise da repercussão subjetiva
quem é devido) e o quantum desta demanda para fins de
debeatur (o quanto é devido).
diferenciá-la das anteriores.
Na terceira e última etapa, que é
do fluid recovery, tudo o que for
devido valerá em favor de todo
o grupo com o fito precípuo de
assegurar a integral reparação

26. No mesmo sentido do texto JÚNIOR, Fredie Didier e Júnior, Hermes Zaneti. Op. Cit., 2017.
27.

STF — RE: 163231 SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 26/02/1997, Tribunal Pleno.

29.

STF — RE: 631111 GO, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07/08/2014, Tribunal Pleno.

28.

do dano. O valor será revertido
para o fundo de defesa dos direitos
difusos e, portanto, em favor de
toda a coletividade (art. 100, CDC).
Nesta etapa, novamente, verificarse-á o núcleo de homogeneidade
que ensejará a tutela coletiva.

Nas demandas acidentalmente
coletivas, a eficácia subjetiva
da coisa julgada material é erga
omnes, conforme art. 103, III, CDC,
e atingirá a esfera jurídica das

JÚNIOR, Fredie Didier e Júnior, Hermes Zaneti. Curso de Direito Processual Civil. Op. cit., 2017.

30. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. Cit., 2016. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.199-202. ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo Coletivo. Op. Cit., 2006.
31. ZAVASCKI, Teoria Albino. Op. Cit., 2006. ARENHART, Sérgio Cruz. Op. Cit., 2013, p. 123-141.
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vítimas do evento danoso somente
para beneficiá-las, jamais para
prejudicá-las (regime jurídico in
utilibus). Apesar da utilização pelo
legislador da nomenclatura erga
omnes, bem como pela doutrina
largamente dominante, reputamos
mais adequada a nomenclatura
erga victimae, pois o resultado da
demanda não atingirá a todos de
forma indistinta, mas tão-somente
às vítimas do evento danoso.
Assim, julgada procedente a
pretensão da ação coletiva de
responsabilidade, por exemplo,
pelos danos individualmente
sofridos, proposta nos termos do
art. 91, CDC, a sentença beneficiará
todas as vítimas e seus sucessores,
que poderão proceder à liquidação
e execução (cumprimento) da
sentença, na forma dos arts. 97
e 103, §3º, CDC. Há, na doutrina,
quem também critique a adoção
da nomenclatura legal, com base
na premissa aqui veiculada, mas
sustenta que o ideal seria o uso do
termo ultra partes.32
Há que se ressalt ar que a
possibilidade de intervenção
i n d i v idu a l n a s de m a n d a s
acidentalmente coletivas, através
da assistência litisconsorcial (art.
94, CDC e art. 18, pu, CPC), gera a

imutabilidade pro et contra, ou seja,
uma imutabilidade incondicionada
(independentemente do resultado
positivo ou negativo), conforme
se verifica na leitura a contrário
senso do art. 103, §2º, CDC.
Assim, podemos concluir que a
regra geral é o regime jurídico
in utilibus (somente o resultado
benéfico atinge a esfera jurídica
individual), exceto nos casos de
intervenção individual, quando
aplicar-se-á a imutabilidade pro
et contra.33

subjetivo (eficácia subjetiva da
coisa julgada), quanto no objetivo
(modo de produção), conforme
arts. 18, LAP, 16, LACP e 103, CDC.

1.4.5 AÇÃO (ESSENCIALMENTE)
COLETIVA

Para uma seg unda tese
doutrinária, ações coletivas são
definidas conforme o objeto
veiculado na demanda (tutela
jurisdicional pretendida), ou
seja, aquelas por meio das quais
se defendem direitos difusos,
coletivos em sentido estrito e
individuais homogêneos (art. 81,
pu, I ao III, CDC).36

Para uma pr imeira tese
doutrinária 35, os requisitos da
ação coletiva são: a) atuação de um
legitimado coletivo (legitimidade
para agir); b) objeto do processo,
qual seja a defesa de um direito
transindividual; c) coisa julgada
material com aplicação do regime
jurídico especial, tanto no plano

Para uma quarta tese
doutrinária 38 , com a qual nos
filiamos, a legitimidade para agir e
o regime jurídico da coisa julgada
material não são elementos
indispensáveis para qualificar
juridicamente o processo como
sendo coletivo, pois basta que a
situação/ relação fática/jurídica

Para uma terceira tese doutrinária,
ação coletiva é o instrumento
Considerando os conceitos processual colocado à disposição
supra apresentados, bem como a de determinados entes públicos
divergência acerca da existência o u s o c i a i s , a r r o l a d o s n a
de ações pseudocoletivas 34 , Constituição ou na legislação
imprescindível f i xar, neste infraconstitucional, para a defesa
momento o conceito de ação via jurisdicional dos direitos
coletiva.
coletivos em sentido amplo.37

32. Andrade, Adriano. Interesses difusos e coletivos esquematizado/ Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade — 5 ed. Rev., atual. E ampl.
— Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor,
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses — 21 ed. Rev., ampl. E atual. — São Paulo: Saraiva, 2008.
33. Vale ressaltar, conforme se verá em capítulo próprio, que somente será possível a intervenção individual nas demandas coletivas que tutelarem
direito individual homogêneo.
34. Diretamente derivado do debate sobre o direito individual homogêneo ser realmente um direito coletivo.

35. GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p.16. ROCHA, Luciano Velasque. Ações Coletivas — no
Direito Comparado e Nacional. São Paulo: RT, 2002, p. 26.

36. WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Apontamentos sobre as ações coletivas, Revista de Processo, v.75, p. 273. GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. Curso
de Direito Processual Civil Coletivo. 2ª ed. São Paulo: SRS Editora, 2008.
37.

ALMEIDA, Gregorio de Assagra. Direito processual coletivo brasileiro. Op. Cit., 2003.

38. DIDIER JR, Fredie; Zaneti Jr, Hermes. Op. Cit., 2016. ARGENTA, Graziela; ROSADO, Marcelo da Rocha. Do processo coletivo das ações coletivas ao
processo coletivo dos casos repetitivos: modelos de tutela coletiva no ordenamento brasileiro. Revista eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro.
Ano 11. Volume 18. Número 1. Janeiro a abril de 2017.
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direito difuso (art. 81, pu, I, CDC),
o resultado do processo atingirá
todos de forma indistinta, pois os
sujeitos que titularizam o direito
Fixado o conceito geral de ação material são indetermináveis.
coletiva, passamos a análise do Na tutela jurisdicional do direito
conceito de Ação essencialmente coletivo em sentido estrito (art. 81,
coletiva. Trata-se de conceituação pu, II, CDC e art. 21, pu, I, LMS), o
que somente pode decorrer da resultado do processo atingirá os
classificação das ações coletivas membros do grupo, categoria ou
em essencialmente coletivas e classe de pessoas que titularizam
acidentalmente coletivas.
o direito material deduzido em
juízo.
Ação coletiva ou essencialmente
coletiva é aquela através da qual Não é demais lembrar que o
há o exercício de tutela de direitos resultado do processo coletivo
coletivos ou essencialmente somente atingirá a esfera jurídica
coletivos. O direito material das vítimas do evento danoso
transindividual veiculado na para beneficiá-las, jamais para
demanda é difuso ou coletivo em prejudicá-las (regime jurídico in
sentido estrito, conforme arts. utilibus).
81, pu, I e II e 103, I e II do CDC
e 21, pu, I da LMS, com a devida Por fim, vale mencionar a existência
aplicação do microssistema da da limitação territorial da eficácia
tutela coletiva. As características erga omnes da sentença de
dos direitos essencialmente procedência do processo coletivo,
coletivos (difusos e coletivos em conforme art. 16, LACP. Este tópico
sentido estrito) serão delineadas será mais adiante analisado, mas
em capítulo próprio para o qual já podemos destacar que o STJ
remetemos o leitor, mas, neste possui precedentes no sentido da
tópico é imprescindível a análise inaplicabilidade desta limitação.39
da repercussão subjetiva desta
demanda para fins de diferenciá-la
das anteriores.
conflituosa deduzida em juízo seja
coletiva, posto pertencente a uma
determinada coletividade.

Nas demandas essencialmente
coletivas, a eficácia subjetiva
da coisa julgada material é erga
omnes, conforme art. 103, I, CDC,
quando a tutela jurisdicional tiver
como objeto o direito difuso e será
ultra partes, conforme art. 103, II,
CDC e art. 21, pu, I, LMS, quando
versar sobre a tutela jurisdicional
do direito coletivo em sentido
estrito. Na tutela jurisdicional do

39. REsp: 411529/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/06/2008, 3ª T., j. 05/08/2008; REsp: 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/10/2011,
Corte Especial, j. 12/12/2011.
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Resumo. O texto propõe-se a examinar, dogmaticamente, a disciplina normativa do ônus
da prova no direito processual civil brasileiro.

1. Introdução.
Os problemas sobre o ônus da prova são universais; desconhece-se
ordenamento jurídico que não tente de algum modo resolvê-los.
O novo Código de Processo Civil brasileiro, publicado em 2015, trouxe
importantes inovações sobre esse tema 2. A consagração legislativa expressa da
possibilidade de o juiz redistribuir o ônus da prova, caso a caso, muito
possivelmente seja inédita e, por isso, possa vir a servir como paradigma para
outros países.
Este ensaio dedica-se a apresentar os contornos dogmáticos da disciplina do
ônus da prova no Direito Processual Civil brasileiro, estruturado pelo Código de
2015. As referências a “CPC” são ao Direito brasileiro 3.
2. Conceito de ônus da prova. Dimensões (funções) objetiva e subjetiva

1

Ônus é o encargo cuja inobservância pode colocar o sujeito numa situação de

Em homenagem a Humberto Theodoro Jr. Publicado na Revista Direito Mackenzie, v. 11, n. 2., 2017.

2
Art. 373 do Código de Processo Civil brasileiro de 2015: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. §
1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova
também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou
durante o processo”.

3
A íntegra do CPC brasileiro de 2015 pode ser acessada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm
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desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu
cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em
observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir da
sua inobservância.

Ônus da prova é, pois, o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração
de determinadas alegações de fato. Esse encargo pode ser atribuído (i) pelo
legislador, (ii) pelo juiz ou (iii) por convenção das partes.
A atribuição feita pelo legislador é prévia e estática (invariável de acordo com as
peculiaridades da causa); a distribuição feita pelo juiz ou pelas partes é considerada
dinâmica, porque feita à luz de uma situação concreta.

O legislador, conforme será visto adiante, estabelece abstratamente quem arca
com a falta de prova; são as chamadas regras gerais sobre ônus da prova. Mas essas
regras podem ser alteradas, em determinadas circunstâncias, pelo juiz ou, atendidos
certos requisitos, por convenção das partes.
As regras de ônus da prova devem ser analisadas a partir de duas perspectivas
(dimensões ou funções).

Numa primeira perspectiva, elas são regras dirigidas aos sujeitos parciais,
orientando, como um farol, a sua atividade probatória. Tais regras predeterminam os
encargos probatórios, estabelecendo prévia e abstratamente a quem cabe o ônus de
provar determinadas alegações de fato. Fala-se aí em ônus subjetivo ou função
subjetiva das regras do ônus da prova, que permite “dar conhecimento a cada parte
de sua parcela de responsabilidade na formação do material probatório destinado à
construção do juízo de fato” 4.“O desejo de obter a vitória cria para a litigante a
necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho
de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente
utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num
primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal)” 5.
Sucede que é possível que as provas produzidas sejam insuficientes para revelar a
verdade dos fatos. Mesmo sem prova, porém, impõe-se ao juiz o dever de julgar –
afinal, é vedado é o non liquet.

A partir daqui entra a segunda perspectiva pela qual se podem enxergar as regras
sobre ônus da prova: trata-se de regramento dirigido ao juiz (uma regra de
julgamento), que indica qual das partes deverá suportar as consequências negativas
eventualmente advindas da ausência, ao final da atividade instrutória, de um
determinado elemento de prova. Sob esse ângulo, fala-se em ônus objetivo 6-7.
.CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 52.

4

5
. MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Julgamento e ônus da Prova”. Temas de Direito Processual Civil – segunda série. São Paulo:
Saraiva, 1988, p. 74-75.
6
. “A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente
ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar,
conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as conseqüências desfavoráveis de não se haver provado o
fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo ou material)”.
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Julgamento e ônus da Prova”. Temas de Direito Processual Civil – segunda série. São Paulo:
Saraiva, 1988, p. 74-75). “O valor normativo das disposições pertinentes à distribuição do onusprobandi assume real importância
na ausência de prova: em semelhante hipótese é que o juiz há de indagar a qual dos litigantes competia o ônus, para imputar-lhe
as consequências desfavoráveis da lacuna existente no material probatório”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “As Presunções e a
Prova”. Temas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 61).

Flávio Luiz Yarshell, a despeito de utilizar essa terminologia, critica a qualificação do ônus da prova em subjetivo e objetivo. Em
sua opinião, “sob o prisma puramente lógico, desvincular essa posição jurídica dos sujeitos parciais importaria descaracterizá-la

7
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Em síntese, as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova
tanto são regras dirigidas às partes, na medida em que as orientam sobre o que
precisam provar (ônus subjetivo), como também são regras de julgamento dirigidas ao
órgão jurisdicional, tendo em vista que o orientam sobre como decidir em caso de
insuficiência das provas produzidas (ônus objetivo) 8-9 – o último refúgio para evitar o
non liquet.

A análise e eventual aplicação das regras do ônus da prova sob essa perspectiva
objetiva será feita apenas após o encerramento da fase instrutória, no momento do
julgamento. Somente então o magistrado vai verificar se as alegações de fato estão, ou
não, provadas. Quanto àquelas que estão provadas, tem-se entendido que não é
determinante, no momento da análise judicial do material probatório, discernir quem
produziu a prova trazida aos autos 10.
Não se deve, porém, minimizar a importância da função subjetiva das regras
sobre ônus da prova, seja quanto à determinação do comportamento da parte na
condução do processo, seja quanto à eventual influência que, sob essa ótica, a análise
das provas possa gerar na convicção do magistrado.

Como se verá adiante, exatamente porque as regras de ônus da prova criam
expectativas para as partes quanto a uma possível futura decisão é que eventual
redistribuição desse ônus (com aplicação da redistribuição judicial do ônus da prova)
deve ser feita em momento anterior ao da decisão, de modo a permitir que a parte
redimensione a sua participação no processo.
Correta, portanto, a lição de Artur Carpes: “se a repartição do ônus da prova
possui influência na participação das partes – na medida em que vai servir à
estruturação da sua respectiva atividade probatória –, e tal participação constitui
elemento fundamental para a construção da decisão justa, não se pode mais minimizar

como um autêntico ônus, que a toda evidência não pode ser de titularidade do juiz (que, no processo, exerce essencialmente
poderes e se sujeita a deveres)” (YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à
prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 65). Sucede que, em nosso entendimento, as qualificações subjetivo e objetivo não têm por
escopo determinar se o ônus é atribuído, respectivamente, às partes ou ao juiz. Falar em ônus sob uma perspectiva objetiva não
implica atribuí-lo ao juiz. O juiz, naturalmente, não tem ônus de provar nada. O ônus de provar, nos moldes descritos pelo
legislador, é das partes. O que se quer dizer é que as mesmas regras que disciplinam a distribuição do ônus (que as partes têm) de
provar devem servir de parâmetro objetivo para que o juiz, ao decidir, possa imputar as consequências negativas de eventual
ausência de prova de uma alegação de fato à parte que, desde o princípio, tinha o encargo de prová-la.
8
.Conferir, sobre a distinção, CARPES, Artur Thompsen. “Apontamentos sobre a inversão do ônus da prova e a garantia do
contraditório”. In: Prova Judiciária. Estudos sobre o novo Direito Probatório. Danilo Knijnik (Coord.). Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007, p. 34; GÓES, Gisele. Teoria Geral da Prova – apontamentos. Coleção temas de processo civil. Estudos em
homenagem a Eduardo Espínola. Coord. Fredie Didier Junior. Salvador: Editora Jus Podivm, 2005, p. 53.
.Interessante a correlação do ônus subjetivo e objetivo com os princípios inquisitivo e dispositivo: “Em sentido objetivo, ônus
da prova é regra de julgamento, tendo por destinatário o juiz. Assim, no processo penal, é regra, fundada na presunção de
inocência, que o juiz deve absolver o réu, não havendo, nos autos, prova da materialidade do crime e da autoria. Nesse
sentido, a regra sobre o ônus da prova, nada importando que se trate de processo inquisitorial ou dispositivo. (...) Em sentido
subjetivo, a ideia de ônus da prova liga-se mais fortemente aos processos de tipo dispositivo. O ônus da prova é repartido
entre as partes, sucumbindo aquela que dele não se desincumbe. Assim como o direito subjetivo se vincula a uma regra de
direito objetivo, assim o ônus da prova, em sentido subjetivo, vincula-se a uma regra de julgamento (ônus da prova em sentido
objetivo). (TESHEINER, José Maria Rosa. “Sobre o ônus da prova (em homenagem a Egas Dirceu Moniz de Aragão)”. In: Luiz
Guilherme Marinoni. Estudos de Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 2005, p. 355).
9

10
Assim, Barbosa Moreira: “Em última análise, não é o comportamento da parte onerada que está em causa. Os resultados da
atividade instrutória são apreciados pelo órgão judicial sem qualquer valoração, positiva ou negativa, desse comportamento. Se
persistiu a obscuridade, em nada aproveita à parte onerada alegar que fez, para dissipá-la, tudo que estava ao seu alcance, e
portanto nenhuma culpa se lhe pode imputar. Inversamente, se a obscuridade cessou para dar lugar à certeza da ocorrência do
fato, em nada prejudica a parte onerada a circunstância de que ela própria não tenha contribuído, sequer com parcela mínima, e
ainda que pudesse fazê-lo, para a formação do convencimento judicial, devendo-se o êxito, com exclusividade, a outros fatores
(…)”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “As Presunções e a Prova”, cit., p. 75).
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a importância da função subjetiva”. 11

Mesmo, porém, no momento do julgamento, o chamado ônus subjetivo da prova
pode, eventualmente, contribuir para influenciar o convencimento do magistrado.

À luz da presença ou da ausência de prova quanto a determinada alegação de fato,
pode não ser de todo irrelevante saber quem, em princípio, deveria tê-la produzido.
Flávio Luiz Yarshell lembra, corretamente, que “na mesma medida em que as
declarações da testemunha que favoreçam a parte que a arrolou possam
eventualmente ser vistas com algum cepticismo decorrente da mencionada origem,
declarações prestadas em desfavor da parte que arrolou podem ser tidas como mais
rigorosamente isentas e, portanto, dignas de maior consideração” 12.

Assim, pode ser que haja, sim, relevância em analisar se uma prova que está nos
autos efetivamente foi carreada por quem, efetivamente, tinha o ônus de trazê-la, ou
se uma prova faltante poderia ter sido trazida, com indiscutível facilidade, por uma
das partes, ainda que desonerada de fazê-lo. Essa análise pode contribuir para uma
leitura do comportamento das partes e para uma avaliação do seu grau de empenho
e comprometimento com o processo, o que, somado a outros elementos colhidos nos
autos, pode ser determinante para o acolhimento ou rejeição da sua tese 13.

3. Ônus da prova como regra de julgamento e de aplicação subsidiária.

As regras do ônus da prova, em sua dimensão objetiva, não são regras de
procedimento, não são regras que estruturam o processo. São regras de juízo, isto é,
regras de julgamento: conforme se viu, orientam o juiz quando há um non liquetem
matéria de fato – vale observar que o sistema não determina quem deve produzir a
prova, mas sim quem assume o risco caso ela não se produza.
Mas essas regras só devem ser aplicadas subsidiariamente.

Por essa razão, diz-se que: a) com o juízo de verossimilhança, deixa de existir o
motivo para a aplicação de qualquer regra de distribuição do ônus da prova – pois está
o juiz autorizado a julgar com base em prova prima facie ou prova de verossimilhança;
b) da mesma forma, quando as partes se tenham desincumbido do ônus da prova, não
haverá possibilidade de non liquet– e, portanto, o juiz julgará de acordo com as provas
e seu convencimento 14.

4. Distribuição legal do ônus da prova.
4.1. Generalidades.

Como dito anteriormente, o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo
juiz ou por convenção das partes. O legislador distribui estática e abstratamente esse
encargo (art. 373, CPC). Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada
uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que
.

CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova, cit., p. 54.

.

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova, cit., p. 64.

.

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova, cit., p. 62-63.

11

12

13

14
.WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5ª ed. São Paulo: Forense
Universitária, 1998, p. 619.
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fizer.

A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da
veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior
interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a
posição da parte na causa (se autor ou réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
deduzido); c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou
modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC).
Dessa forma, é possível classificar os fatos deduzidos, quanto à sua natureza e ao
efeito jurídico que podem produzir, em constitutivos, modificativos, impeditivos ou
extintivos.

O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo.
Compõe o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma
determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que
pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou
seu nascimento. Por exemplo: um contrato de locação e seu inadimplemento são fatos
constitutivos do direito de restituição da coisa locada; um testamento e o falecimento
do testador geram direito à sucessão; um ato ilícito e culposo, causador de dano, faz
nascer direito de indenização etc.

O réu pode defender-se simplesmente negando os fatos trazidos pelo autor,
quando sobre ele, a princípio, não pesa qualquer ônus de prova – sem excluir a
possibilidade de contraprova abaixo mencionada. Trata-se da chamada defesa direta.
Mas se trouxer fatos novos (defesa indireta), aptos a modificar o direito do autor,
extingui-lo ou impedir que ele nasça, cabe-lhe o encargo legal de prová-los, afinal de
contas é seu interesse que esse direito não seja reconhecido.

A posição do réu é, nesse sentido, até cômoda, dentro do processo, vez que sobre
ele só recairá o ônus de provar, quando demonstrado o fato constitutivo do direito
pelo autor 15. Sem prova do fato gerador de seu direito, o autor inevitavelmente
sucumbe – independentemente de qualquer esforço probatório do réu.Na verdade, só
se exige esforço probatório do réu em duas situações: a) provado o fato constitutivo
do direito do autor, cabe ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo deste
direito, eventualmente alegado; ou b) provado o fato constitutivo do direito do autor,
se o réu se limitou a negá-lo, sem aduzir nada de novo, cabe-lhe fazer a contraprova, de
forma a demonstrar o contrário. A contraprova pode servir tanto para revelar a
ilegitimidade formal ou material da prova trazida pelo autor sobre o fato, como para
afastar a ocorrência do próprio fato 16.

O réu pode deduzir três tipos de fatos novos: extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito afirmado 17. A prova de todos esses fatos novos, que, de
alguma forma, abalam o direito afirmado pelo autor, é encargo do réu.
O fato extintivo é aquele que retira a eficácia do fato constitutivo, fulminando o

. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1969, v. 2, p. 379; CAMBI, Eduardo. A Prova
Civil. Admissibilidade e Relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 324.
15

.CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, cit., p. 380.

16

.Conceitos baseados nas lições de CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit., p. 07 ss.

17
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direito do autor e a pretensão de vê-lo satisfeito – tal como o pagamento, a
compensação e a decadência legal.
Pode ser conatural ao direito, já nascendo com ele – ex.: confere-se o direito ou
seu exercício até certo termo (determinado por prazo prescricional ou decadencial),
cuja ocorrência gera extinção do direito – ou sucessivo, posterior ao seu nascimento
(ex.: pagamento ou compensação). Mas o fato extintivo conatural ao direito pode ser
neutralizado temporariamente com a superveniência de um fato novo que reforce o
fato constitutivo, tal como a interrupção da prescrição 18.
O fato impeditivo é aquele cuja existência obsta que o fato constitutivo produza
efeitos e o direito, dali, nasça – tal como a incapacidade, o erro, o desequilíbrio
contratual.
Pode ser conatural ao fato gerador – como, por exemplo, o desequilíbrio
contratual ou a ausência de boa-fé na conclusão de um negócio – ou a ele antecedente,
anterior – tal como a incapacidade. Mas, jamais, será sucessivo ou posterior. Isso
porque está sempre ligado à ausência de requisito de validade do ato gerador.
Chiovenda 19explica que, para o nascimento de um direito, é necessária a presença
de: a) causas eficientes, que são circunstâncias que têm por função específica dar
nascimento ao direito – compõem o próprio fato constitutivo do direito; e b) causas
concorrentes, que são circunstâncias que devem concorrer para que o fato constitutivo
(causa eficiente) produza seu efeito regular (dar nascimento ao direito) e cuja
ausência obsta sua produção – isto é, são fatos impeditivos do direito.
O fato impeditivo é um fato de natureza negativa; é a falta de uma circunstância
(causa concorrente) que deveria concorrer para que o fato constitutivo produzisse
seus efeitos normais. Por isso, em qualquer caso, tanto a presença de fatos
constitutivos (causa eficiente), como a ausência de fatos impeditivos (presença de
causa concorrente) “são igualmente necessárias à existência do direito” 20. É o que se
observa não só no contexto dos fenômenos jurídicos, como também dos fenômenos
naturais, como demonstra o autor italiano já citado:
Constata-se que, no âmbito dos fenômenos jurídicos, se enquadra como fato
impeditivo do nascimento de um direito, em regra, a ausência dos requisitos de
validade do fato gerador (sempre ato jurídico) e como fato constitutivo do direito a
presença dos seus pressupostos de existência.
O fato modificativo, a seu turno, é aquele que, tendo por certa a existência do
direito, busca, tão somente, alterá-lo – tal como a moratória concedida ao devedor.
Essa é, porém, apenas a regra geral que estrutura o processo civil brasileiro.
A distribuição do ônus da prova pode ser feita dinamicamente, à luz das
circunstâncias do caso, ora pelo juiz, ora pelas próprias partes.
4.2. A “inversão ope legis” do ônus da prova.

Há casos em que o legislador altera a regra geral e cria hipóteses excepcionais
de distribuição do ônus da prova – ao autor não caberia o ônus da prova do fato
constitutivo, por exemplo. Há quem denomine esses casos de inversão ope legis do
ônus da prova. É uma técnica de redimensionamento das regras do ônus da prova,
em homenagem ao princípio da adequação.
.CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit., p. 08.

18

.CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit., p. 08 e 09.

19

.CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit., p. 10.

20
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A inversão ope legis é a determinada pela lei, aprioristicamente, isto é,
independentemente do caso concreto e da atuação do juiz. A lei determina que, numa
dada situação, haverá uma distribuição do ônus da prova diferente do regramento
comum previsto no art. 373 do CPC.
Rigorosamente, não há aí qualquer inversão 21; há, tão somente, uma exceção legal
à regra genérica do ônus da prova. É, pois, igualmente, uma norma que trata do ônus
da prova, excepcionando a regra contida no art. 373 do CPC. Por conta disso, é também
uma regra de julgamento: ao fim do litígio, o juiz observará se as partes se
desincumbiram dos seus respectivos ônus processuais, só que, em vez de aplicar o art.
373 do CPC, aplicará o dispositivo legal específico.
A inversão ope legis do ônus da prova é um caso de presunção legal relativa. A
parte que alega o fato está dispensada de prová-la. Cabe a outra parte o ônus da prova
de que o fato não ocorreu
Bom exemplo de inversão ope legis é o da prova de propaganda enganosa, em
causas de consumo.
O art. 38 do Código de Defesa do Consumidor determina que o ônus da prova da
veracidade e da correção da informação ou comunicação publicitárias cabe a quem as
patrocina. A regra do ônus da prova para determinar a correção ou veracidade da
informação publicitária é a de que cabe ao fornecedor – o patrocinador da publicidade,
o anunciante, que é quem contrata a campanha das agências e dos veículos e quem se
beneficia da mensagem publicitária – fazer a prova.
4.3. Prova diabólica. Prova duplamente diabólica.

A prova diabólica 22 é aquela cuja produção é considerada como impossível ou
muito difícil. Trata-se de “expressão que se encontra na doutrina para fazer referência
àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é
extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal
demonstração” 23.
Um bom exemplo de prova diabólica é a do autor da ação de usucapião especial,
que teria de fazer prova do fato de não ser proprietário de nenhum outro imóvel
(pressuposto para essa espécie de usucapião). É prova impossível de ser feita, pois o
autor teria de juntar certidões negativas de todos os cartórios de registro de imóvel do
mundo. Outro exemplo de prova diabólica são os “factos que ocorrem em ambiente
fechado ou de acesso restrito” 24.
Há quem use a expressão para designar a prova de algo que não ocorreu, ou seja,
21
. “Inversão do ônus da prova é técnica processual, e parte do pressuposto de que o ônus pertenceria, à data da propositura da
demanda, àquele contra quem foi feita a inversão. Não devem ser tomadas como inversão do ônus da prova, senão como simples
distribuição do encargo probatório, as regras de direito material que abstratamente prevêem que em determinados casos
especificados na lei o encargo sobre determinados fatos é desta ou daquela parte no processo. É o que acontece no art. 38 do
CDC, onde não se tem, a rigor, inversão do ônus de provar, já que a regra da distribuição é esta que o legislador determinou.
Inversão há quando se inicia com um encargo e se o altera no curso do processo”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ação civil pública
e meio ambiente, cit., p. 208).

.Também chamada “prova difícil” (Cf. SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno Trigo dos. “A prova difícil: da probatiolevior à inversão do
ónus da prova”. Revista de Processo. São Paulo: RT, ano 38, v. 222, agosto/2013, p. 149-171).

22

23
.CÂMARA, Alexandre Freitas. “Doenças Preexistentes e ônus da Prova: o Problema da Prova Diabólica e uma Possível Solução”.
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, 2005, n. 31, p. 12.

.SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno Trigo dos. “A prova difícil: da probatiolevior à inversão do ónus da prova”. Revista de Processo,
cit., p. 157.

24
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a prova de fato negativo. 25
Sucede que nem toda prova diabólica se refere a fato negativo – basta pensar, por
exemplo, que nem sempre o autor terá acesso à documentação que corrobora a
existência de um vínculo contratual (fato positivo), em sede de uma ação revisional. E
nem todo fato negativo é impossível de ser provado, demandando prova diabólica (ex.:
certidões negativas emitidas por autoridade fiscal).

Quando se está diante de uma prova diabólica, algumas soluções podem ser
adotadas. Dentre essas soluções, pode-se utilizar a prova indiciária, a prova por
amostragem ou ainda a chamada probatiolevior 26.Em outras palavras, esse
“abaixamento do grau de convicção” de que fala o excerto transcrito quer dizer que o
magistrado estaria autorizado a, diante de certos fatos cuja prova é difícil, reputá-los
ocorridos com base num juízo de aparência, calcado nas máximas de experiência.

Pode ser, no entanto, que a prova seja insuscetível de ser produzida por aquele
que deveria fazê-lo, de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro. Nessa
hipótese, caso as próprias partes não tenham convencionado validamente a
distribuição do ônus da prova de modo diverso ao estabelecido pelo legislador, poderá
o juiz distribuí-lo dinamicamente, caso a caso, na fase de saneamento ou instrutória –
em tempo de o onerado dele desincumbir-se.
É o caso da prova unilateralmente diabólica, isto é, impossível (ou extremamente
difícil) para uma das partes, mas viável para a outra.
No entanto, existem situações em que a prova do fato é impossível ou muito difícil
para ambas as partes – é bilateralmente diabólica. É o que Marinoni 27 chama de
“situação de inesclarecibilidade”. Em tais casos, não cabe ao juiz manter o ônus da
prova com aquele que alegou o fato, tampouco invertê-lo, na fase de saneamento (ou
probatória), para atribuí-lo ao seu adversário (art. 373, § 2º, CPC).
Em razão disso, ao fim da instrução, o juiz pode não chegar a um grau mínimo de
convicção, e uma das partes deverá arcar com as consequências gravosas deste seu
estado de dúvida – afinal, é vedado o non liquet.
Para definir qual será sua regra de julgamento (ônus objetivo), cabe ao juiz
verificar, ao fim da instrução, qual das partes assumiu o “risco de inesclarecibilidade”,
submetendo-se à possibilidade de uma decisão desfavorável.
Assim, se o fato insuscetível de prova for constitutivo do direito do autor: a) e o
autor assumiu o risco de inviabilidade probatória (“inesclarecibilidade”), o juiz, na
sentença, deve aplicar a regra legal (373, CPC) do ônus da prova (regra de julgamento)
e dar pela improcedência; b) mas se foi o réu que assumiu o dito risco, o juiz deve,
depois da instrução e antes da sentença, inverter o ônus da prova e intimá-lo (o réu)
para que se manifeste, para, só então, dar pela procedência 28.
25
.CÂMARA, Alexandre Freitas. “Doenças Preexistentes e ônus da Prova: o Problema da Prova Diabólica e uma Possível Solução”,
cit., p. 12.
26
. “Outro instrumento de reacção à prova difícil é trazido pela degradação ou abaixamento do grau de convicção necessário
acerca da correspondência entre o relato e a realidade de um facto para que a decisão o possa aceitar como verificado para, com
base nesta conclusão, decidir. Estamos, em cheio, no domínio da probatiolevior”.(SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno Trigo dos. “A
prova difícil: da probatiolevior à inversão do ónus da prova”. Revista de Processo, cit., p. 159).
27
. MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da Convicção e Inversão do Ônus da Prova segundo as peculiaridades do caso concreto.
Disponível em: <http://www.marinoni.adv.br/principal/pub/anexos/2007061901315330.pdf>. Acesso em: 13 dez 2007, p. 7-8.

. MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da Convicção e Inversão do Ônus da Prova segundo as peculiaridades do caso concreto,
cit., p. 7 e 8.
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Tome-se o seguinte exemplo, extraído da doutrina de Gerhard Walter 29. Um
nadador iniciante faleceu na piscina de um clube social (de nadadores), de grande
profundidade, que jamais fora identificada ou sinalizada como imprópria para os
neófitos – como determinam as leis. Seus familiares ajuizaram ação indenizatória em
face do clube social sob o argumento de que a vítima morreu afogada. O clube social,
em sua defesa, sustenta que o falecimento se deu por um colapso cardíaco ou
circulatório, o que é fato natural excludente de nexo de causalidade. Ao longo do
processo, constatou-se que nenhum dos fatos (afogamento ou colapso) era passível de
prova – sequer por indício –, imperando a dúvida, uma “situação de
inesclarecibilidade”.Perceba-se, contudo, que o clube social, ao furtar-se de cumprir
seu dever legal de definir a piscina como imprópria para uso de iniciantes, aceitou o
risco de causar acidentes deste viés e produzir dano, bem como o risco de não deter
meio de prova apto a excluir o nexo de causalidade entre o descumprimento do seu
dever de proteção/prevenção (com sinalização devida) e o acidente fatal. Assumiu,
pois, o risco da “inesclarecibilidade”, devendo o julgador inverter o ônus da prova,
antes da sentença – em tempo de exercer o contraditório –, para, em seguida, condenálo a indenizar a vítima. Parece que, nestes casos, estaria o juiz valendo-se de prova
prima facie: pauta-se no que usualmente ocorre (máxima de experiência) para
presumir o afogamento. Calca-se nas regras de experiência, para se convencer da
ocorrência do fato não provado. Talvez aqui se encaixe, com perfeição, a visão de
Kazuo Watanabe exposta linhas atrás de que a inversão do ônus da prova nada mais é
do que um julgamento por verossimilhança – que é aquele promovido pela prova de
primeira aparência ou por verossimilhança (prova prima facie).
4.4. Ônus da prova de fato negativo

Fato negativo pode ser objeto de prova.
Atualmente, a ideia de que os fatos negativos não precisam ser provados (negativa
non sunt probanda) há muito já não tem valor 30. Todo fato negativo corresponde a um
fato positivo (afirmativo) e vice-versa. Se não é possível provar a negativa, nada
impede que se prove a afirmativa correspondente.
É preciso distinguir, entretanto, as negativas absolutas das relativas.
A negativa absoluta é a afirmação pura de um não fato, indefinida no tempo e/ou
no espaço (ex.: jamais usou um “biquíni de lacinho”).
Já a negativa relativa é afirmação de um não fato, definida no tempo e/ou no
espaço, justificada pela ocorrência de um fato positivo – fácil de perceber quando
lembramos dos “álibis” (ex.: na noite do réveillon, não cometeu adultério no
apartamento 501, do Hotel Copacabana, pois estava hospedada com amigas no Eco
Resort, na Praia do Forte, Bahia).
Por isso, diz-se, atualmente, que somente os fatos absolutamente negativos
(negativas absolutas/indefinidas) são insuscetíveis de prova – e não pela sua
negatividade, mas, sim, pela sua indefinição 31.
.WALTER, Gerhard. Libre apreciación de laprueba. Bogotá: Temis, 1985, p. 277 e 278.

29

. “Em primeiro lugar, em muitíssimos casos, não se saberia como aplicá-lo. Qual é o fato positivo, qual é o fato negativo? Qual é a
afirmativa, qual é a negativa? Via de regra, toda afirmação é, ao mesmo tempo, uma negação: quando se atribui a uma coisa um
predicado, negam-se todos os predicados contrários ou diversos dessa coisa”. (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito
Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1969, v. 2, p. 377). Sobre o tema, ALVIM, José Manoel de Arruda. Manual de Direito Processual
Civil. 8ª ed. São Paulo: RT, 2003, v. 2, p. 495; GÓES, Gisele. Teoria geral da prova. Salvador: Editora Jus Podivm, 2005, p. 70.
31
. LOPES, João Baptista de. A prova no direito processual civil. 3ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 32 e 33; GÓES, Gisele. Teoria geral da
prova. Salvador: Editora Jus Podivm, 2005, p. 70.
30
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Para um fato ser probando, é indispensável que seja ele determinado, isto é,
identificado no tempo e no espaço.É dessa regra que resulta não ser o fato
indeterminado ou indefinido passível de prova. Não é possível, por exemplo, provar
que a parte nunca esteve no Município de São Paulo. Nesses casos, o ônus probatório é
de quem alegou o fato positivo de que ela (a parte) esteve lá.

Em alguns casos, a negativa absoluta e indefinida pode ser provada – ou, ao
menos, presumida –, a partir do uso de mecanismos específicos.É possível provar, por
exemplo, a inexistência de contas bancárias em nome de determinada pessoa, com
uma declaração do Banco Central. Um meio de prova de que “não há débitos fiscais
pendentes” é a chamada “certidão negativa”, expedida pelas autoridades fiscais. A
viabilidade de demonstração de negativas indefinidas deve-se, sobretudo, ao fato de
existirem certos órgãos centralizadores de dados, informações e registros, aptos a
atestar fatos deste viés – muitos deles estatais (ex.: Receita Federal, Cartórios de
Imóveis etc.).No mais, inegável é a possibilidade de prova de negativa absoluta por
confissão extraída em depoimento pessoal.

Já os fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a
serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, não
compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível provar
indiretamente a não ida à academia (não fato), se houver comprovação de que esteve
toda a manhã no consultório médico 32.

Para Arruda Alvim, neste caso (o das negativas relativas), o ônus da prova será
bilateral (de ambas as partes) 33, o que não parece adequado, pois esse tipo de ônus
“compartilhado” não funciona como regra de julgamento. Ora, como deve o juiz julgar
a causa se nenhuma das partes se desincumbiu do seu ônus (imposto a ambas)? O
ônus de prova tem de ser unilateral.
Assim, neste particular, é preciso distinguir duas diferentes hipóteses.
Quando a parte deduz uma negativa relativa como não fato constitutivo do seu
direito, cabe a ela o ônus de demonstrar indiretamente sua não ocorrência, com a
prova do fato positivo correlato. Por exemplo, se um indivíduo pretende afastar
judicialmente uma multa de trânsito (direito potestativo), sob o argumento de que não
conversava ao telefone, na condução do seu veículo, no dia 12 de novembro de 2007,
às 09h00, na Avenida Otávio Mangabeira (fato negativo), porque estava com seu
veículo estacionado, neste mesmo momento, em determinado estacionamento público,
em frente à Casa do Comércio (fato positivo), cabe-lhe o encargo de provar, de forma
indireta, o fato negativo, com a demonstração do fato positivo que a ele corresponde.
Mas é possível que a parte deduza negativa relativa, em sua defesa, para
desmentir fato constitutivo do direito do seu adversário; nega o fato trazido pela
contraparte, fazendo, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que demonstra
a sua não ocorrência.
O ônus é unilateral e pode o juiz agir de duas diferentes formas: a) ou mantém a
regra legal de ônus de prova, que impõe ao autor o encargo de provar o fato
constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC) – sendo que, feita a prova pelo autor, só
resta ao réu a possibilidade de contraprova; b) ou, percebendo que o adversário (réu)
32
Nas Ordenações Filipinas, Livro III, Título LIII, § 10, encontrava-se curiosa regra nesse sentido: “Posto que seja regra que a
negativa não se pode provar, e por conseguinte se não pode articular, essa regra não é sempre verdadeira, porque bem se
pode provar se é coarctada a certo tempo e certo lugar, e bem assim se pode provar se é negativa que se resolve em
afirmativa e pode-se ainda provar por confissão da parte feita em depoimento”.
33
. ALVIM, José Manoel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed., v. 2, cit., p. 495.
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tem melhores condições de atender ao encargo probatório, inverte o ônus da prova
(na fase de saneamento ou instrução) – distribuindo dinamicamente o ônus da prova,
como será visto em item a seguir –, para que ele (réu) prove o contrário, ainda que de
forma indireta, com a demonstração do fato positivo (e novo) por ele aduzido.
Imagine-se que o autor afirmou que o réu conduzia seu veículo em alta velocidade
na Avenida Anita Garibaldi, na manhã do dia 02 de junho de 2007, e o atropelou (fato
positivo constitutivo do seu direito). O réu, em sua defesa, assevera que não estava na
condução do seu carro no dia e na hora apontados (fato negativo), pois já o tinha
transferido, nesta data, a terceiro (fato positivo correlato) 34. Aplica-se, como dito, a
regra geral (art. 373, I, CPC), cabendo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito –
o que não exclui a possibilidade de o juiz distribuir dinamicamente o ônus da prova, por
considerar que a outra parte tem melhores condições de provar o contrário.
5. Distribuição convencional do ônus da prova.

O § 3º do art. 373 do CPC permite que as próprias partes distribuam o ônus da
prova mediante convenção 35, que pode ser firmada antes ou mesmo no curso do
processo (art. 373, § 4º).
Tem-se aí típico negócio jurídico processual.
A convenção pode recair sobre o ônus da prova de qualquer fato. Pode tratar-se
de fato simples ou de fato jurídico; fato relativo a negócio jurídico ou a vínculo
extracontratual; fato lícito ou ilícito etc. Não há razão para restringir essa convenção a
fatos do próprio negócio em que a convenção porventura esteja inserida.
A convenção sobre o ônus da prova pode ser, aliás, um negócio jurídico autônomo, sem
qualquer relação com um negócio anterior – e a possibilidade de essa convenção realizar-se
na pendência de um processo reforça essa conclusão.
É passível de invalidação, entretanto, a convenção sobre ônus da prova quando: a)
recair sobre direito indisponível da parte (art. 373, § 3º, I); b) tornar excessivamente
difícil a uma parte o exercício do direito (art. 373, § 3º, II). Esse negócio jurídico, então,
pode ser realizado tanto extrajudicialmente, como judicialmente, após o início do
processo.
Bem analisadas essas situações, parece-nos que bastaria ao legislador tratar da
segunda hipótese: é vedada a convenção sobre ônus da prova que torne
excessivamente difícil o exercício de um direito – o que vale para os direitos
disponíveis ou indisponíveis. Sim, porque se a convenção firmada recai sobre fatos
ligados a direito indisponível tornando mais fácil para a parte a comprovação desses
fatos, obviamente que ela não poderia ser invalidada 36. O que o inciso I pretende é
34
.Para Leo Rosenberg, a prova de não fato não é tão difícil quanto se afirma em nossa doutrina. Basta se comprovar a ocorrência
ou não das circunstâncias que falam em favor do fato positivo correlato: “Pero se em algún caso lacomprobación de la no
existencia de um hecho resultara especialmente difícil, y, en cambio, muy fácil lacomprobación de su existência, el tribunal podrá y
deberá tomar la circunstancia de que eladversario no suministralaprueba de lainexistencia y nisiquiera trata de suministrarla,
como motivo para declarar lê inexistência delhechogracias a su libre apreciación de laprueba”. Mas em nenhum caso, conclui, a
dificuldade de fornecer a prova pode levar a uma modificação das regras de ônus de prova, conclusão com a qual não se concorda,
como se verá adiante. (La carga de laprueba. 2 ed. Buenos Aires: Julio César Faria Editor, 2002, p. 378).

. Sobre o tema, conferir o excelente trabalho de Robson Renault Godinho: GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais
sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.

35

36
.No mesmo sentido: MOUZALAS, Rinaldo; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de. “Distribuição do ônus da prova por convenção
processual”. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 240, 2015, p. 410.
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evitar que um direito indisponível deixe de ser exercido por dificuldades quanto à
prova dos fatos que lhe são subjacentes – caso em que a convenção sobre o ônus da
prova poderia representar, por via oblíqua, a própria disponibilidade do direito 37.
Exemplo de convenção que recai sobre fato ligado a direito indisponível e é, nada
obstante, válida: em termo de ajustamento de conduta (negócio jurídico para a solução
de problemas relativos aos direitos coletivos), determinada empresa se compromete a
adequar o seu processo produtivo às diretrizes de proteção ao meio ambiente,
assumindo o ônus de, na hipótese de ser demandada, provar que as providências
adotadas e materiais utilizados não agridem o equilíbrio do meio ambiente.
Percebe-se que, no contexto, se discute direito indisponível (direito fundamental
ao meio ambiente equilibrado) e a convenção recai sobre fato a ele vinculado (atos de
degradação do meio ambiente), mas não compromete o seu exercício – aliás, o facilita.
A convenção sobre ônus da prova é útil exatamente nos mesmos casos em que
se permite a distribuição feita pelo juiz, conforme será visto adiante.
O art. 51, VI, Código de Defesa do Consumidor, cuida da nulidade de convenção quando
imponha ao consumidor o ônus da prova das suas alegações. Trata-se de norma que
complementa o disposto no CPC. É como se houvesse um terceiro inciso no § 3º do art. 373
do CPC. Esse dispositivo “não proíbe a convenção sobre o ônus da prova, mas, sim, tacha de
nula a convenção, se trouxer prejuízo ao consumidor”38.
Uma vez firmada a convenção, e desde que satisfeitos os requisitos de validade,
ela é imediatamente eficaz. Aplica-se aqui o disposto no art. 200 do CPC: é
desnecessária a homologação pelo juiz para que o negócio seja imediata e plenamente
eficaz.
É relevante destacar que as convenções sobre o ônus da prova não impedem a
utilização da iniciativa probatória do magistrado. 39 Realizado o negócio probatório,
permanece a possibilidade de atuação do magistrado, que pode realizar atividade
probatória, desde que em seus limites, tendo tal convenção processual influência
apenas na aplicação do ônus objetivo da prova, se for o caso.
Tendo em vista essa situação, certa doutrina defende a inoperância da inversão
negocial, pois os poderes instrutórios do magistrado prevaleceriam sobre essa
convenção, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas ainda que
as partes houvessem pactuado diversamente. 40 Ocorre que esse posicionamento
doutrinário encontra-se em desacordo com a lógica probatória: a disposição refere-se ao
ônus objetivo e não ao sujeito que deverá produzir a prova – que, por conta da regra de
aquisição processual da prova, é questão irrelevante quando há suficiência probatória 41.
Na verdade, assumindo o referido posicionamento, qualquer modalidade de
inversão ou dinamização probatória tornar-se-ia inútil. Em nenhuma das
. No mesmo sentido, MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi Medeiros. Ônus da prova e sua dinamização. Salvador: Jus Podivm,
2014, p. 125.

37

.
NERY JR., Nelson. Código de Defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5ª ed. São Paulo: Forense
Universitária, 1998, p. 416.

38

.
DONOSO, Denis. “A prova no processo civil. Considerações sobre o ônus da prova, sua inversão e a aplicação do art. 333
do CPC diante da nova leitura do princípio dispositivo”. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, 2007, n. 51, p.
61. O art. 333, do CPC-1973 corresponde ao art. 373, do CPC-2015.

39

.
SANTOS, Sandra Aparecida Sá dos. A inversão do ônus da prova: como garantia constitucional do devido processo legal.
São Paulo: RT, 2002, p. 70-71.

40

.
MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. “Negócio processual acerca da distribuição do ônus da prova”. Revista de
Processo. São Paulo: RT, n. 241, 2015, p. 485.
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possibilidades de dinamização é impedida a atividade probatória do órgão julgador. 42
Acontece que, havendo essa inversão, há natural modificação na atuação probatória
das partes – ônus subjetivo – como também a modificação de quem arcará com os
riscos de não se desincumbir do ônus probatório – ônus objetivo –, mas nada dispõe
sobre os poderes probatórios do magistrado 43.
A doutrina brasileira não prestigia a distribuição convencional do ônus da prova,
embora se empolgue com a distribuição judicial do ônus da prova, como se verá adiante.
Tem razão Robson Renault Godinho quando manifesta o seu estranhamento quanto ao
fato de que “praticamente não se vê a referência à participação das partes na fixação da
disciplina concreta de seus encargos”44. O autor enxerga aí um sintoma da negligência
com que se vem tratando a questão da autonomia privada no processo, especialmente em
matéria probatória, em cujo regulamento se pode ver um dispositivo que expressamente
prevê a possibilidade de as partes, convencionalmente, promoverem uma distribuição do
ônus da prova de modo distinto daquele previsto na lei. Ele continua: “Realmente, é
revelador que se identifique a insuficiência das regras abstratas de distribuição do ônus da
prova, escrevam-se laudas sobre a necessidade de uma ‘teoria dinâmica’ da carga
probatória, prevejam-se modificações legislativas nesse sentido, decisões sufraguem a
teoria e prossiga um silêncio – que em certo modo é eloquente – sobre a autonomia das
partes para regulação da matéria, inclusive em conjunto com o juiz e, se for o caso, o
membro do Ministério Público. Afigura-se sintomático que se pleiteie a dinamização do
ônus da prova e se ignore a possibilidade de as partes disciplinarem os respectivos
encargos”45.
6. Distribuição do ônus da prova feita pelo juiz
6.1. Generalidades
O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos,
redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto. A
redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus
da prova – embora, como já se viu, também seja dinâmica a distribuição feita por
convenção das partes. A redistribuição judicial do ônus da prova pode ser feita de
ofício e é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC).
É preciso destacar que a regra é a distribuição legal do ônus da prova; a
dinamização depende de decisão do magistrado, seja de ofício, seja a requerimento de
uma das partes. Ou seja, a dinamização é excepcional e depende do reconhecimento
dos pressupostos do § 1º do art. 373 46.
A técnica é consagração do princípio da igualdade e do princípio da adequação.

.
Nesse exato sentido, já afirmou o STJ que “A inversão do ônus da prova não é incompatível com a atividade instrutória
do juiz reconhecida no artigo 130 do Código de Processo Civil”. (STJ, REsp 696.816/RJ, 3ª T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em
06.10.2009, publicado DJe de 29.10.2009). O art. 130 do CPC-1973 corresponde ao art. 370, do CPC-2015.

42

.

43

MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi Medeiros. Ônus da prova e sua dinamização, cit., p. 126-127.

44
.GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015,
p. 60.

.GODINHO, Robson Renault. Convenções sobre o ônus da prova. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 34.
45

. MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da prova e sua dinamização, cit., p. 232-234. De forma semelhante, SILVA,
Ricardo Alexandre da. Dinamização do ônus da prova no Projeto do Código de Processo Civil. DIDIER JR., Fredie et ali (orgs.). Novas
tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Jus Podivm, 2014, v. 3, p. 552.
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Visa-se ao equilíbrio das partes (art. 7º, CPC): o ônus da prova deve ficar com
aquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo 47.
O processo deve, ainda, ser adequado às peculiaridades do caso, sempre que a
regra geral se revelar com elas incompatível.
O CPC prevê a possibilidade de distribuição do ônus da prova pelo juiz. O Código
de Defesa do Consumidor também o faz, para as causas de consumo – e sempre em
favor do consumidor; a previsão do CPC não faz distinção em relação ao beneficiário
da inversão, que pode ser o autor ou a parte.
Esta regra do CPC é, por isso, uma regra geral. Esse item examinará as duas.
De todo modo, ambas devem observar pressupostos formais. Assim,
primeiramente serão examinados os pressupostos formais para a distribuição
dinâmica do ônus da prova feita pelo juiz e, em seguida, os pressupostos materiais,
específicos de cada uma das hipóteses.
É importante registrar, finalmente, que a norma jurídica que autoriza a redistribuição
do ônus da prova pelo juiz não se confunde com a norma jurídica que atribui ônus da prova a
uma das partes. A segunda é, como se viu, uma norma de julgamento, que serve para que o
juiz possa decidir a causa em situações de ausência de prova; a primeira é uma regra que
autoriza o órgão julgador a alterar as regras de ônus da prova. Não se pode confundir a regra
que se inverte com a regra que autoriza a inversão. A regra que autoriza a distribuição judicial
do ônus da prova é regra de procedimento, e não de julgamento48.
6.2. Pressupostos formais gerais

A redistribuição do ônus da prova pelo juiz depende da observância de três
pressupostos formais.
6.2.1. Decisão motivada

A redistribuição deve ser feita em decisão motivada (art. 373, § 1º, CPC). Embora
prevista expressamente no CPC, a exigência de motivação para a decisão que
redistribua o ônus da prova é um imperativo do art. 93, IX, da Constituição Federal.

É preciso atentar, ainda, para um aspecto muito importante: as hipóteses normativas
que autorizam a distribuição do ônus da prova pelo juiz são recheadas de conceitos jurídicos
indeterminados. O inciso II do § 1º do art. 489 do CPC reputa como não fundamentada a
decisão que “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso”.

Interessante, ainda, o posicionamento de Eduardo Cambi que, embora se refira à
redistribuição feita em causas de consumo, serve como orientação geral: o juiz, ao
inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles
expressamente; deve evitar a inversão do onusprobandi para todos os fatos que
beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando
47
. Neste particular, Manuel Domínguez chama atenção para a necessidade de cautela ao se considerar a facilidade/dificuldade
probatória como critério de distribuição. Facilidade e dificuldade são termos que podem prestar-se a abusos, alerta. Sustenta,
ainda, que a distribuição judicial deve complementar a distribuição legal, só podendo ser utilizada em casos extremos – em que as
regras objetivas sejam inaplicáveis ou conduzam a resultados manifestamente injustos (DOMÍNGUEZ, Manuel Serra. Estudios de
DerechoProbatorio. Lima: LibreriaCommunitas EIRL, 2009, p. 122 e 123).

48
. Neste sentido, CÂMARA, Alexandre Freitas. “Doenças Preexistentes e ônus da Prova: o Problema da Prova Diabólica e uma Possível
Solução”, cit., p. 11; MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da Convicção e Inversão do Ônus da Prova segundo as peculiaridades do caso
concreto, cit., p. 05 a 07; KNIJNIK, Danilo. A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário, cit., p. 182 e 183; CAMBI, Eduardo. A Prova Civil.
Admissibilidade e Relevância, cit, p. 343.
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sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta ou indefinida, o que é
imposição diabólica 49.

Para além de apontar as premissas fáticas da dinamização, a exemplo do
predomínio das técnicas necessárias, o julgador deverá sempre discriminar sobre que
fatos se aplicará a modificação probatória. Se a regra geral é a distribuição legal, os
fatos não referidos expressamente na decisão do juiz não terão seus encargos
probatórios alterados 50.
6.2.2. Momento da redistribuição

O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a
parte possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído. Essa exigência está
expressamente prevista na parte final do § 1º do art. 373 do CPC, mas é aplicável a
qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova, inclusive nas causas de
consumo.
Trata-se de exigência que prestigia a dimensão subjetiva do ônus da prova e, com
isso, concretiza o princípio do contraditório.
O momento da redistribuição pode ser qualquer um, desde que permita à parte se
desincumbir do ônus que acaba de lhe ser atribuído. No entanto, parece ser mais
oportuna a redistribuição feita por ocasião da decisão de saneamento e organização do
processo, como, aliás, expressamente indica o art. 357, III, CPC.
É bom que fique claro: não é possível a inversão judicial do ônus da prova feita na
sentença. “Se fosse lícito ao magistrado operar a inversão do ônus da prova no exato
momento da sentença, ocorreria a peculiar situação de, simultaneamente, se atribuir um
ônus ao réu, e negar-lhe a possibilidade de desincumbir-se do encargo que antes
inexistia”. 51 O processo cooperativo (art. 6º, CPC) exige que a modificação do ônus da
prova respeite a necessidade da prévia informação às partes dos novos encargos
probatórios e permitir a atuação da parte para desincumbir-se do novo ônus a ela
imposto 52.
Por outro lado, exigir que a parte, apenas por vislumbrar uma possível inversão
judicial do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como da inexistência do fato
constitutivo do direito do autor, é transformar em regra geral aquilo que foi pensado
para ser aplicado caso a caso; ou seja, é considerar que a possibilidade de inversão
feita pelo juiz equivale à distribuição do ônus da prova feita pelo legislador.
Se isso acontecer, a decisão é nula, por violação ao contraditório.
A previsão da parte final do § 1º do art. 373 do CPC encerra, assim, longa

.CAMBI, Eduardo. A Prova Civil. Admissibilidade e Relevância, cit., p. 420.

49

. MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da prova e sua dinamização, cit., p. 202.

50

. GIDI, Antônio. “Aspectos da Inversão do Ônus da prova no Código do Consumidor”. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995, n. 13, p. 38. No mesmo sentido, quanto ao momento da inversão judicial, CAMBI, Eduardo. A Prova Civil. Admissibilidade e
Relevância, cit., p. 418 segs.; CARPES, Artur Thompsen. Apontamentos sobre a inversão do ônus da prova e a garantia do contraditório, cit., p.
40 segs.; ALVES, Maristela da Silva. “Esboço sobre o significado do ônus da prova no Processo Civil”. In: Prova Judiciária. Estudos sobre o
novo Direito Probatório. Danilo Knijnik (Coord.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007,p. 212-213; MIRANDA NETTO,
Fernando Gama de. Ônus da Prova: No Direito Processual Público. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 217-218; MENDES Jr., Manoel
de Souza. “O momento para a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor”. Revista de processo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, n. 114, 2004, p. 89.

51

52
. MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. A dinamização do ônus da prova sob a óptica do novo Código de Processo Civil, cit., p.
214; YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônom à prova. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 93.
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discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do assunto. No Superior Tribunal de
Justiça 53, o tema já havia sido resolvido, no sentido apontado no texto e defendido
desde a sua sempre: regra de inversão judicial do ônus da prova é regra de
procedimento e, por isso, deve ser aplicada antes da decisão 54.A leitura dessadecisão é
imprescindível para a compreensão histórica da discussão 55.
6.2.3. Proibição de a redistribuição implicar prova diabólica reversa

A redistribuição judicial do ônus da provanão é permitida se implicar prova
diabólica para a parte que agora passa a ter o ônus (art. 373, § 2º, CPC).Trata-se de um
pressuposto negativo para a sua aplicação prática.
Exatamente porque a existência de prova diabólica é muita vez o seu principal
fundamento, a redistribuição judicial do ônus da prova não pode implicar uma
situação que torne impossível ou excessivamente oneroso à parte arcar com o encargo
que acabou de receber. 56
Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Estado brasileiro), em
ação em que a parte pleiteava a condenação de empresa telefônica à indenização por
danos morais pela realização de ligações indevidas de cobrança, recusou a inversão do
ônus da prova, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto,
argumentou que “seria impossível para o Banco fazer prova da ausência de coação ou
ameaça ao demandante”. 57 Em outras palavras, a modificação do ônus da prova não
poderia ser feita na hipótese em que tornaria impossível que a outra parte dele se
desincumbisse.
Nas hipóteses em que identificada hipótese de prova diabólica para ambas as
partes, não deve haver a utilização da dinamização probatória. Em tal situação, deve
ser utilizada a regra da inesclarecibilidade, de forma a analisar qual das partes
assumiu o risco da situação de dúvida insolúvel, devendo esta ser submetida à decisão
desfavorável 58.
6.3. A regra geral de distribuição do ônus da prova feita pelo juiz

O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da
prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz.
53

Trata-se de regra que pode ser aplicada exofficio, em benefício de qualquer das

A Corte Judiciária brasileira responsável pela uniformização da aplicação da legislação federal brasileira.

STJ, 2ª S., EREsp n. 422.778/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, rel. p/ Acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. em 29.02.2012, publicado no DJe de 21.06.2012.

54

55
.É importante deixar registrado um rol de alguns autores que defendiam que a inversão judicial do ônus da prova pudesse ser feita na
sentença – posicionamento que, atualmente, contraria expresso dispositivo de lei: WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto. 5ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 1998, p. 735; DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil. V. III. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 82-84; LOPES, João Baptista. A prova no direito
processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 50-51.; NERY JR., Nelson. “Aspectos do processo civil no Código de
Defesa do Consumidor”. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, v. 1, p. 217.

. MIRANDA NETTO, Fernando Gama de Miranda. Ônus da Prova: No Direito Processual Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009,
p. 184-186.

56

.TJRS, Apelação Cível Nº 70037339751, 14ª Câm. Cív. Rel. Des. Dorval Bráulio Marques, j. 26/08/2010.

57

58
.MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. A dinamização do ônus da prova sob a óptica do novo Código de Processo Civil, cit., p.
212-213.
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partes. Mas não pode ser aplicada “para simplesmente compensar a inércia ou
inatividade processual do litigante inicialmente onerado” 59
Com essa amplitude, é regra sem precedentes no Direito brasileiro.

O CPC consagrou, legislativamente e com aperfeiçoamentos, a teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova (na Argentina, onde foi bem desenvolvida, chamada de teoria
das cargas probatórias dinâmicas60). No Brasil, a teoria foi bastante desenvolvida e
discutida 61, a ponto de haver precedentes judiciais 62 que a aplicavam,
independentemente da existência de texto normativo que a embasasse
expressamente.Agora, há tratamento normativo expresso.
Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a
ocorrência de ao menos um pressuposto material.

Primeiro pressuposto material – prova diabólica. O § 1º do art. 373 do CPC autoriza
a distribuição do ônus da prova nos casos em que há “impossibilidade” ou “excessiva
dificuldade de cumprir o encargo”. Essa é a hipótese clássica de inversão judicial do
ônus da prova, reivindicada há muitos anos pela doutrina 63 e aceita pelos tribunais.
Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz
do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais
facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do
ônus da prova feita pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair
sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.
Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de

59
.KNIJNIK, Danilo. A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário, cit., p. 181; KNIJNIK, Danilo. “As (perigosíssimas) doutrinas do ‘ônus
dinâmico da prova’ e da ‘situação de senso comum’ como instrumentos para assegurar o acesso à justiça e superar a probatio
diabólica”, cit., p. 947.
60
.Sobre a visão argentina, longamente, PEYRANO, Jorge W (org.). Cargas Probatórias Dinámicas. Santa Fé: Rubinzalculzoni, 2004.
Manuel Dominguez cita farta doutrina italiana e espanhola nesse sentido, admitindo a distribuição judicial e casuística do ônus de
prova, tendo em conta a normalidade (o que parece se aproximar da ordinariedade e verossimilhança aferidas com máximas de
experiência) e a facilidade probatória. (DOMÍNGUEZ, Manuel Serra. Estudios de DerechoProbatorio. Lima: LibreriaCommunitas,
2009, p. 118-119.)
61
. Sobre o tema, SOUZA, Wilson Alves. “Ônus da prova – considerações sobre a doutrina das cargas probatórias dinâmicas”.
Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA. Salvador: UFBA, 1999, n.6; DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. “Distribuição
dinâmica do ônus probatório”. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, 2001, n. 788; CARPES, Artur Thompsen. Apontamentos sobre a
inversão do ônus da prova e a garantia do contraditório, cit., p. 36 e 37; MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da Convicção e
Inversão
do
Ônus
da
Prova
segundo
as
peculiaridades
do
caso
concreto.
Disponível
em:
<http://www.marinoni.adv.br/principal/pub/anexos/2007061901315330.pdf>. Acesso em: 13 dez 2007, p. 07; LOPES, João
Baptista de. A prova no direito processual civil, cit., 51 e 52; ALVES, Maristela da Silva. “Esboço sobre o significado do ônus da
prova no Processo Civil”, cit.; KNIJNIK, Danilo. A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 175179; KNIJNIK, Danilo. “As (perigosíssimas) doutrinas do ‘ônus dinâmico da prova’ e da ‘situação de senso comum’ como
instrumentos para assegurar o acesso à justiça e superar a probatio diabólica”. In: Processo de Constituição: estudos em
homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Luiz Fux, Nelson Nery Junior e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006; CÂMARA, Alexandre Freitas. “Doenças Preexistentes e ônus da Prova: o Problema da Prova Diabólica
e uma Possível Solução”, Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, 2005, n.31; CAMBI, Eduardo. A Prova Civil.
Admissibilidade e Relevância, cit, p. 344-346; GODINHO, Robson Renault. “A distribuição do ônus da prova na perspectiva dos
direitos fundamentais”. Leituras complementares de constitucional: direitos fundamentais. Marcelo Novelino Camargo (org.).
Salvador: Editora Jus Podivm, 2006; DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria; BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito
Processual Civil. 9ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, v. 2; CREMASCO, Suzana. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio
de Janeiro: GZ, 2009; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da prova e sua dinamização, cit..

.STJ, 4a T., REsp n. 69.309/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 18.06.1996, publicado no DJ de 26.08.1996, p. 29.688; STJ, 1ª
T., RMS n. 38.025/BA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 23.09.2014; STJ, 3ª. T., REsp n. 1.286.704/SP, rel. Mina. Nancy Andrighi, j. em
22.10.2013, publicado no DJe de 28.10.2013.
62

63
.Para Alexandre Câmara, essa deveria ser a única hipótese: CÂMARA, Alexandre Freitas. “Doenças Preexistentes e ônus da Prova:
o Problema da Prova Diabólica e uma Possível Solução”, cit., p. 14-15.
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responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas
situações, especialmente quando há necessidade da discussão acerca da culpa na
cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a
regularidade ou não de sua atuação profissional 64.

A melhor condição de produzir provas é fato a ser objeto de prova. Trata-se,
porém, de fato que pode ser presumido pela natureza da causa (prova prima facie) ou
aferido a partir de declarações e documentos constantes nos autos. Entretanto,
existem situações em que tal fato terá de ser demonstrado pela parte cuja carga
probatória se reduzirá 65.

A proposta de Danilo Knijnik 66, pensada para o CPC-1973, que não possuía
dispositivo expresso sobre o tema, ajuda muito a compreender o § 1º do art. 373 do
CPC e pode ser um ponto de partida doutrinário – embora a redação do dispositivo
seja mais elástica do que o posicionamento por ele defendido.

Para o autor, a redistribuição judicial do ônus da prova somente deveria ser
cabível nos casos de: a)hipossuficiência probatória, quando o adversário da parte goza
de posição privilegiada, por dispor de conhecimento técnico especial ou por ter em seu
poder importantes fontes de prova (ex.: médico que detém o prontuário e os exames
do paciente); b)inacessibilidade da prova, decorrente de conduta culposa ou desleal
(por falta de cooperação/colaboração) do seu adversário, sendo que a conduta desleal
que dificulta o acesso à prova deve ser punida e só aquela que inviabiliza o acesso à
prova deve conduzir à dinamização do ônus probatório.

Uma situação que pode ser imaginada é a possibilidade de alteração da situação
fática no decorrer do processo provocar uma nova redistribuição dos encargos
probatórios. Ou seja, pode ser que, após realizada a dinamização, a parte que,
inicialmente, não detinha condição de arcar com o ônus de provar determinado fato
venha a adquiri-lo e a situação contrária, em que a outra parte deixa de possuir a
hiper-suficiência probatória que legitimou a dinamização. Nas duas situações, seria
viável uma nova redistribuição dos encargos probatórios, desde que haja decisão
motivada e a oportunização da parte se desincumbir desse novo ônus. 67
6.4. A inversão do ônus da prova feita pelo juiz em causas de consumo

O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (opejudicis; “por
obra do juiz”)do ônus da prova. Este é um dos “casos previstos em lei” a que se refere a
primeira parte do § 1º do art. 373, CPC.
O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permite, em duas hipóteses,
que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de
64
.CREMASCO, Suzana. A distribuição dinâmica do ônus da prova, cit., p. 103; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da
prova e sua dinamização, cit., p. 181.
65
.BARBERIO, Sérgio José. Cargas Probatórias Dinámicas. In: “Cargas Probatórias Dinámicas”. PEYRANO, Jorge W. (Org.). Santa Fé:
Rubinzalculzoni, 2004, p. 102-104.

. A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário, cit., p. 180 ss. Confira-se, também, KNIJNIK, Danilo. “As (perigosíssimas) doutrinas
do ‘ônus dinâmico da prova’ e da ‘situação de senso comum’ como instrumentos para assegurar o acesso à justiça e superar a
probatio diabólica”, cit., p. 946 ss.
66

67
.CREMASCO, Suzana. A distribuição dinâmica do ônus da prova, cit., p. 91-93; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da
prova e sua dinamização, cit., p. 198-200.
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consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A
redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

a) Constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, com base nas
regras de experiência, o magistrado deve presumi-las verdadeiras, para,
redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo de prova contrária 68.

b) Verificando que o consumidor se encontra em situação de fragilidade e
hipossuficiência probatória – sem dispor de condições materiais, técnicas,
sociais ou financeiras de produzir a prova do quanto alegado 69 –, o juiz deve
supor que as alegações do consumidor sejam verdadeiras, determinando que a
contraparte passe a ter o ônus da prova contrária.

Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá
considerar as peculiaridades de cada caso concreto.
Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio
legislador colocou entre eles a conjunção alternativa “ou”. Não são pressupostos
concorrentes ou cumulativos, mas, sim, alternativos 70.

A doutrina, que exige sempre a presença da verossimilhança, lembra que a tese de que
os pressupostos sejam alternativos não implica a inversão baseada em alegações absurdas.
As alegações não se dividem em absurdas e verossímeis. Entre esses dois extremos, há as que
geram dúvidas, mas em que se encontra presente uma situação de insuficiência probatória,
sendo justificada a inversão do ônus da prova. Caso a alegação seja absurda, o magistrado
formará a convicção da inexistência da ocorrência do fato, sequer havendo a necessidade de
inversão do ônus da prova, que depende de um estado de dúvida.71

68
.Note que Kazuo Watanabe entende que não é propriamente caso de inversão do ônus da prova: “O que ocorre, como bem
observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a ajuda das máximas da experiência e das regras da vida, considera
produzida a prova que incumbe a uma das partes. Examinando as condições de fato com base nas máximas da experiência, o
magistrado parte do curso normal dos acontecimentos e, porque o fato é ordinariamente a consequência ou pressuposto de
um outro fato, em caso de existência deste, admite também aquele como existente, a menos que a outra parte demonstre o
contrário. Assim, não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do ônus da prova”. O autor parece equiparar o instituto
à prova prima facie, ou prova de primeira aparência ou por verossimilhança. (WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 1998, p. 617.)
69
.Para fazer essa análise o juiz deve ponderar fatores como as dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, o
grau de escolaridade, sua posição social, seu poder aquisitivo etc.

.RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. 3ª ed. São Paulo: RT, 2003, v. 1, p. 326 e 327; CAMBI,
Eduardo. A Prova Civil. Admissibilidade e Relevância, cit., p. 413. Assim, também, STJ, AgRg no REsp n. 906.708/RO, 3ª T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 19.05.2011, publicado no DJe de 30.05.2011. Em sentido diverso, Antônio Gidi,
defendendo que a inversão só é autorizada quando presentes ambos os pressupostos – afinal, afirma, é sempre
imprescindível que a alegação do consumidor seja verossímil (GIDI, Antônio. “Aspectos da Inversão do Ônus da prova no
Código do Consumidor”. Gênesis: Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: Gênesis, 1996, n. 03, p. 584).

70

.MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Ônus da prova e sua dinamização, cit., p. 129-130.
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1. Conexões entre Direito e Economia
Na realidade do mundo contemporâneo cada vez mais se acentua a constatação
acerca das várias conexões existentes entre Direito e Economia a partir de campos de
visão relativos à necessária interdisciplinariedade na sociedade globalizada, complexa e
recheada de várias nuances no tratamento das questões que rodeiam a prática e a teoria
de economistas e juristas. A visão segundo a qual a concepção da vida econômica é
resultante automática das atividades dos sujeitos jurídicos (e econômicos), com efeito,
se revelou insuficiente para o atendimento das necessidades e anseios das pessoas que
convivem na sociedade civil do século XX (e, consequentemente, do século XXI) e, por
isso, há vários estudos nacionais e estrangeiros envolvendo as diversas e cada vez
maiores conexões entre os fenômenos jurídicos e econômicos.
O desenvolvimento de pesquisas a respeito destas correlações entre Direito e
Economia não é recente, como demonstra inclusive a premiação do Nobel conferida a
Ronald Coase em 1991, mas sem dúvida o assunto ainda se revela bastante atual. O
movimento “Direito e Desenvolvimento” se revela uma das vertentes da relação entre
Direito e Economia e tem como arcabouço teórico a doutrina da Nova Economia
Institucional. Referida doutrina sustenta que os custos de transação são diretamente
afetados pelas regras vigentes em determinado país e pela maneira como as instituições
atuam no ambiente onde as transações são efetivadas.
Consoante as bases teóricas da Nova Economia Institucional, além das restrições
tradicionalmente consideradas, as instituições também influem na atratividade e
interesse no desenvolvimento das atividades econômicas e, assim, formam uma base
para guiar as decisões dos agentes. Desse modo, instituições eficazes propiciam o
desenvolvimento econômico, eis que seu grau de funcionamento e maior (ou menor)
eficácia dos mecanismos e concretização das decisões têm a aptidão de afetar positiva
ou negativamente os “custos da transação” que, por sua vez, são determinantes críticos
do desempenho econômico (CORRÊA, 2014, p. 136).
Um dos valores essenciais para o bom funcionamento do sistema social e econômico
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é a segurança jurídica, especialmente devido à complexidade da vida econômica
contemporânea, notabilizada pela globalização, com milhões de negócios e transações
realizadas em cada vez menor espaço de tempo, a exigir boas regras que regulem tais
relações, sejam as simétricas (e paritárias), sejam as assimétricas (e não paritárias),
envolvendo também poderosos e governantes (MONTORO FILHO, 2008, p. xi).
O mercado não tem aptidão para fornecer a segurança jurídica para a sociedade civil.
De todo modo, a eficiência do sistema econômico exige a presença e efetividade da
segurança jurídica. Normalmente, são apontados como requisitos para o bom
funcionamento de uma economia de mercado: i) o respeito e garantia do direito de
propriedade; ii) o cumprimento dos contratos; iii) a presença de mecanismos isentos de
resolução das pendências (conflitos de interesses). A segurança jurídica é, há muito
tempo, reputada como base e pilar do Estado Democrático de Direito, mas também
recentemente passou a ser encarada fundamental para o bom funcionamento da
economia de mercado (MONTORO FILHO, 2008, p. 8).
É certo que a aspiração pela segurança jurídica na atualidade decorre precisamente
da existência de custos de transação. O Direito precisa organizar a celebração e o
desenvolvimento dos negócios de modo que seus efeitos sejam os mais claros e
efetivos, prevenindo fracassos transacionais. Na visão puramente econômica, o papel do
Direito deve ser tal que permita estruturar e ordenar as transações de modo a minimizar
os custos das transações. No caso brasileiro, considera-se que tais custos têm sido
elevados, pois o país tanto perde na perspectiva da formalidade com uma máquina
burocrática ineficiente, quanto perde no âmbito da informalidade devido à incerteza dos
efeitos dela decorrentes. Assim, a insegurança jurídica atua nas duas vertentes e, por
isso, repercute ao impedir o desenvolvimento econômico da nação.
A segurança jurídica é muito importante para o bom funcionamento da vida
econômica, não apenas na dimensão relacionada à estabilidade dos efeitos das
transações realizadas – de modo a prevenir modificações arbitrárias e inconsequentes
acerca da sua eficácia -, mas também quanto aos projetos que ainda sequer se
transformaram em atitudes concretas. A avaliação do agente econômico quanto ao
maior grau de certeza dos efeitos concretos das negociações é também aspecto
importante para identificar o maior grau de segurança jurídica existente em determinada
sociedade. Nos países ocidentais a maior eficiência dos tribunais, a maior
previsibilidade quanto aos efeitos das normas legais, o funcionamento de um sistema de
justiça imparcial, entre outros, são considerados fatores vitais para o desenvolvimento
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de uma sociedade caracterizada pela segurança jurídica e pela justiça nas suas relações.
Ao revés, a insegurança jurídica gera a instabilidade e a falta de previsibilidade das
relações jurídicas e econômicas, a influenciar decisivamente no aumento dos custos das
transações.
Tradicionalmente são feitas críticas ao Poder Judiciário e à magistratura brasileira ,
sob a expressão da existência do “risco judicial”, podendo ser sintetizadas nas seguintes:
i) politização excessiva dos juízes e tribunais, o que denotaria ausência de
imparcialidade (viés anti-credor); ii) imprevisibilidade da decisão judicial; iii)
morosidade do sistema de justiça (CORRÊA, 2014, p. 76). Desse modo, os magistrados
somente tendem a agravar as deficiências a pretexto de tentar resolvê-las através das
decisões judiciais, como ocorreu no julgamento sobre a impenhorabilidade do bem
residencial do fiador à luz da suposta inconstitucionalidade de regra da Lei n. 8.009/90,
o que gerou pronta reação do mercado locatício a ponto de poucos proprietários de
imóveis se disporem a locar seus imóveis se não houvesse um fiador como proprietário
de, ao menos, dois imóveis. Tal julgado gerou uma retração do mercado que, por sua
vez, impôs uma revisão da interpretação jurídica de modo a reconhecer a
penhorabilidade do bem residencial do fiador para regularizar o mercado quanto à oferta
de imóveis para locação.
A respeito da primeira crítica – “politização excessiva” dos magistrados -, o que
caracterizaria certo “paternalismo judicial”, é fundamental fazer o esclarecimento de
que no mundo ocidental contemporâneo há um movimento voltado à concretização dos
valores sociais e coletivos à luz do constitucionalismo pós-moderno (CORRÊA, 2014,
p. 82). Os textos de várias Constituições de países democráticos e republicanos
incorporaram direitos de segunda, terceira e quarta gerações voltados às técnicas de
proteção social no âmbito das relações de trabalho, das transações consumeristas, das
questões ambientais e biotecnológicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A
politização do Poder Judiciário é fenômeno mundial, e portanto não faz parte de uma
realidade exclusivamente brasileira. Até em razão da maior complexidade das relações e
transações contemporâneas, o magistrado e o Poder Judiciário não podem apenas
considerar a norma escrita positivada na lei como única fonte de onde buscará a solução
do caso concreto. A pluralidade de fontes normativas e a textura aberta dos textos se
revelam características de uma normatividade sintonizada com as transformações
operadas na sociedade, na economia, na política e na cultura.
Outro fenômeno atual é a massificação dos litígios quando se identifica que os
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maiores litigantes nos processos judiciais, conforme listas periodicamente divulgadas
pelos órgãos do Poder Judiciário e instituições de pesquisa, são pessoas jurídicas de
direito público – tais como a União Federal, os Estados, os Municípios, suas autarquias
e empresas públicas -, além de empresas fornecedoras e prestadoras de bens e serviços
de consumo de massa – empresas de telefonia, operadoras de planos de saúde, empresas
fornecedoras de serviços de utilidade pública, entre outras. Sob tal aspecto, é
fundamental a identificação a respeito das práticas abusivas do Poder Público e de
empresas que, valendo-se de imposições ou transações manifestamente abusivas, se
valem de expedientes e ardis para “judicializar” milhares – em alguns casos até milhões
– de demandas, na perspectiva de “valer à pena” agir em contrariedade ao sistema
jurídico no cômputo final do “custo/benefício” da tais práticas. Na pesquisa intitulada
“Perfil das maiores demandas judiciais no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro”, constatou-se que 16 (dezesseis) empresas – maiores litigantes – figuraram
como requeridas em processos judiciais relacionados aos segmentos bancário, de
telefonia, de serviços públicos, de administração de cartões de crédito, totalizando 45%
(quarenta e cinco por cento) do total de processos no período de 2002 a 2004. De acordo
com as conclusões da pesquisa, as estratégias negativas quanto ao cumprimento das
obrigações de tais empresas se basearam na constatação de que os custos decorrentes do
sistema de justiça eram mais vantajosos do que promoverem a alteração da política de
tratamento ao consumidor, eis que pequena parcela deste grupo efetivamente reclamava
seus direitos, e quando o fazia, o tempo de duração do processo e a resposta final eram
benéficas a elas (LEAL, 2010, p. 55).
A segunda crítica – a respeito da imprevisibilidade (“incerteza jurisdicional”) das
decisões judiciais – atribui aos magistrados certa responsabilidade pela ausência de um
mercado de crédito de longo prazo no Brasil em razão da incerteza vinculada ao
cumprimento “tardio” dos contratos na atividade jurisdicional. Contudo, tal incerteza
não pode ser imputada exclusivamente à atividade jurisdicional, mas também a outros
riscos

inerentes

à

atuação

dos

outros

poderes

da

República,

tais

como

exemplificativamente a edição de pacotes econômicos “milagrosos”, alterando aspectos
importantes como os critérios de atualização monetária, interferindo negativamente nas
transações negociais nos períodos anterior e concomitante à execução negocial.
A terceira e a mais contundente crítica – vinculada à morosidade do sistema de
justiça – vem normalmente associada à ideia de que a demora na solução do caso
incentiva condutas abusivas e oportunistas de agentes econômicos que se aproveitam da
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pequena probabilidade de uma sanção imediata e adequada através do sistema de
justiça, diminuem a liquidez das garantias contratualmente estabelecidas, permitem
alterações das posições de mercado e fomentam o uso da máquina judiciária para que os
devedores posterguem ao máximo o cumprimento de suas obrigações, em algumas
vezes deixando de cumpri-las na prática por manobras jurídicas como no caso da
prescrição. Das três, a morosidade é a crítica que mais envolve as causas ligadas à
estrutura e ao funcionamento do sistema de justiça, a despeito de também se relacionar a
fatores externos ao Poder Judiciário e à magistratura, tais como leis permissivas ao
alongamento das demandas judiciais com inúmeros recursos judiciais, prazos longos
para a prática de atos processuais pelos representantes judiciais dos entes da Federação,
entre outros.
Todas as críticas se revelam importantes para, ao menos, admitir que há necessidade
de maiores aprofundamentos e realização de debates e pesquisas sobre o tema e, assim,
permitir a realização de diagnóstico mais preciso sobre o real funcionamento do sistema
de justiça e, em seguida, ensejar a elaboração de planejamento adequado e efetivo para a
busca do equacionamento dos problemas identificados.
2. Conselho Nacional de Justiça: dez anos de existência
O Poder Judiciário nacional e a magistratura brasileira, no período posterior à
promulgação da Constituição Federal de 1988, necessitavam de um órgão que pudesse
centralizar a elaboração e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao sistema
de justiça e que não dependesse da interferência dos Poderes Executivo e Legislativo
brasileiros, diante do quadro cada vez mais preocupante da massificação, da maior
complexidade e da ampla diversidade de demandas levadas ao conhecimento dos órgãos
do Poder Judiciário. Além de tais aspectos, no período anterior a 2004, houve certa
“leniência” do Poder Judiciário com seus integrantes a ensejar a formação de uma
“percepção da sociedade” de que os magistrados seriam “deuses inatingíveis”.
Entre as ondas do Direito Processual relacionadas ao acesso à justiça alcançou-se o
momento da busca de atingimento da maior eficiência da atividade jurisdicional e,
simultaneamente, do caminho da efetividade dos direitos fundamentais e dos direitos
humanos na perspectiva de sua concretização na realidade dos fatos. Entre as
alternativas para buscar soluções aos problemas identificados na realidade do sistema de
justiça, o Poder Constituinte Derivado brasileiro optou pela criação de um órgão central
que pudesse desenvolver políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento do
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funcionamento da máquina judiciária e do sistema de justiça como um todo, e o fez
através da previsão do Conselho Nacional de Justiça instituído pela Emenda
Constitucional n. 45/2004 que introduziu novas normas na Constituição Federal de
1988. O Conselho Nacional de Justiça passou a ser um órgão de controle e fiscalização
do Poder Judiciário brasileiro, instituído no âmbito da denominada Reforma do
Judiciário, sendo que o rol de suas atribuições encontra-se previsto no art. 103-B, § 4º,
da Constituição Federal. A criação do Conselho Nacional de Justiça veio no bojo do
movimento ligado à Nova Economia Institucional, porquanto vinculado à noção de
aperfeiçoamento das instituições ligadas ao Poder Judiciário brasileiro e à carreira da
magistratura nacional.
Após o decurso de dez anos do início de seu funcionamento, o Conselho Nacional
de Justiça se consolidou como órgão fundamental e necessário na estrutura do Poder
Judiciário brasileiro e no funcionamento do sistema de justiça, sendo várias as
conquistas obtidas durante o período de tempo assinalado, como se constata,
exemplificativamente, nos temas relacionados à concretização dos princípios
constitucionais que regem a Administração Pública (CF, art. 37), aplicáveis ao Poder
Judiciário e aos magistrados como ocupantes de cargos públicos, à realização de
concursos para preenchimento das vagas dos Cartórios de Registros e de Notas em
todos os Estados da Federação brasileira, ao monitoramento e fiscalização do sistema de
execução penal e do sistema das medidas socioeducativas dos adolescentes em conflito
com a lei, à modernização do processo com a implantação do processo judicial
eletrônico e outros instrumentos tecnológicos para imprimir maior celeridade à solução
dos litígios ou à sua prevenção, à melhoria do funcionamento do sistema de precatórios,
ao estímulo aos métodos e técnicas consensuais de solução de conflitos, entre outros
assuntos já tratados e desenvolvidos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.
Ultrapassada a fase inicial de questionamento a respeito da constitucionalidade das
normas introduzidas pela Emenda à Constituição n. 45/04 na Constituição Federal de
1988 a respeito da criação do Conselho Nacional de Justiça – debatida e decidida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.367-1/DF -, da sua atuação no âmbito do controle administrativo, financeiro e
disciplinar do Poder Judiciário e da magistratura – e, portanto, sem atividade
jurisdicional -, de que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das
deliberações do CNJ, especialmente quando não altera ou revê os atos administrativos
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praticados pelos órgãos do Poder Judiciário, de que o CNJ pode editar atos normativos
primários e, por isso, serem suscetíveis de controle de constitucionalidade em Ação
Direta de Inconstitucionalidade pelo STF e da atuação originária ou concorrente da
Corregedoria Nacional de Justiça no exercício do poder disciplinar sobre magistrados,
entre outros temas já apreciados na mais alta Corte brasileira, certo é que a atuação do
Conselho Nacional de Justiça tem servido para cada vez mais fazer implementar os
princípios constitucionais que regem a Administração Pública brasileira no âmbito do
Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, se revelar órgão centralizador de movimento de
reforma das instituições judiciárias com o maior profissionalismo e eficiência no
exercício da atividade jurisdicional.
Com base na Constituição Federal, são várias as atribuições do Conselho
Nacional de Justiça, sendo que sua principal missão é garantir a independência do Poder
Judiciário. Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, compete ao CNJ
exercer o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e o controle do
cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, tendo atribuições de
planejamento, de controle administrativo, de ouvidoria, correicionais, disciplinares e
sancionatórias, e de informação e proposição. O CNJ atua sob a perspectiva de “macroprocessos”, em consideração às suas linhas de atuação e, assim: a) julga processos
disciplinares e realiza o controle dos atos administrativos do Poder Judiciário; b) expede
atos normativos que implementam os princípios da Administração Pública no Poder
Judiciário; c) promove estudos e diagnósticos sobre o sistema de justiça; d) promove a
comunicação institucional e a interlocução entre os órgãos do Poder Judiciário; e)
contribui para o aperfeiçoamento dos recursos humanos do Poder Judiciário; f) gere a
estratégia nacional do Poder Judiciário; g) promove iniciativas de modernização do
Poder Judiciário; h) promove ações de acesso à justiça e à cidadania; i) realiza controle
orçamentário, financeiro e de pessoal do Poder Judiciário; j) realiza correições,
inspeções e sindicâncias em órgãos do Poder Judiciário; k) acompanha e fiscaliza o
sistema carcerário e de execução de penas alternativas.
Há comando constitucional no sentido de o CNJ adotar medidas destinadas a
zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura. O CNJ foi concebido para reformular o quadro do Poder Judiciário e da
magistratura brasileira, especialmente no que tange ao controle e à transparência
administrativa e processual. Devido à busca de efetivação de garantir a autonomia do
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Poder Judiciário, o CNJ deve atuar como gestor estratégico dos recursos
administrativos, humanos, logísticos e financeiros do Poder Judiciário e, assim,
desenvolver o planejamento estratégico com identificação dos planos de metas e
medidas para incrementar a eficiência, racionalizar rotinas e práticas, aumentar a
produtividade do sistema de justiça e efetivar o maior acesso à justiça. De modo a
cumprir suas atribuições, o CNJ promove estudos e pesquisas para reunir e consolidar
informações e dados sobre os diferentes ramos do Poder Judiciário, as diversas
instâncias da jurisdição e, assim, consegue identificar deficiências gerais e/ou
específicas dos órgãos do Poder Judiciário, os pontos de maior estrangulamento, as
sobrecargas e os desperdícios de tempo, recursos humanos e disponibilidades materiais.
Nesse mister, o CNJ deve utilizar os mecanismos necessários para impedir qualquer tipo
de ingerência indevida ou cooptação neutralizante do exercício da atividade
jurisdicional quanto à atuação imparcial dos magistrados para tutelar direitos e
promover garantias aos jurisdicionados.
O poder regulamentar do CNJ envolve a disciplina interna do funcionamento de
suas atividades (art. 5º, § 2º, da EC n. 45/04) – inclusive quanto à aprovação e alteração
de seu Regimento Interno – e o detalhamento da execução das normas constantes do
Estatuto da Magistratura, não podendo, contudo, inovar na ordem jurídica. A fonte do
poder regulamentar do CNJ é a Constituição Federal, sendo que é possível norma
infraconstitucional também assim atuar, como no exemplo da Lei n. 12.106/09, que
criou o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e que prevê a fiscalização do
cumprimento das resoluções e recomendações do CNJ quanto às prisões provisórias e
definitivas, medidas de segurança e medidas de internação de adolescentes (art. 1º § 1º,
I). O CNJ atua “além do poder regulamentar”, pois consoante julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade n. 12, tal órgão tem a competência implícita de
elaborar e impor atos normativos com os atributos da generalidade, impessoalidade e
abstratividade, relativamente às matérias de sua competência expressamente prevista
constitucionalmente. Reconheceu-se ao CNJ o poder de editar normas abstratas que
podem até prevalecer sobre normas anteriormente editadas pelo Poder Legislativo.
No campo das “atribuições mandamentais”, cabe ao CNJ recomendar
providências aos tribunais e demais órgãos jurisdicionais e, assim, ordenar medidas de
ordem administrativa para os integrantes do Poder Judiciário, podendo estabelecer
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sanções cabíveis para a eventualidade do descumprimento de tais ordens por parte da
autoridade judiciária competente. No seu âmbito interno, o CNJ exerce sua própria
administração e gestão e, desse modo, tem o poder de elaborar seu regimento interno,
editar suas portarias e ordens de serviço, prover os cargos necessários à sua
administração, realizar as promoções funcionais, entre outras providências inerentes à
“economia interna”.
No segmento das atribuições de controle administrativo e financeiro, o CNJ deve
zelar para que os órgãos do Poder Judiciário e os serviços registrais e notariais
observem os princípios insculpidos no art. 37, da Constituição Federal. O CNJ é
instância de controle da juridicidade dos atos administrativos realizados por membros
ou órgãos do Poder Judiciário, desde que o faça dentro do prazo de 5 (cinco) anos e,
assim, poderá desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que sejam adotadas as
medidas e providências necessárias ao exato cumprimento do ordenamento jurídico a
respeito de tais atos administrativos.
O CNJ também desenvolve atribuições de Ouvidoria do Poder Judiciário e,
assim, qualquer pessoa ou autoridade pública pode representar ao CNJ contra os
magistrados, servidores, registradores, notários ou órgãos do Poder Judiciário, em razão
de atos ou atividades que eles praticaram ou desenvolveram e que não se encaixam no
perfil das ações e atividades que tais pessoas ou órgãos deveriam realizar. Dentre as
atribuições correicionais e disciplinares, o CNJ pode realizar inspeções, correições e
visitas institucionais a tribunais, órgãos do Poder Judiciário de qualquer instância
(ressalvado o STF) e, em constatando possível falta funcional de qualquer magistrado
poderá instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares para o fim de
apuração dos fatos e, se for o caso, aplicação das sanções cabíveis.
Finalmente, no âmbito das atribuições informativa e propositiva, cabe ao CNJ
elaborar e apresentar dois tipos de relatórios: a) semestral, que reúne os dados
estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos
diferentes ramos e órgãos do Poder Judiciário; b) anual, que congrega a situação do
Poder Judiciário brasileiro e as atividades desenvolvidas pelo CNJ, que deverá integrar
a mensagem do Presidente do STF e ser remetida ao Congresso Nacional. Em razão dos
dados estatísticos revelarem números muito significativos, é importante o emprego de
metodologia uniforme para todos os tribunais e juízos brasileiros, inclusive quanto à
identificação das várias espécies de demandas judiciais e aos atos processuais
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decisórios.
A principal missão do CNJ é a de contribuir para que a atividade jurisdicional
seja desenvolvida com moralidade, transparência, eficiência e efetividade, em prol da
sociedade civil e do Estado brasileiro. As diretrizes traçadas para atuação do CNJ
envolvem o planejamento estratégico e a proposição de políticas judiciárias, a
modernização tecnológica do Poder Judiciário, a ampliação do acesso à justiça, da
pacificação e da responsabilidade social, a garantia do efetivo respeito às liberdades
públicas e às garantias penais e processuais penais. E, porque não, o CNJ tem
importante atuação na construção de um sistema de justiça mais transparente, ágil e
eficiente, o que certamente contribui decisivamente para a redução dos custos da
transação.
3. Renovação do Direito Processual e o advento do novo Código de Processo Civil
No mundo em geral há alguns anos vem se realizando debate a respeito da
necessária renovação do processo e da jurisdição, eis que uma justiça fechada, isolada
ou corporativa, não se coaduna com os postulados de uma sociedade pluralista, na qual
os cidadãos participam efetivamente e escolhem os rumos do regime democrático. O
tema do acesso à justiça vem recebendo contornos mais seguros e concretos de modo
ser tratado como “o mais básico dos direitos humanos”, na busca de se alcançar um
sistema judicial moderno, ágil, transparente, eficiente e igualitário que busque dar
concretude e efetividade, e não apenas proclame os direitos das pessoas físicas e
jurídicas.
A demora na solução efetiva do litígio gera um aumento dos custos para as
partes litigantes. E, normalmente em uma perspectiva, acaba por pressionar e
constranger as pessoas mais vulneráveis sob a perspectiva social e econômica a
“aceitarem” acordos bastante distantes do real bem jurídico que teriam direito a receber
como resposta jurisdicional. Em outra dimensão, a morosidade contribui e estimula o
aproveitamento da demora pelo devedor quanto ao alongamento do pagamento efetivo
de sua dívida, à redução das garantias patrimoniais e pessoais, entre outros efeitos
perversos. Conforme sustentou o jurista Mauro Cappelletti, entre as ondas de acesso à
justiça, a terceira é aquela que não receia o novo e provoca modificações estruturais no
Poder Judiciário, no processo e no procedimento de modo a rumarem em direção à
celeridade, eficiência e, por via de consequência, à melhor prestação jurisdicional.
O Direito Processual Civil já passou por algumas fases no seu desenvolvimento
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como segmento da Ciência do Direito, tendo atingido a fase instrumentalista cuja
finalidade é descobrir meios e mecanismos de melhoria do exercício da prestação
jurisdicional para torná-la mais segura e, se possível, mais célere, eficiente e próxima da
concepção ideal de justiça. Assim, o processo não pode ser encarado como um fim em
sim mesmo, mas como meio de atuação da vontade concreta do Direito Objetivo. E, há
a perspectiva do movimento utilitarista do Direito Processual, que considera que o
processo civil deve ser útil em seus resultados sob a ótica dos jurisdicionados, daí a
razão pela qual se busca a racionalização, a simplificação e efetividade do processo.
Uma das perspectivas mais contemporâneas relacionada ao processo é a busca
da efetividade da solução jurisdicional não apenas com a prolação de decisões justas em
tempo razoável, mas também sua efetivação: o sistema de justiça que não cumpre suas
funções e finalidades dentro de um prazo razoável é um sistema hermético, inacessível,
porque o tempo e a falta de efetividade são entraves contra os quais todo magistrado
deve enfrentar. A duração razoável do processo – atualmente alçada a direito
fundamental instrumental na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXXVIII) – exige
uma conduta estatal positiva para sua implementação e, nesse contexto, reconhece-se a
existência do direito ao acesso efetivo à justiça como de importância capital entre os
novos direitos fundamentais de caráter social e econômico.
Por efetividade da jurisdição entende-se não a tutela jurisdicional célere, baseada
em cognição sumária não exauriente da lide, mas sim a tutela que permita a
concretização segura e sem instabilidade dos direitos, em cognição exauriente em
perfeita sintonia com a duração razoável do processo. Desse modo, a duração razoável,
traduzindo-se em efetividade das decisões judiciais, é meta a ser buscada pelo Poder
Judiciário que se desincumbirá de sua missão com o aperfeiçoamento dos seus
integrantes – magistrados e servidores -, a padronização de procedimentos e rotinas, o
amplo acesso à tecnologia que permita maior celeridade na comunicação dos atos
processuais e na sua realização, bem como a efetivação de modificações estruturais no
Poder Judiciário, no processo e no procedimento.
A Lei nº 13.105, de 16.03.2015 – denominado Novo Código de Processo Civil -,
foi editado no bojo dos movimentos de maior acesso à ordem jurídica justa e, assim,
buscou apreender alguns fenômenos que se desenvolvem no âmbito do Direito
Processual Civil brasileiro, entre os quais a busca de efetividade do processo e da
jurisdição em consonância com a implementação dos direitos humanos e dos direitos
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fundamentais através da aplicação das normas processuais.
4. Nota conclusiva
Passados dez anos da criação do Conselho Nacional de Justiça, com o grande
objetivo de realizar a reforma do sistema de justiça, pode-se afirmar que o novo Código
de Processo Civil reconhece e prestigia sua atuação para o fim de acabar com as velhas
e enfadonhas práticas referentes ao exercício da função jurisdicional, tão criticada pela
sociedade em virtude de seu anacronismo e de sua ineficácia. As várias atribuições do
Conselho Nacional de Justiça foram sumamente prestigiadas no NCPC, sendo
merecedora de destaque a missão do CNJ de criar e desenvolver políticas públicas
voltadas ao sistema de justiça, tais como se verifica nos segmentos dos métodos
adequados de solução consensual de conflitos, do emprego do suporte eletrônico para o
processo e para os atos processuais, entre outras expressamente encampadas nos
dispositivos do Novo Código de Processo Civil.
Há claro tratamento acerca do controle institucional desenvolvido pelo CNJ quanto
ao cumprimento dos prazos para a prática dos atos judiciais pelos magistrados, o que
exigirá dos conselheiros e da própria estrutura do CNJ condições humanas, materiais e
logísticas próprias para que tal controle não se transforme em medida legal inócua no
modelo previsto no novo Código de Processo Civil.
O Conselho Nacional de Justiça, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/04,
não apenas rapidamente se consolidou dentro do Poder Judiciário e da sociedade
brasileira, como efetivamente se transformou em uma espécie de “sentinela do Poder
Judiciário” e da magistratura. E, nesta missão, o novo Código de Processo Civil se
apresenta totalmente compatível com as normas constitucionais que tratam do CNJ –
em especial quanto às atribuições principais e secundárias -, visando o aumento da
eficiência através da uniformização e sistematização de procedimentos nas áreas da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário que se refletem nas rotinas
procedimentais referidas em vários dispositivos do novo Código de Processo Civil.
É certo que a edição de uma lei ordinária por si só – como é o novo Código de
Processo Civil – não tem o condão de modificar o cenário de estagnação, demora e
déficit de efetividade da jurisdição e do processo. Contudo, a partir dos inúmeros
avanços conquistados desde o início da atuação do Conselho Nacional de Justiça no
cenário do Poder Judiciário e da magistratura brasileira, é de se louvar a previsão do
conjunto de atribuições estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil em relação ao
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CNJ. E, na realidade, tal tratamento normativo tem como alvo a busca da efetividade da
jurisdição e do processo e, simultaneamente, o objetivo de dar concretude à terceira
onda do movimento de acesso à justiça, com a efetivação das normas de direitos
humanos e de direitos fundamentais nas relações processuais e, simultaneamente, a
redução dos custos de transações na vida econômica do país. O incremento da atuação
do magistrado no mundo contemporâneo deve ser vinculado à sua responsabilidade
quanto ao dever de prestar contas – espécie de accountability – e à possibilidade dele
ser sancionado para os casos de abusos ou de negligência, como já destacou Mauro
Cappelletti. O ideal é justamente alcançar o equilíbrio entre a independência jurídica do
magistrado, a responsabilidade de controle social e a responsabilidade-sanção dos juízes
que atuam com abuso ou negligência.
Oxalá seja possível que o novo Código de Processo Civil obtenha o mesmo grau de
êxito que o CNJ tem conseguido na sua atuação e, portanto, que a jurisdição e o
processo sirvam cada vez mais à pessoa humana na realização de seus direitos
fundamentais e, simultaneamente, permitam o desenvolvimento nacional sustentável em
perfeita sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública,
entre os quais a legalidade, a transparência, a impessoalidade, a moralidade, a
efetividade e a eficiência. O acesso à justiça, assim, deve ser concebido como novo
método de pensamento na perspectiva dos consumidores “da justiça”, no qual a análise
deve ser feita sobre os jurisdicionados como destinatários dos serviços judiciários e,
assim, os órgãos do Poder Judiciário passam a ser encarados como instrumentos a
serviço dos cidadãos e de suas necessidades, e não vice-versa.
O ótimo social somente pode ser identificado na noção do meio-termo: um sistema
de justiça que não represente um obstáculo da atividade econômica no país, mas que
simultaneamente não transmita a ideia da ausência de mecanismos adequados e efetivos
de controle dos atos dos governantes e dos sujeitos privados, valendo-se de métodos e
técnicas contemporâneas de planejamento estratégico e de gestão dos processos. “Que
os tribunais, em vez de dificultarem, facilitem um gozo socialmente responsável da
propriedade privada, que eles propiciem um desenvolvimento urbano sustentável em
vez de o onerarem com um canga burocrática, são objetivos que emergem transparentes
de uma sindicância à eficiência do Poder Judiciário” (ARAÚJO, Fernando, 2010, p. 13).
O Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário criado pela Emenda
Constitucional n. 45/2004, tem desenvolvido políticas públicas e ações efetivas voltadas
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ao aperfeiçoamento do sistema de justiça como um todo e, neste trabalho vem contando
com a contribuição de outros órgãos e instituições, numa perspectiva necessariamente
multidisciplinar e plural. É fundamental a convergência entre Direito e Economia,
Direito e Psicologia, Direito e Sociologia, Direito e Política que, assim, deve ser
pautada por valores, diretrizes e atividades que estão na base das relações sociais de um
determinado país. A ordem econômica e social exige o aprimoramento do sistema de
justiça de modo a combater os “gargalos”, os desvios e as irregularidades no processo
voltado à pacificação social e, para tanto, o Conselho Nacional de Justiça tem se
revelado de imensa valia, como se buscou demonstrar no curso deste texto.
Daí resulta a conclusão da necessidade de se construir e desenvolver um bom
Judiciário brasileiro que, a exemplo dos outros poderes, órgãos e instituições, está
vinculado ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil (Constituição Federal, art. 3º), dentre eles a busca do desenvolvimento nacional
(econômico-social). Revela-se fundamental a mudança de mentalidade e de paradigma,
sob pena de descumprimento do comando constitucional vinculado à efetivação da
dignidade da pessoa humana que, por sua vez, contém claramente elementos voltados à
melhoria das condições sociais e econômicas de todos os brasileiros.
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Resumo
O presente artigo busca analisar
o conteúdo do princípio da
motivação das decisões judiciais,
trazendo breve evolução histórica
no ordenamento brasileiro e
panorama
estrangeiro.
Em
seguida, é exposto seu patamar
de exigência no novo Código de
Processo Civil e contradições
possivelmente advindas da
aplicação da teoria da causa
madura em sede de recurso
contra sentença nula por
ausência de fundamentação (art.
1.013 §3º).

processo civil; teoria da causa
madura.
Abstract

This article aims to analyze
the content of the statement
of rationale principle on
judicial decisions, bringing a
brief historical evolution in
the brazilian juridical order
and foreign law panorama.
Subsequently, its level of exigency
in the new Civil Procedure Code
is exposed and contradictions
possibly arising from the
Palavras-chave:
motivação application of the “causa madura”
das decisões; novo código de theory in the appeal against a null
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sentence for lack of statement of
rationale (article 1.013 §3).

Keywords:
statement
of
rationale; new Brazilian civil
procedure code; “causa madura”
theory.
1. O dever de motivação das
decisões
O atual Código de Processo
Civil trouxe uma imensidão de
novidades, que passam por meras
reorganizações
topográficas
ou estruturais de certos temas
(a temática da execução, por
exemplo), pelo advento de
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institutos impactantes (vejase o incidente de resolução de
demandas repetitivas), até o
aprofundamento de noções
preexistentes. Nesse último
grupo, podemos inserir o atual
tratamento da motivação das
decisões judiciais, alvo deste
trabalho.
Inicialmente, é válido apontar que
a questão está prevista de dois
modos. O primeiro é o anúncio
da importância da garantia da
motivação na proa da novel
legislação, no capítulo destinado
às normas fundamentais do
Processo Civil, especificamente
no artigo 11 (“fundamentadas
todas as decisões”). O segundo
diz respeito a dispositivos
específicos que tutelam, em
detalhes, a maneira de efetivar
tal garantia.

dada
pelo
ordenamento
processual civil vigente, contudo,
parece-nos ser uma breve
exposição da evolução histórica
da matéria, bem como o exato
conteúdo da garantia.
1.1. Histórico e evolução da
positivação
Não terá sido à toa que o
legislador avançou ao tratar da
motivação das decisões judiciais.
Na verdade, a preocupação não é,
de todo, inédita – e, muito menos,
exclusiva de nosso país.

Michele Taruffo remonta ao
século VII ao rememorar o
desenvolvimento do tema1. Já
Barbosa Moreira2aponta que,
no século XVIII, iniciou-se o
movimento de inserção da
Questão prejudicial à análise da obrigação de motivar as decisões
nova vestimenta da motivação

em níveis legais, especialmente na
França, dentro da onda atinente
à Revolução Francesa, que
culminou na Lei de Organização
Judiciária de 1790. Em seguida,
foi a vez da Prússia e da Península
Itálica (em Nápoles)3.

A tendência prosseguiu no século
seguinte, tendo sido esculpido
o dever de fundamentar em leis
espanhola, alemã, austríaca, para
além de novos diplomas francês
e italiano. Também no século XX
se verificou ampliação do leque
de países preocupados com a
matéria, passando a envolver
Portugal, Argentina e Bélgica,
por exemplo4.

O movimento ulterior foi, então, o
de levar a motivação para o âmbito
constitucional. Tal status permitiria
maior estabilidade e a erigiria ao
patamar de garantia fundamental
– aspectos que levaram Barbosa
Moreira a advogar, em março

1 “Por ejemplo, ya los jueces longobardos y francos del RegnumItalicum motivaban sus sentencias en un ‘buen latino’ en los siglos VII y VIII. La práctica
de la motivación se difunde después en los Tribunales de varios Estados: Italia, Francia y España. Se trata de una práctica que todavía no es generalizada,
pero son ejemplos significativos de la concepciónsegún la cual la sentencia debe indicar de algún modo las razones del fallo. En cualquier caso, después,

como en la Florencia de 1500, se preverá que los jueces deban motivar en forma escrita sus sentencias, las cuáles posteriormente serían depositadas en
una oficina pública. (…) En realidad, la verdadera novedad más importante que se produce en este período es una Ley francesa de 1790 –nos encontramos

al comienzo de la Revolución– que prescribe que todas las sentencias sean motivadas. Esta es una novedad decisiva por varias razones. Por un lado, la

ley de 1790 destruye las instituciones, en particular a las instituciones judiciales del Antiguo Régimen, y marca el comienzo de la concepción moderna
del Juez y del Poder Judicial, que luego será implementada por las leyes napoleónicas.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las funciones de la motivación.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal. v. 4, jul./dez. 2016. Acesso eletrônico.).
2

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. In:Temas de Direito

3

“Nesse período, a mais relevante legislação que tornou expressa a obrigatoriedade da motivação dos pronunciamentos judiciais decisórios, sob notório

Processual: segunda série. São Paulo: Saraiva, 1988. 2 ed. pp. 86-88.

influxo da Revolução Francesa sucedida um ano antes, foi a lei de organização judiciária editada na França em 1790 (especificamente o art. 15 do título

V). No mesmo momento histórico, passou a ser adotada na Prússia a AllgemeineGerichtsordnung (1793), também estabelecedora da obrigatoriedade

de fundamentação das manifestações judiciais decisórias. No século seguinte, a fundamentaçãoobrigatória das decisões judiciais se afiguraria como

caráter comum na absoluta maioria dos ordenamentos jurídico-processuais. Cite-se, à guisa de exemplificação, o Code de ProcédureCivile de 1807 e
a lei de organizaçãojudiciária (1810) franceses, esta cominando inclusive a nulidade dos arestos imotivados; de se mencionar ainda, ad exemplum, o
CodicediProceduraCivile na Itália (1865) e a Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola (1881). Em idêntica toada, as codificaçõesalemã e austríaca (1877 e
1895, respectivamente) também estipularam a motivaçãoobrigatória das decisões judiciais. Já neste século, cuidaram do tema as codificações italiana
(1940), portuguesa (1967), argentina (1970) e francesa (1975).” (MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Ponderações sobre a motivação das decisões
judiciais. Revista de Processo. v. 111, jul./set. 2003. Acesso eletrônico.).
4

Um inventário completo dos dados históricos pode ser consultado em: CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado

constitucional democrático de direito, discurso justificativo e legitimação do exercício da jurisdição. Rio de Janeiro: Gramma, 2016, pp. 35-157.
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de 1978, a conveniência da sua
previsão expressa também na
Constituição brasileira5.

Foi o que sucedeu, com
pioneirismo, na França, na
Constituição do ano III (de
1975), bem como na Itália,
por meio da Constituição de
1948, cujo parágrafo 6º do
artigo 111, inserto na sessão
referente às normas sobre a
jurisdição (dentro do título que
disciplina a magistratura), é
assertivo: todos os provimentos
(decisões)
jurisdicionais
devem ser motivados (tutti i
provvedimenti
giurisdizionali
devonoesseremotivati).

de mero trámite, con mención
expresa de la ley aplicable y de
los fundamentos de hecho en que
se sustentan), o belga (artigo 97:
tout jugement est motivé. Il est
prononcé en audience publique).

Um degrau abaixo encontra-se,
hoje, a normativa francesa, vez
que a garantia não permanece na
atual Constituição, apenas sendo
encontrada em diploma legal
(artigo 455 doCode de Procédure
Civile: Le jugement doit exposer
succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs
moyens. Cet exposé peut revêtir
la forme d’un visa des conclusions
des parties avec l’indication de
leur date. Le jugement doit être
Verifica-se, a rigor, três níveis de motivé), assim como a alemã (o
disciplina do dever de motivação: §313 do Zivilprozessordnung
a
previsão
constitucional, traz os requisitos da sentença,
a
exclusiva
tutela
legal e, no ponto 3, obriga a exposição
(infraconstitucional) e a ausência dos motivos de fato e de direito:
das Urteil enthält den Tag, an
de tratamento expresso6.
dem die mündliche Verhandlung
Ao lado do trato italiano, são geschlossen worden ist).
exemplos da mais ampla proteção,
com norma específica na carta Em terras germânicas, aliás,
jurisprudência
enxergou
fundamental, o caso espanhol a
(artigo 120, 3: las sentencias a obrigação de motivar as
na
Constituição,
serán siempre motivadas y se decisões
pronunciarán
em
audiencia entendendo que o Estado de
pública), o português (artigo 250: Direito é, necessariamente,
as decisões dos tribunais que não um Estado que se justifica
–
sejam de mero expediente são (rechtsfertingenderStaat)
fundamentadas na forma prevista permitindo estender, assim, o
na lei), o peruano (artigo 139, dever de motivar também para
5: La motivación escrita de las as decisões interlocutórias.
resoluciones judiciales en todas
las instancias, excepto los decretos

As
legislações
italiana
e
portuguesa reiteram o comando
constitucional, respectivamente
no artigo 132, §4º (La sentenza
deve contenere: 4. la concisa
esposizione dello svolgimento
del processo e dei motivi in fatto
e in diritto della decisione) e
no artigo 154 (1. As decisões
proferidas sobre qualquer pedido
controvertido ou sobre alguma
dúvida suscitada no processo
são sempre fundamentadas. 2. A
justificação não pode consistir na
simples adesão aos fundamentos
alegados no requerimento ou
na oposição, salvo quando,
tratando-se
de
despacho
interlocutório, a contraparte não
tenha apresentado oposição ao
pedido e o caso seja de manifesta
simplicidade.) dos respectivos
diplomas processuais civis.
É interessante notar, a respeito
das decisões interlocutórias na
Itália, que se discutiu longamente
se também elas deveriam ser
fundamentadas, ante a exceção
literal feita pelo artigo 135 (Il
decreto non è motivato, salvo
che la motivazione sia prescritta
espressamente dalla legge; è
datato ed è sottoscritto dal giudice
o, quando questo è collegiale, dal
presidente). Concluiu-se que a
imposição constitucional, mais
ampla (de fato, abarca todos os
provimentos
jurisdicionais),
bastaria7.

5 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. cit., p. 95.

6 “Es el caso del proceso canónico, en el que los abogados dicen –y estamos ya en el 1700– que los jueces deben tener cuidado de no dar razones de sus
decisiones. La explicación dada es que si el Juez justifica su decisión, la sentencia pierde su autoridad: la idea esencial es que el verdadero poder, sobre

todo si se trata de un poder absoluto, no se justifica. Se requiere la obediencia sin ninguna explicación. Estas diferencias en las aproximaciones hacia la
motivación duran un largo tiempo. (…)Ya en 1778, una Cédula Real de Carlos III prohíbe a los Jueces españoles motivar sus decisiones, contrarrestando así
la práctica de algunos Tribunales, como la Audiencia de Mallorca, que motivaban sus condenas. La razón invocada para justificar esta prohibición es que
elaborar la motivación de la sentencia hace perder el tiempo a los jueces y favorece las ‘cavilaciones’ de las partes.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las
funciones de la motivación. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal. v. 4, jul./dez. 2016. Acesso eletrônico.).
7

TARUFFO, Michele. La motivazionedellasentenzacivile. Milano: CEDAM, 1975. p. 397. CAPPELLETTI, Mauro; VIGORITTI, Vicenzo. Fundamental
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Em países ditos de common law,
a necessidade de motivação
reveste-se de importância ainda
maior, na medida em que, no case
law, os precedentes são fonte de
direito, em uma dinâmica que
valoriza a igualdade e a liberdade,
ao diminuir a imprevisibilidade
da decisão vindoura8.

uma decisão e para que os juízes
revisores pudessem verificar
o (des)acerto do que fora
decidido13. A propósito, diversos
códigos estaduais reproduziam
o comando, não sendo rara a
previsão de multa para o juiz que
o descumprisse.

Posteriormente, o Código de
Processo Civil de 1939 decidiu
que o magistrado, ao prolatar
sentença, deveria expor seus
fundamentos de fato e de direito
(artigo 280, inciso II). Seu
sucessor, o há pouco revogado
Código de 1973 estendeu a
No Brasil, a evolução principiou obrigação também às decisões
em caráter infraconstitucional11, interlocutórias pelo artigo 165,
notadamente nas Ordenações o qual, ao lado dos artigos 131
Filipinas12, para a parte poder e 458, II (que posicionava a
decidir se apelaria ou não de motivação como requisito da
Por essa razão estrutural, a
ausência de obrigação genérica9
nos países de tradição anglosaxônica não chega a ser uma
angústia10, ante a exigência já
sedimentada do fair trial.

sentença), levou Barbosa Moreira
a enxergar a “adoção categórica
e irrestrita do princípio da
obrigatoriedade da motivação”14.

Mais contemporaneamente, a
Constituição Federal de 1988
dedicou dispositivo específico
voltado a obrigar os órgãos
judiciários a motivar suas
decisões (artigo 93, IX), que, como
norma autoaplicável e efetiva,
obriga amplamente os julgadores.
Assim, pode-se dizer que o
Código de Processo Civil de 2015
apenas explicitou o conteúdo
da garantia constitucional, que
também decorre da cláusula
geral do devido processo legal15.

guarantees of the litigants in civil proceedings: Italy. In: Mauro Cappelletti; Denis Tallon (orgs.). Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation.
Milano: Giuffrè, 1973. p. 557.

8 Sobre o assunto, cf.: “O discurso do precedente tem uma dupla direção. De um lado, a observância de precedentes cria imediatamente um tratamento

isonômico entre as pessoas. Ou seja, o precedente promove o sentido mais básico de igualdade, que é o de dar tratamento igual a casos iguais. Mas não é só.

O discurso do precedente, de outro lado, mostra-se capaz de promover mediatamente a liberdade.” (MOTTA, Otávio. Aspectos da justificação das decisões
judiciais em perspectiva comparada. Revista de Processo Comparado. v. 2, jul./dez. 2015, p. 201)

9 “Estas consideraciones no se aplican, en cambio, para losordenamientos que –como enel de los Estados Unidos– no existe laobligación general de
motivación y admiten que las sentencias de primera instancia no estén motivadas, en especial conreferencia a ladecisión sobre loshechos. Esto se aplica

en particular cuandoel jurado decide sobre loshechos, dado que su ‘veredict’ nunca es motivado.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las funciones de
lamotivación. Revista Iberoamericana de DerechoProcesal. v. 4, jul./dez. 2016, p. 239)

10

11

ANDREWS, Neil. Decisões judiciais e o dever de fundamentar. Revista de Processo. v. 192, fev. 2011. p. 126.

Como não poderia deixar de ser, vez que, à época, sequer existia Constituição, no sentido hoje conhecido – a primeira Constituição portuguesa data

de 1822, e a brasileira, de 1824.

12 “Historicamente, desde há muito o direito brasileiro registra disposições considerando obrigatória a motivação das decisões judiciais, disposições
estas oriundas da própria tradição jurídica luso-brasileira. A propósito, convém registrar como textos legais expoentes dessa tradição legislativa as

Ordenações Filipinas (Livro III, Título LXVI, n. 7) e, em momento posterior, o Regulamento 737, de 1850, art. 232. Posteriormente, à época das codificações
processuais civis estaduais, prestigiou-se a tradição de positivar a regra da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. (...) Desta forma,

até a edição do Código de Processo Civil de 1939 (inclusive) nota-se omissão legislativa no tangente à necessidade de fundamentação das decisões
interlocutórias. Entretanto, a codificação processual civil de 1973 surgiu de modo a suprir a omissão até então havida.” (MELLO, Rogerio Licastro Torres
de. Ponderações sobre a motivação das decisões judiciais. Revista de Processo. v. 111, jul./set. 2003. Acesso eletrônico.).
13

Tal era a literalidade do dispositivo, como apontado por Athos Gusmão Carneiro (Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada. Revista

de Processo, v. 81, jan./mar. 1996, nota 3): “E para as partes saberem se lhes convém apelar ou agravar das sentenças definitivas, ou vir com embargos a

elas, ou aos juízes da mór alçada entenderem melhor os fundamentos por que os juízes inferiores se movem a condenar ou absolver, mandamos que todos
nossos desembargadores ou outros julgadores, ora sejam letrados ora não o sejam, declarem especificamente em suas sentenças definitivas, assim na
primeira instância, como no caso de apelação ou agravo, as causas em que se fundarem a condenar ou absolver, a confirmar ou a revogar”.
14 Op. cit., p. 86.

15

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconselos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 72.
1628

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.2. Conteúdo, fundamentos e O conteúdo da motivação,
portanto, deve ser completo,
funções da motivação
referindo-se a todos os aspectos
Visto um sucinto histórico e breve relevantes da decisão16. Desse
panorama global a respeito do modo, divide-se em justificação
tema, cumpre investigar o que se interna (ligação lógica entre
entende por dever de motivação premissa legal e premissa fática,
partindo da subsunção do fato
e seus escopos.
à norma) e justificação externa
Basicamente, pode-se perceber (motivação fática, a exemplo
que os ordenamentos em geral das razões de escolher uma
consideram
motivada
uma prova e não outra, e motivação
decisão que exponha os seus jurídica, como no caso de eleição
fundamentos, tanto de fato como de uma tese, entre as várias
eventualmente apresentadas).
de direito.
Michele Taruffo faz questão de
desmitificar a concepção da
motivação como uma descrição
do procedimento que leva o
juiz a chegar à decisão, já que se
revelaria impossível a exposição
plena do raciocínio. Para o
doutrinador italiano, a motivação
deve ser entendida como um
discurso argumentativo no qual
o juiz fornece boas razões para
sustentar sua posição coercitiva.

contramajoritária
e
não
necessariamente
democrática
desse poder estatal, que,
sabidamente,
não
emerge
da escolha do povo, fazendo
surgir a carência de um freio
democratizador18.

Nessa linha, o Judiciário,
ao tutelar a ordem jurídica,
pressupõe que consiga atuar
efetiva e eficazmente, devendo a
motivação das suas decisões ser
tanto mais elaborada, tanto mais
perfeita e tanto mais satisfatória
e legitimadora quanto maior
Com efeito, espera-se que o Estado for a relevância do órgão para a
de Direito17 se justifique, material comunidade jurídica interessada
(verificação da existência de na prolação19.Evidente, então,
fundamentos para a decisão) e que a possibilidade de se explicar
formalmente (exposição desses não pode ser encarada como um
peso para o magistrado, mas sim
fundamentos).
como um privilégio.
A prolação da decisão, por parte
do Poder Judiciário, deve sempre Isso porque, como esclarece
portar uma carga argumentativa Francesco Conte, a motivação da
capaz de legitimar-se. Tal decisão é fator de racionalização
função
jurisdicional
percepção decorre da natureza da

16 “Enotraspalabras, lamotivacióndebe ser completa, y eso significa que estadebereferirse a todos los aspectos relevantes de ladecisión. En particular,

estadebecontener una adecuadajustificación de ladecisión relativa alaverdad o falsedad de lasdescripciones entorno a loshechos de la causa. Justificar una

decisión relativa alaveracidad de un enunciado fáctico significa indicar cualessonlos elementos de cognición proporcionados por losmediosprobatorios

que confirmanlacorrespondienteveracidad de los enunciados. Ello implica que elJuezdebe tomar enconsideración todas laspruebas que son aportada al

proceso, no solo aquellas que confirmansudecisión, sino también –y quizás sobre todo- aquellas contrarias a dichadecisión. Debeexpresar una valoración
relativa alaconfiabilidad de cada prueba, en vez de una valoración relativa sobre el conjunto de laspruebasdisponibles. Estas valoracionesdeben, además,

fundarse sobre inferencias lógicas que permitanestablecer si resultan o no racionalmente fundadas. Así, por ejemplo, el numeral 1 del artículo 192 del
Código de ProcedimientosPenales italiano señala que lamotivacióndebe indicar loscriterios de inferencia que justificanladecisión adoptada conreferencia

a laspruebas. Enesencia, una motivación completa implica larealización de unanálisis lógico relativo a toda lainformación positiva y negativa, sobre lacual

se fundamenta elexamen final relativo a loshechos de la causa. Vale la pena insistir sobre el requisito de una motivación completa ya que muchasveces se

dice, dejando de entender elnecesariocontenido de lajustificación, que elJuezpodríalimitarse a indicar laspruebasfavorables a laversión de loshechos que
ha acogidoensupronunciamiento, sinsiquierahacermención a lainformación que contradicedichaversión. Se trata de una falaciamuy difundida y conocida

como ‘Confimation bias’ que elJuez‘racional’ debería evitar. Correctamente, el artículo 546, literal e, del Código de ProcedimientosPenalesestablece que
losjuecesdeben indicar enlamotivaciónlasrazones por lascualesdesestimanlaspruebas contrarias a sudecisión.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las
funciones de lamotivación. Revista Iberoamericana de DerechoProcesal. v. 4, jul./dez. 2016. Acesso eletrônico.).
17

18

LIEBMAN, Enrico Tulio. Do arbítrio à razão. Reflexões sobre a motivação das sentenças. Revista de Processo.v. 29.

“Das três faces do poder estatal, o Judiciário é o único que não se submete à escolha popular. Dada a sua característica de não poder prescindir de

técnicos conhecedores do ordenamento jurídico e de modo a preservar a sua independência para julgar com imparcialidade, desapegado dos clamores

populares e, em certos momentos, contramajoritariamente, o Judiciário tem seus quadros selecionados em concursos públicos que, ao menos em tese,
são capazes de filtrar os vocacionados e capacitados para a função jurisdicional.” (HELLMAN, Renê Francisco. Sobre como será difícil julgar com o Novo
Código de Processo Civil: do prêt-à-porter à alta costura decisória. Revista de Processo. v. 239, jan./2015. Acesso eletrônico.).
19 BARBOSA MOREIRA, Op. cit., p. 89.
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em homenagem ao diálogo, o que Mais teratológica ainda foi a praxe
comumente sucede em nosso britânica de repudiar citações
apenas de autores ingleses,
país.
decorrente de entendimento do
Em outros lados, porém, o juiz Gibbs, em 1816. A lógica da
tratamento
envereda
por proibição já esteve associada
Interessante, aqui, abrir um caminhos diversos. Na Itália, a diversos fatores23, mas o
parêntesis. O conteúdo da o artigo 118 das Disposizioni enriquecimento da literatura
motivação, além de um aspecto per l’attuazione del códice também na Inglaterra sepultou o
positivo (isto é, o que uma decisão diproceduracivile e disposizioni entendimento.
fundamentada deve conter, como transitorie (In ogni caso deve
visto supra), pode estar dotado essereomessaognicitazione
di Semelhantes barreiras inexistem
de um aspecto negativo, assim autori giuridici) é peremptório em outros tantos países, sendo
entendida alguma restrição que o ao refutar a citação, por mais certo que o conhecimento e a
ordenamento coloca ao julgador, que (i) seja possível se basear no referência doutrinária chegam
que não poderá lançar mão de referido posicionamento; e (ii) a a constituir fator de valorização
algo em sua fundamentação.
jurisprudência tenha assentado da decisão nos Estados Unidos,
a ausência de sanção para o em Portugal e na Alemanha, por
exemplo.
Caso de relevo, nesse campo de descumprimento da norma.
restrições à fundamentação,
é o da citação doutrinária no A ratio do dispositivo é uma Fechado o parêntesis, podedireito
comparado.
Edilton inversão do quadro surgido no se dizer que os fundamentos
Meirelles assevera que, enquanto século XVIII, em que a opinião para o dever de motivação – ao
fonte material do direito21, de juristas gozava quase que de qual se relaciona o direito de se
nada impede que haja menção caráter vinculante, situação que obter uma resposta jurisdicional
a posicionamento de algum se tornaria insustentável com o convincente – são variados.
autor no bojo da fundamentação advento de numerosos trabalhos Barbosa Moreira elenca ao menos
decisória. Antes, recomenda-se, acadêmicos, variadíssimos22.
três.
ao permitir, de um lado, a
constatação da razoabilidade
das decisões judiciais e ao evitar,
de outro, a arbitrariedade no
exercício da jurisdição.20

20

CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional democrático de direito, discurso justificativo e legitimação

do exercício da jurisdição. Rio de Janeiro: Gramma, 2016, p. 516.

21 “Neste sentido é que a doutrina não constitui uma fonte formal do direito, mas, sim, uma fonte material, pois fruto das ideias dominantes numa
sociedade. A doutrina não passa, em realidade, da expressão material da cultura de um povo. Ela é fruto do pensamento humano, na interpretação das

normas, usos, costumes e valores dominantes numa sociedade.” (MEIRELLES, Edilton. A citação da doutrina nas decisões judiciais no direito comparado.
Revista de Processo. v. 206, abr./2012,. Acesso eletrônico.).

22 “Era comum, até o século XVI, os litigantes e juízes solicitarem a um jurista um parecer formal ou consilium sapientis. E essas opiniões, em alguns

casos, tinham verdadeiro efeito vinculante nos processos cíveis e frequentemente serviam de base para a decisão judicial. Contudo, com o aumento da

produçãoliteráriajurídicacomeçaram a surgir opiniões das mais diversas sobre o mesmo tema. Inicialmente, então, os tribunais civis tentaram lidar
com o problema através do desenvolvimento da doutrina da ‘opinião comum dos doutores’. Porém, como é natural, com o passar do tempo, a quantidade

crescente de opiniões levou inevitavelmente a uma redução e, posteriormente, à perda de autoridade por parte dos doutrinadores. Isso considerando,
ainda, que o entendimento doutrinário não estava mais relacionado com a alta qualidade dos seus escritos.(...)A proibição da citação doutrinária, assim,

surgiu muito mais como uma reação dos juízes à grande quantidade de opiniões dos doutrinadores, nem sempre concordes entre si, bem como com a

intenção de limitar o poder dos doutrinadores, enfatizando a soberania do Estado e, em especialmente, da função real. Além disso, essa regra foi resultado
do mito do século XIX, que pregava que o texto da lei era exaustivo e única fonte na qual as soluções judiciais deveriam ser retiradas.” (MEIRELLES,
Edilton. A citação da doutrina nas decisões judiciais no direito comparado. Revista de Processo. v. 206, abr./2012. Acesso eletrônico.).

23 “Alexandra Braun, no entanto, aponta que a resposta parece estar na combinação de vários fatores que surgiram entre final do século XVIII e início

do século XIX. Assim ela explica que, por esta época, na Inglaterra, o valor do precedente era forte, mas ainda não vinculativo, e o Judiciário provavelmente

sentiu a necessidade de afirmar sua própria autoridade e seu controle sobre o desenvolvimento do direito (common law). Necessidade essa causada pelo

crescimento da literatura jurídica. ‘A proliferação de livros de direito tornou-se objeto de crescente preocupação do Judiciário (the bar).’ Sentiu-se, então,

que era necessário manter certo controle sobre quais textos estariam autorizados ou não a serem invocados como de doutrina, de modo a servirem de

base para a decisão judicial.” (MEIRELLES, Edilton. Op. cit.)
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A motivação tem um primeiro
fundamento técnico, que presta
auxílio às impugnações inerentes
ao sistema jurisdicional. É
a noção já mencionada nas
Ordenações Filipinas: permitir
avaliar a existência de interesse
em recorrer e, se existente,
a necessidade de reforma da
decisão.

O mestre, porém, não restringe
a importância técnica da
fundamentação a esse aspecto
endoprocessual:
também
a
opinião pública merece conhecer
o que foi decidido e por qual razão,
não se tratando de privilégio dos
interessados diretos24. Há ainda
o interesse qualificado de alguns
grupos, quando existir extensão
subjetiva dos efeitos da sentença
ou da coisa julgada, para além
do sempre presente interesse
doutrinário em conhecer como
pensa o Judiciário.
24

25

Segundo fundamento é o
persuasivo,
ligado
com
a
pacificação social, um dos escopos
da jurisdição. Existindo decisões
bem fundamentadas, imaginase que as partes se convençam
e se contentem mais facilmente
com o resultado. Decorreria daí,
pois, um desencorajamento aos
recursos.

assegurar
o
controle
da
imparcialidade do magistrado
e da legalidade da decisão, em
especial nos casos em que o
legislador tenha deixado certa
margem de discricionariedade ao
lançar mão de conceitos jurídicos
indeterminados ou de cláusulas
gerais26.

Observou com precisão Daniel
O terceiro fundamento decorre do Mitidiero27 que, com a adoção da
direito de ser ouvido, atualmente teoria lógico-argumentativa da
considerado parte integrante do interpretação, o Judiciário passa a
contraditório, condição sem a escolher entre vários significados
qual não há processo. O direito possíveis, realizando autêntica
de ação pressupõe de per si a interpretazione-attivitá. Caberá
oportunidade de fazer valer à argumentação do intérprete
suas razões em juízo, com ampla o controle racional dos limites
possibilidade de influir na decisão dessa proativa interpretação,
– o que só é verificável mediante o que, concretamente, se dará
a motivação da resposta judicial. por meio da detida análise dos
fundamentos externados pelo
A motivação ainda se reveste órgão prolator da decisão.
do caráter de garantia dos
apta
a
jurisdicionados25,

BARBOSA MOREIRA, Op. cit., p. 90.

“O exercício do poder só se considera legítimo quando observa o princípio da legalidade. No processo, o juiz deve observar as regras do procedimento,

destacando-se o dever de fundamentar as suas decisões. Este dever é uma decorrência natural do acesso à justiça e do devido processo legal, garantias

expressamente asseguradas pela Constituição (art. 5.º, XXXV e LIV e art. 93, IX). A motivação serve de garantia para as partes, como contraponto à
liberdade que o magistrado tem para decidir de acordo com seu livre convencimento. Ela também permite um controle da adequada prestação jurisdicional

pelas partes e terceiros (sociedade como um todo), pelos próprios órgãos jurisdicionais – caso dos Tribunais hierarquicamente superiores – e, ainda, por

aqueles que exercem outra forma de controle, como o Conselho Nacional de Justiça – CNJ.” (CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Comentário ao art. 11. In:

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al [coords.].Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Versão
eletrônica.).

26 “Em seguida, não menos relevante se revela a constatação de que frequentemente o tecido legislativo apresenta margens de abertura. Com a
finalidade de tornar a disposição adaptável às situações concretas ou para mantê-la atual, nada obstante o passar do tempo e as mudanças sociais, o

legislador é levado com maior frequência a adotar técnicas legislativas elásticas, flexíveis e matizadas. A cultura jurídica, por sua vez, está empenhada,

pelo menos há um século, em analisar as diversas formas de abertura da lei e a prospectar sutis, mas nem sempre claras, distinções, como os conceitosválvula (Ventillbegriffe), os legal standards, as cláusulas gerais (Generalklauseln), os conceitos discricionários (Ermessensbegriffe), os conceitos jurídicos

indeterminados (unbestimmtenRechtsbegriffe). Recentemente, também se difundiu a expressão ‘vagueza das normas’. Mais adiante se terá ocasião de

retornar sobre tais perfis, de momento mostra-se suficiente ressaltar que se trata de um complexo de técnicas legislativas por meio das quais se acaba

por delegar ao juiz escolhas que o legislador não pode ou não quer fazer.” (PICARDI, Nicola. Jurisdição e Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 7).
27

“A atividade interpretativa não constitui uma operação puramente lógica. O campo da aplicação da lógica na interpretação está circunscrito ao

terreno da aferição dos nexos entre proposições e enunciados. Nesse sentido, a lógica tem um papel certamente importante, mas relativamente pequeno
no processo de interpretação. A lógica nada diz, contudo, a respeito da escolha das normas que devem fazer parte do silogismo judiciário e do significado

que deve ser atribuído aos enunciados linguísticos e às proposições de fato que o compõem. Em todos esses casos o que é determinante é a argumentação
que é formulada pelo intérprete a favor das suas individualizações, valorações e escolhas. Vale dizer: o que importa aí é a argumentação jurídica.”

(MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 61-62).
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Enriquecendo
essa
visão,
Rodolfo Mancuso, após verificar
a dicotomia norma-legislada
vs.
norma-judicada
(esta
última a definitiva), fala em
uma perspectiva atualizada
e contextualizada da livre
convicção28. A norma extraída do
enunciado, portanto, enriquece
o sistema jurídico, mas sua
justificação judicial é pressuposto
de existência do ato jurisdicional.

(valoração e seleção das provas)
e o controle de direito (escolha
e interpretação das normas
aplicadas). Trata-se da função
racionalizante da motivação29,
inexistente nos sistemas onde
vige a íntima convicção.

De outra parte, está o controle
extraprocessual,
relacionado
à própria Administração da
Justiça, para assegurar a todas
as pessoas, em nome de quem
a justiça é administrada e
prestada, e não apenas às partes,
a oportunidade de conhecer e
comprovar o fundamento das
decisões judiciais, de modo
a evitar arbitrariedades no
exercício do poder30. Seu objeto,
assim, é o controle fático e
jurídico das decisões, em especial
no que se refere ao respeito pelas
garantias fundamentais.

o conhecimento da ratiodecidendi
dos
casos
preteritamente
julgados e que, com o decorrer do
tempo, passam a gozar do status
de precedente. Para conhecer qual
precedente se aplicará nos casos
posteriores e o que efetivamente
constitui precedente, dentro de
cada decisão, é que não se negocia
a importância da motivação das
decisões.

Por isso, aliás, é que, na Inglaterra,
mesmo inexistindo obrigação
genérica de fundamentação,
os magistrados, inclusive os
de primeiro grau, expõem
satisfatoriamente
os
seus
argumentos nas decisões. Nos
Estados Unidos, os julgadores
de segundo e último grau
As duas primeiras funções
igualmente o fazem. A criação
acabam por estar relacionadas/
da técnica das unpublished
incluídas no fundamento técnico
opinions, contudo, não deixa
enunciado por Barbosa Moreira.
de ser interessante, revelando
O
controle
endoprocessual
está voltado às partes (decidir A terceira função da motivação que também em sistemas
se há interesse recursal) e aos está relacionada ao sistema jurídicos de outras matrizes a
julgadores do recurso, possuindo de precedentes, uma vez que é grande quantidade de processos
como objeto o controle de fato ínsito ao sistema do staredecisis tem levado à necessidade de
Também são relevantes as
funções da motivação, como
destacou e estruturou Michele
Taruffo: controle endoprocessual,
controle exoprocessual e controle
do sistema de precedentes.

28

“Sem embargo, a questão segue controvertida, podendo-se ponderar que, se é verdade que o primado das obrigações comissivas e omissivas no país é

centrado na norma legal (CF, art. 5.º, II) - dada sua eficácia geral, abstrata e impessoal - não é menos verdade que o precípuo e definitivo entendimento sobre
o conteúdo (extensão/compreensão) da norma legal vem deferido ao Judiciário, mormente através de seus produtos finais otimizados: jurisprudência

dominante ou sumulada; questões de ordem firmadas no Pleno ou no Órgão Especial dos tribunais; acórdão em incidente de assunção de competência,

decisões-quadro em REs e RESps repetitivos; acórdãos no controle abstrato de constitucionalidade; acórdão que firma a tese jurídica no IRDR.De resto,

é bem de ver que a igualdade de todos perante a lei (CF, art. 5.º, caput) pouco agregaria, efetivamente, à isonomia e à segurança jurídica, a se prosseguir

num ambiente de dispersão jurisprudencial excessiva, no qual ninguém está seguro de seus direitos, nem consciente de suas obrigações, assim no setor

público como no privado; antes, impende que a igualdade se preserve, assim perante a norma legislada - aquela forjada no Legislativo - como em face da
norma judicada, a saber, aquela que tem sua passagem judiciária, vindo interpretada para aplicação ao caso concreto.” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 271-272)
29 “Si se tiene en cuenta el hecho de que –como ya hemos dicho varias veces– una ‘buena’ motivación debe consistir en un conjunto de argumentos
justificativos lógicamente estructurados en grado de formar una justificación racional de la decisión, se puede entonces observar que la motivacióntambién
posee una función esencialmente ‘racionalizante’. De hecho, esta lleva a que el Juez realice un ejercicio racional y no sólo se base en intuiciones subjetivas

no justificables. Como se mencionó anteriormente, si el Juez ‘inteligente’ sabe que deberá justificar racionalmente su decisión, se puede intuir que para

llegar a su fallo haga uso de criterios lógicos y racionales, que finalmente deberá plasmar en la motivación de la sentencia.

Todo ello supone, por supuesto, que se adopte una concepción racional de la decisión y de su justificación.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las funciones
de la motivación. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal. v. 4, jul./dez. 2016. Acessoeletrônico.)
30

“Esto implica un cambio radical de perspectiva: mientras que el control endoprocesal se refiere principalmente a las partes, incluso desde el punto

de vista del control por apelación, la posibilidad de control extraprocesal se refiere, principalmente, a una garantíademocrática delaAdministración
de Justicia.” (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las funciones de lamotivación. Revista Iberoamericana de DerechoProcesal. v. 4, jul./dez. 2016. Acesso
eletrônico.)
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mitigar o dever de motivação ao 2. O dever de motivação no
Código de Processo Civil de
essencial31.
2015: senso e contrassenso.
Essa terceira função da motivação
se aproxima a cada dia mais dos No atual contexto pátrio, o CPC
sistemas de tradição romano- de 2015 trata a motivação das
germânica, devendo se acentuar decisões judiciais em destaque
no Brasil em razão da dinâmica em dois artigos, sem prejuízo
de respeito às decisões judiciais e da reafirmação da exigência ou
aos precedentes, preconizada no da sua flexibilização ou quase
artigo 927 do CPC de 201532.
eliminação em alguns outros.

Poder Judiciário serão públicos e
fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade. Cuida-se
de uma autêntica reprodução da
garantia prevista no artigo 93,
inciso IX, da Constituição.

O segundo está no artigo 489,
inciso II, ao reconhecer como
elemento essencial da sentença
os seus fundamentos, devendo o
juiz analisar as questões de fato
O primeiro deles está entre e de direito. O parágrafo 1º desse
as normas fundamentais do artigo estabelece, de modo claro,
processo civil. O artigo 11 é, assim, com ares de obviedade33, que
a primeira morada dos princípios não se considera fundamentada
da publicidade processual e da qualquer decisão judicial, seja
motivação das decisões judiciais, ela interlocutória, sentença ou
que constitui objeto deste acórdão, que34:
estudo, ao afirmar que todos
os julgamentos dos órgãos do

31 “Como forma de contornar os problemas advindos da proliferação de decisões judiciais e de sua invocação como precedente, no Congresso Judicial

dos Estados Unidos, realizado em março de 1964, houve a recomendação para que os juízes das cortes de apelação e os juízes das cortes distritais –
primeiro grau de jurisdição – autorizassem apenas a ‘publicação’ das decisões que tivessem valor como precedente.O tema evoluiu para a criação, pelas

cortes federais norte-americanas, da técnica de limitação da ‘publicação’ das decisões judiciais, denominada de unpublishedopinions.A tradução literal

da expressão unpublishedopinions (‘decisões não publicadas’) pode não apenas gerar confusão de conceitos, como também produzir aversão apriorística
ao instituto. A expressão não significa que se trata de decisões que não sejam públicas ou, em outros termos, decisões sigilosas. Assim como no Brasil, a

regra do direito norte-americano é a publicidade dos julgamentos e das decisões judiciais. As unpublishedopinions são, na verdade, decisões proferidas
pelos tribunais sem autoridade de precedente vinculante.Embora digam respeito a casos publicamente decididos e posteriormente divulgados, muitas
vezes até mesmo em páginas eletrônicas dos tribunais, o termo unpublished refere-se ao fato de essas decisões não serem incluídas em base de dados

impressa, para a consulta de precedentes. Constituem, assim, técnica a ser utilizada para evitar a excessiva profusão de precedentes, para casos que não

justificariam o debate mais aprofundado sobre standards de conduta, o que onera a atividade de edição, armazenamento e consulta dos repositórios.
Paralelamente, essa técnica visa a facilitar a atividade dos tribunais, que não estão obrigados a fundamentar de maneira exaustiva casos mais simples e

não reconhecidos como relevantes para a formação de precedentes. Dados estatísticos revelam queas unpublishedopinions são consideravelmente mais

curtas do que as decisões enviadas aos repositórios de publicação. Estudos revelam que a maioria dos textos das unpublishedopinions são inferiores

a 300 palavras e, em vários casos, inferiores a 100 palavras. A título comparativo, as publishedopinions apresentam, em sua maioria, de 1.000 a 3.000

palavras.A menor exigência de fundamentação permite ganhos de aceleração do processo e de aumento da produtividade do tribunal.” (BARIONI, Rodrigo.
As unpublishedopinions do direito norte-americano: contribuição para a assunção decompetência. Revista de Processo. v. 261, nov. 2016, p. 403)

32 “A justificação da decisão judicial serve a uma dupla finalidade, que correspondem aos fins do processo civil no Estado Constitucional: se, de um

lado, serve como processo discursivo e racional de determinação de sentido para aplicação ao caso, mostrando-se, nessa perspectiva, como um discurso
endereçado a resolver o caso concreto com justiça, de outro, o seu resultado contribui para a conformação da ordem jurídica e para a determinação do
direito, revelando-se um discurso endereçado à sociedade em geral” (MOTTA, Otávio. Aspectos da justificação das decisões judiciais em perspectiva
comparada. Revista de Processo Comparado. v. 2, jul./dez. 2015. Acesso eletrônico.)

33 “Com efeito, não é admissível que o juiz transcreva o texto sem justificar o sentido normativo a ele outorgado, como se o enunciado transcrito não

devesse ser interpretado ou como se contivesse em si mesmo um sentido único previamente determinado. O que o art. 489, § 1.o, I, do CPC/2015 pretende,

em última análise, é impedir a falsa fundamentação que, ao transcrever o texto normativo, esconde as verdadeiras escolhas interpretativas.” (MOTTA,
Otávio. Aspectos da justificação das decisões judiciais em perspectiva comparada. Revista de Processo Comparado. v. 2, jul./dez. 2015. Acesso eletrônico.)
34

“A era alfaiataria de alta costura se avizinha.É decretada a morte da farra principiológica. Normas de carátergenérico, destinadas a iluminar o

caminho do aplicador do direito e a indicar os rumos a serem seguidos foram confundidas com portais de abertura para a discricionariedade, como se

toda a vontade do julgador pudesse caber em um princípio e este pudesse ser o escudo utilizado para a defesa de tudo o que frequentava a consciência
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I - se limitar à indicação, à
reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência
no caso;
III - invocar motivos que se
prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente
ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado
de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte,

sem demonstrar a existência de de sua negligência, não cabendo ser
distinção no caso em julgamento suscitada por quem a deu causa36.
ou a superação do entendimento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Não obstante a amplitude do corroborou esse entendimento37
comando, existem ponderações e, ao analisar detidamente a
de relevo sobre a extensão da nova legislação, verificou pontos
inteireza da motivação. Cândido de dúvida. A não repetição
Dinamarco e Bruno Lopes, do artigo 459 da codificação
por exemplo, traçam distinção anterior seria uma delas,
entre as omissões sobre pontos gerando dúvida se, doravante,
centrais e sobre pontos colaterais julgamentos que não enfrentem
da decisão, elegendo apenas o mérito não poderiam ser
aquelas como aptas a nulificar o sucintamente fundamentados. O
pronunciamento, pois capazes autor advoga que o princípio da
de mudar o rumo do julgamento, economia processual autoriza
a manutenção da norma que
por si sós35.
desapareceu.
Algumas vozes, por sua vez,
não se animaram muito com Outra dúvida se refere à
a simples alteração legal. Erik necessidade de relatório nas
Navarro Wolkart ponderou que decisões interlocutórias, negada
o déficit qualitativo da prestação pelo referido autor, que enxerga
jurisdicional não se deveria na topografia normativa uma
exclusivamente por conta da justificativa para sua dispensa38.
atuação judicante, cabendo exigir A respeito da dispensabilidade
que as partes melhorem seu do relatório, aliás, existe
poderio argumentativo – caso entendimento no sentido de
contrário, a nulidade decorrente da que o princípio da celeridade a
débil fundamentação seria produto justificaria amplamente, devendo

daquele.” (HELLMAN, Renê Francisco. Sobre como será difícil julgar com o Novo Código de Processo Civil: do prêt-à-porter à alta costura decisória.

Revista de Processo. v. 239, jan. 2015. Acesso eletrônico.).
35

36

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconselos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 73.

“No entanto hoje, essa norma sozinha, a depender do modo de interpretação e de seu encarte no sistema de nulidades, é capaz de nulificar a quase

totalidade das sentenças e acórdãos de mérito proferidos no Brasil. E temos disso a absoluta certeza, lastreada no notório costume do juiz brasileiro de
abordar na sentença apenas aquilo que entende relevante, sustentado pela jurisprudênciapacífica dos Tribunais Superiores. (...)Essa é, portanto, a única

novidade do § 1.o do art. 489: impor, como reforço das formas do processo e sob pena de reconhecimento de nulidade caso haja prejuízo, que a petição
inicial, a contestação e a sentença atenham-se aos fatos subjacentes à causa, abstendo-se de argumentos ou fundamentos abstratos ou genéricos que com

ela não tenham relaçãoexplícita e fundamentada.” (WOLKART, Erik Navarro. Novo Código de Processo Civil x sistema processual de nulidades. Xequemate?.Revista de Processo. v. 250, dez.2015. Acesso eletrônico.).
37

“Terceiro contorno: é importante dizer que o dever de escorreita argumentaçãonão se aplica somente ao magistrado. De fato, também a parte

deve expor de forma clara, precisa, a ser entendida pelo julgador. Muitas vezes, mais do que seria razoável, isso não ocorre. Existem petições que pecam

pelo generalismo. Tecnicamente falando, sequer mereceriam processamento sem devida correção.” (ALVES, Francisco Glauber Pessoa. Fundamentação
judicial no Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. v. 253, mar. 2016. Acesso eletrônico.).
38

“O silêncio eloquente afasta qualquer dúvida.E há uma razão evidente para isso: não se há de exigir relatório para decisõesinterlocutórias, porque

a gênese dos problemas que o NCPC procura extirpar é a ausência de fundamentação e não a falta de relatório. Seria formalizar desnecessariamente

o processo civil geral a demanda por relatórios em decisõesinterlocutórias, quando isso nunca existiu no CPC. Daí porque, mais uma vez, não há

como concordar com considerações, calcadas, a nosso ver, em premissas de institutos próprios e inconfundíveis (decisões que resolvam o mérito e
decisõesinterlocutórias), entendendo imperioso o relatório em todas as decisõesinterlocutórias.” (Idem, p. 61-62).
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o juiz utilizar o tempo de sua de Demandas Repetitivas, dado
elaboração com outros feitos, o artigo 984, §2º (O conteúdo do
acórdão abrangerá a análise de
ante a ausência de prejuízo39.
todos os fundamentos suscitados
Em
outras
passagens,
o concernentes à tese jurídica
Código seguiu prestigiando a discutida, sejam favoráveis ou
fundamentação das decisões, contrários), exigindo apreciação
como é o caso do artigo 371, exauriente dos argumentos
que impõe aos juízes, em ventilados.
todos os graus de jurisdição,
a apreciação da prova e dos Também assim estava previsto
demais elementos existentes nos para o julgamento dos recursos
autos, independentemente da repetitivos. Porém, a Lei
parte que os houver produzido, 13.256/2016, que reformulou
com a indicação na decisão o §3º do artigo 1.038 ainda
das razões da formação de seu no período de vacatio do novo
convencimento.
Código, retirou o vocábulo
“todos” de sua redação, criando
Nessa linha, um especial ônus uma incongruência.
argumentativo é imposto pelo
Código ao tribunal quando Atento à amplitude esperada da
da revisão da tese fixada em motivação das decisões, Otávio
julgamento de caso repetitivo Motta lamentou que o nível de
(artigo 927, §4º). Diante exigência só tenha sido elevado
da obrigação de manter a para os motivos jurídicos, sem
jurisprudência íntegra, estável e uma exata correspondência para
coerente (artigo 926), não bastará as razões fáticas da decisão40.
jamais o mero voluntarismo
para modificar o entendimento Existem, como se percebe,
assentado.
pontuais contrassensos internos
ao próprio Código no que tange
Outros incidentes que gozam à motivação das decisões.
de ampla participação e eficácia Por vezes, e provavelmente
receberam
do
legislador de maneira involuntária, o
contornos mais exigentes quanto legislador deu com uma mão e
à motivação das decisões. É o que retirou com a outra a proteção
ocorre no Incidente de Resolução que havia garantido às partes.
39

A esse conjunto, acrescentamos
mais um.

Como se sabe, a decisão que
desrespeitar o parâmetro do
artigo 489, §1º, estará eivada
de vício (o qual, em que pese
a divergência acerca de sua
natureza jurídica, cominará,
no mínimo, de nulidade o ato
decisório).Acontece que, adiante,
quando trata da apelação, o artigo
1.013, §3º, autoriza a aplicação
da “teoria da causa madura” nos
casos em que o tribunal decretar a
nulidade de sentença justamente
por falta de fundamentação. O
tribunal estará, assim, autorizado
a decidir desde logo o mérito,
estando o processo em condições
de imediato julgamento, ainda
que a fundamentação da sentença
tenha sido imprestável.

Nesse contexto, se a matéria
for apenas de direito, não
havendo, portanto, controvérsia
sobre os fatos e tampouco a
necessidade de produção de
outras provas, as linhas mestras
dos princípios da economia
processual e da celeridade até
podem recomendar e justificar a
dinamização do julgamento pela
segunda instância, na medida
em que ainda poderá haver
oportunidade de impugnação

“Em que pese a literalidade do referido artigo do CPC, acreditamos que o relatório, ontologicamente, e ao contrário da fundamentação e do

dispositivo, não é mais parte essencial da sentença e pode ser dispensado, com base no direito conferido a todos, de acesso aos meios que garantam a

céleretramitação processual, desde que isto não cause prejuízoàs partes. Fundamentação e decisum, sem a menor sombra de dúvida, não podem faltar à
sentença. A ausência de qualquer delas desfiguraria seu conteúdo. Além disso, a fundamentação garante a parte contra a parcialidade do juiz e possibilita-

lhe, em face do conhecimento das razões de decidir, insurgir-se e manejar eventual recurso.Mas a falta de relatórionão necessariamente nos causa esse
tipo de problema, porque o conteúdo do que seria o relatório, tradicionalmente, deve conter os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu,

bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.”(CARTAXO, Azevedo Hamilton; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo.

A efetividade da prestação da tutela jurisdicional e a possibilidade de dispensa o relatório da sentença, em face do inciso LXXVIII, da CF/88. Revista de
Processo. v. 157, mar. 2008. Acesso eletrônico.).

40 “Se, de um lado, cuidou o Código de Processo Civil de 2015 de elevar o nível de motivação das decisões no âmbito normativo das escolhas
interpretativas, de outro, deixou o legislador de 2015 de formular igual elevação no que concerne à justificação dos elementos fáticos da decisão. Vale

insistir: a justificação do juízo de fato no processo é tão importante quanto a justificação do juízo de direito. O Código de Processo Civil de 2015 perdeu a

oportunidade de deixar isso claro. Afora a necessidade de justificação quanto à qualificação jurídica do fato, não cuidou o Código de Processo Civil de 2015
da justificação a respeito da verificação das premissas de fato da decisão.” (MOTTA, Otávio. Op. cit.).
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da decisão junto aos tribunais
superiores, observados os limites
de cabimento dos respectivos
recursos.

Quadro absolutamente diverso,
porém, ocorrerá se a falta
de
fundamentação
estiver
relacionada à matéria de fato.
Aqui, poderá a sentença ter
declarado que o processo se
encontrava em condições de
julgamento, mascarando, com
isso, pela linha de argumentação
escolhida, a utilidade da prova
eventualmente requerida pela
parte. Se o tribunal tomar a
afirmação da sentença, no que diz
respeito à matéria de fato, como
definitiva, e a partir dela aplicar
a teoria da causa madura para
suprir a falha de fundamentação,
os prejuízos poderão ser
irreversíveis, na medida em que,
em linhas gerais, os tribunais
superiores não voltarão a se
debruçar sobre os contornos
fáticos da controvérsia.41

Também integra a lista de
preocupação com o contrassenso
legislativo, no que diz respeito
à exigência de motivação, a
restrição ao cabimento do agravo
41

de instrumento contra decisões
que, ao longo do procedimento
comum, tiverem de alguma
maneira limitado o acesso da
parte aos meios de prova úteis e
relevantes para a demonstração
da sua tese42.

3. Conclusão

Explorou-se
o
dever
de
fundamentação das decisões
judiciais.
Primeiramente,
viu-se
os
momentos
de
positivação legal e, depois,
de sua constitucionalização.
Isso porque, como observam Em seguida, traçou-se breve
Cândido Rangel Dinamarco e panorama mundial acerca dos
Bruno Vasconselos Carrilho níveis de proteção/exigência que
Lopes, a decretação da nulidade, o mesmo recebe.
nesses casos, que acabará por
ser inútil, vez que o tribunal Buscou-se dar conteúdo à referida
avançará
para
o
mérito, garantia, nos moldes do que foi
preenchendo a lacuna deixada proposto por Barbosa Moreira,
pelo magistrado, reforçando as entre nós, e por Michele Taruffo,
críticas direcionadas à teoria na doutrina estrangeira. Em
da causa madura na medida em seguida, foi proposta a definição
que a sua aplicação, desmedida, dos fundamentos e das funções
poderá chegar ao ponto de se da motivação judicial.
colocar em questionamento a
real necessidade de motivação Em um terceiro momento,
das decisões no primeiro grau.
apresentou-se o cenário brasileiro,
especialmente após o advento do
Assim, com esse breve inventário, atual código de processo civil, o qual,
o que queremos demonstrar sem sombra de dúvidas, fortaleceu
é que o conhecido anseio por o princípio e elevou o grau de
pode
produzir exigência para o Poder Judiciário. De
eficiência43
resultado contrário às promessas todo modo, encontramos situações
repetidas pelo legislador nas em que a eficiência pode ser valor
normas
fundamentais
do colidente com aqueles resultantes
processo civil que abrem o novo do dever de ampla e adequada
Código44.
fundamentação.

Francesco Conte, em obra de fôlego sobre o assunto, chamou a atenção para um outro problema relacionado à técnica da motivação per relationem.

Para o autor, é “imprestável que a motivação de uma decisão judiciária se limite a catapultar à outra motivação, de sorte que não seja possível individuar
as razões que estão como fundamento de sua parte dispositiva. Cuida-se de verdadeiro câncer processual, pois o decisum padecerá, em regra, do vício de

invalidade, com gravosas consequências impostas aos jurisdicionados, principalmente com o desperdício de tempo, de energia e, não menos importante,
financeiro” (CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional democrático de direito, discurso justificativo e
legitimação do exercício da jurisdição. Rio de Janeiro: Gramma, 2016, p. 772).
42
43

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconselos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 71-74.

A correta compreensão do princípio da eficiência passa pela produção do máximo de efeitos possíveis (produtividade), com o mínimo de esforço

(economicidade), desde que não se viole a qualidade. Os vetores apontados se encontram em RODRIGUES, Eduardo Azeredo. O princípio da eficiência à luz

da teoria dos princípios: aspectos dogmáticos de sua interpretação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, pp. 91-106. Por produtividade, tem-se o

real aumento da produção; por economicidade, a redução dos custos dos meios; por qualidade, a noção de um serviço efetivamente bom, objetivamente.

Menciona-se, ainda, a celeridade e presteza, que dizem respeito à otimização da relação tempo-custo-benefício, a desburocratização e a flexibilização, que
envolvem o afastamento das estruturas-meios para o foco nos resultados.
44

Atento à realidade prática do Judiciário, Lênio Strecke Ziel Lopes redigiram reflexão semelhante à ora externada em: E os doutores Chicó e João Grilo

estão acabando com o artigo 489, §1o do CPC. Consultor Jurídico. 3 ago. 2017. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-ago-03/senso-incomumchico-joao-grilo-acabando-artigo-489-cpc>. Acesso em: 10 ago. 2017.
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Fica a conclusão de que a exigência
de motivação das decisões deve
ser encarada de modo sério por
todos aqueles que, de alguma
forma, participam do processo
judicial, devendo o tribunal
evitar a aplicação da teoria da
causa madura no julgamento
das apelações sempre que a
ausência de fundamentação da
sentença puder prejudicar o
direito que as partes têm, fruto
do amplo contraditório, de influir
eficazmente na formação do
convencimento do julgador para
a obtenção, em tempo razoável,
de uma decisão de mérito justa e
efetiva (artigo 6º).
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1. Breves Noções Introdutórias implantação de método de
julgamento por amostragem.
O recurso especial repetitivo
foi introduzido no sistema A necessidade de se conferir
processual brasileiro por meio maior isonomia à prestação da
da Lei n.º 11.672/2008, como tutela jurisdicional, de modo
procedimento destinado ao que aidênticas situações seja
julgamento de casos em que dada uma mesma solução foi o
há um grande volume de vetor ideológico determinante
recursos envolvendo idêntica da conduta legislativa. A
questão de direito.
segurança e a estabilidade
na
prestação
jurisdicional
A necessidade de criação de são elementos intrínsecos à
mecanismos para unificar o democracia, que é da essência
entendimento sobre as questões do Estado de Direito, e é o que
de
direito
reiteradamente espera a sociedade. Decisões
discutidas
em
inúmeros díspares, decisões em sentido
processos decorreu também, oposto, para situações de direito
não apenas do assoberbamento idênticas, não contribuem para
do Poder Judiciário, com o a legitimidade social do sistema
impressionantemente crescente e, de certo modo, desencantam
número de processos e de a sociedade.
recursos.
Em relação à primeira das
É certo que o impressionante razões levadas em conta pelo
volume
de
trabalho
do legislador, é razoável afirmar
juiz brasileiro é problema que o excessivo volume de
que preocupa (ou deveria processos que obstaculiza a
preocupar) toda a sociedade, na rápida solução dos litígios
medida em que produz efeitos levados ao Judiciário é devido, em
diretos e imediatos no tempo grande medida, à globalização
de tramitação dos processos.
e à consequente abertura de
fronteiras, ao estreitamento
Mas essa não foi a razão das linhas de comunicação,
determinante, apesar de sua à facilitação da concessão
relevância, para determinar de
crédito,
entre
outras
a
opção
legislativa
pela circunstânciasque, se por um
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lado foram extraordinariamente
positivas, por outro deram
lugar
ao
desenvolvimento
de inúmeros e semelhantes
conflitos, isto é, conflitos sobre
questões de direito que se
repetem exaustivamente¹.

Há
também,
a
evidente
e
inescusávelparcela
de
responsabilidade do próprio
Estado, litigante contumaz ou,
por outro ângulo de observação,
frequente causador de conflitos
entre particulares. O Poder
Público e sua espantosa
presença em juízo, é dado que
não se pode deixar de ponderar
na análise do alto índice de
litigiosidade e de todas as
consequências que irrompem
desse fenômeno. Os conflitos
muitas vezes surgem – e
são submetidos a julgamento
pelo Judiciário – porque o
Poder Público ou regulou
mal ou tomou medidas que
repercutiram negativamente no
patrimônio dos particulares,
gerando conflitos. Exemplos
já clássicos são as discussões
em matéria de telefonia e de
planos econômicos voltados
às
sucessivas
tentativas
de combate ao fenômeno
inflacionário. Ambos deram
causa a verdadeiras avalanches
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de ações judiciais.

A pretensão do legislador,
portanto, foi a de criar um
mecanismo de racionalização
do julgamento dos diversos
recursos especiais versando a
mesma questão de direito (o que
já havia sido feito, no âmbito
dos recursos extraordinários,
com a Lei 11.418/2006). Esse
procedimento, a que a doutrina
designa julgamento de recurso
por amostragem², consiste na
seleção e julgamento de um
grupo de recursos que bem
representem a controvérsia,
enquanto os demais casos em
trâmite em todo o território
nacional permanecem suspensos.
Ao final do julgamento, aplicase a tese firmada a todos os
processos, em trâmite e os que
vierem a ser ajuizados, em que
a mesma questão for discutida.
São, portanto, diversos os
objetivos que o legislador
processual pretendeu alcançar
com a instituição do regime
de julgamento dos recursos
repetitivos. É possível dizer
que o mais significativo escopo
é o alcance do tratamento
isonômico dos jurisdicionados,

da manutenção da segurança
jurídica e da integridade e
coerência da jurisprudência.
Ou seja, dar igual resposta
a todas as causas em que
estiver em discussão uma
mesma questão de direito
(federal
infraconstitucional,
no caso específico do recurso
especial repetitivo).

Mas há, também, o propósito
relacionado
à
economia
processual, cuja concretização
foi ainda mais intensificada
pelo CPC/2015, já que todos os
processos em trâmite no país
(isto é, todos aqueles em que
ainda não se tiver produzido
a coisa julgada, estando ou
não na fase recursal), deverão
ficar suspensos até que a tese
jurídica seja definida. Esse
aspecto será visto com maior
profundidade mais adiante,
quando se tratardos efeitos da
decisão de afetação.

A celeridade processual é
também um dos objetivos da
criação de um procedimento
para o julgamento dos recursos
repetitivos. Embora não se
possa atribuir exclusivamente ao
excessivo volume de processos

em trâmite a responsabilidade
pela lentidão na prestação da
tutela jurisdicional, é certo que
ela efetivamente é causadora
de grande impacto no tempo
de duração do processo. A
instituição
de
mecanismos
voltados
à
criação
de
precedentes³, vinculativos ou
persuasivos, é absolutamente
benéfica, já que inúmeros casos
passam a ser solucionados a
partir de um único, complexo e
aprofundado julgamento. Como
já se afirmou anteriormente,
não deve a redução de volume
de trabalho nos Tribunais ser
vista como a central finalidade
dos instrumentos de julgamento
de casos repetitivos.
Embora a excessiva quantidade
de ações em trâmite diante
do Poder Judiciário brasileiro
seja circunstância indesejável,
exatamente porque produz
consequências
adversas,
já
referidas, o julgamento por
amostragem, ao conferir a uma
determinada situação repetitiva
uma única solução jurídica
vinculativa, mira garantir a
isonomia, a segurança jurídica,
a previsibilidade e economia
processual,
elementos
que

1 Adroaldo Furtado Fabrício de há muito sustenta que “Os mais importantes e desafiadores problemas que se propõem ao jurista de nossos
dias decorrem da massificação. As relações de troca intensificaram-se; populações inteiras, antes postas à margem do comércio jurídico, entraram
a participar dele; democratizou-se o capital pela abertura dos mercados acionários; universalizou-se a demanda de consumo sob o estímulo
irresistível da propaganda massiva; multiplicou-se a produção de bens e de serviços para corresponder a essa demanda incessantemente expandida;
produtos de cuja existência sequer se poderia ter cogitado no limiar deste Século tornaram-se imprescindíveis à vida do homem comum, pelo
mecanismo conhecido das necessidades criadas; popularizou-se o crédito a fim de garantir-se a constante expansão da massa consumidora; as
relações de trabalho multiplicaram-se e se fazem a cada dia mais complexas e conflituosas; a mecanização e agora a automação conduzem à
sempre crescente terceirização da economia. De outra banda, a superpopulação reduz o espaço físico à disposição de cada indivíduo, intensificando
atritos, neurotizando o convívio e favorecendo litígios: a luta pelo espaço vital vai deixando de ser simples metáfora para tornar-se a realidade
do dia-a-dia; a competição entre indivíduos e grupos toma cores de guerra sem quartel; a máquina onipresente e multímoda atropela, acidenta,
danifica, fere e mata em proporções assustadoras, sem que a possamos dispensar ou sequer controlar; a inquietação e a desigualdade sociais
produzem as mais variadas rebeldias e o repúdio a todas as normas de contenção; a conscientização política desvenda os mal-afortunados e os
incorpora à multidão dos insatisfeitos e reivindicantes. De tudo resulta o afluxo contínuo de levas cada vez maiores de participantes da atividade
jurídica. Não é só a população que aumenta; é o grau de participação de cada indivíduo nos assuntos coletivos que cresce mais e mais” (As novas
necessidades do processo civil e os poderes do juiz. Revista de Direito do Consumidor, vol. 7/1993, p. 30-36, jul-set. 1993).
2 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: RT, 2016, v. 2, p. 640.
3 O uso desse vocábulo, todavia, é equívoco e tem causado muita confusão.
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se encartam perfeitamente de direito (o que é bastante
no conjunto das garantias recorrente na prática forense)
constitucionais do processo.
em todas as instâncias, e mesmo
nos casos em que recursos
A redução do volume de para os tribunais superiores
processos deve ser encarada, não sejam cabíveis (p.ex., ofensa
então, como um efeito colateral a direito local).
benéfico, mas jamais como o
ponto central do procedimento.⁴ 3. Procedimento
2. O Microssistema Dos Recursos
Repetitivos No CPC/2015

Além
das
alterações
no
regramento do procedimento
de julgamento dos recursos
repetitivos,
implementados
ainda na vigência do código
anterior, o CPC/2015, a partir da
criação de um “microssistema
de solução de casos repetitivos”,
reestruturou o tratamento da
litigiosidade de massa. Esse
microssistema
é
formado
pelo regime de julgamento
de
recursos
especiais
e
extraordinários repetitivo e
pelo Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR), cujas normas de
regência, segundo orientação
do Enunciado n. 345 do Fórum
Permanente de Processualistas
Civis, complementam-se e devem
ser interpretadas conjuntamente.⁵
A intenção do legislador do
CPC/2015 foi a de criar um
sistema que permita a obtenção
de solução para o problema
consistente
na
existência
de decisões completamente
distintas para casos que
contenham a mesma questão

decisão de afetação prolatada
pelo STJ, de que se tratará na
sequência.

Se o relator no Tribunal Superior,
após receber os recursos
selecionados
pelo
Tribunal
de Justiça ou pelo Tribunal
Regional
Federal,
entender
que não há a multiplicidade
(I) Seleção dos recursos
suscitada e que, portanto,
representativos da
não é o caso de afetação da
controvérsia
questão
jurídica,
expedirá
ofício comunicando o fato ao
O
procedimento
inicia-se presidente ou vice-presidente
quando, constatada a existência que os tiver encaminhado, para
de inúmeros recursos especiais que seja revogada a decisão
versando
uma
mesma provisória de suspensão na
questão de direito federal origem prolatada.
infraconstitucional, o Presidente
ou Vice-Presidente de Tribunal Na definição de quais serão os
de Justiça ou de Tribunal recursos-amostra, o § 4.º do art.
Regional Federal selecionar 1.036 do CPC deixa claro que
dois ou mais recursos que não há para o relator no STJ
representem adequadamente a nenhuma vinculação à seleção
controvérsia, remetendo-os ao feita pelo Presidente ou ViceSuperior Tribunal de Justiça Presidente do Tribunal a quo,
para afetação. Nessa mesma podendo
selecionar
outros
oportunidade,
incumbe
ao recursos representativos da
Tribunal responsável pela seleção controvérsia. Aliás, averiguada
de tais recursos determinar a existência a multiplicidade de
que
todos
os
processos recursos, o próprio relator no
pendentes fundamentados na Tribunal Superior, antes mesmo
mesma questão, sejam eles de qualquer iniciativa de
individuais ou coletivos, que Tribunal de Justiça ou Tribunal
estejam em curso no Estado ou Regional Federal de origem,
na região (conforme a ordem pode
selecionar
recursos
seja expedida por Presidente representativos da controvérsia
ou Vice-Presidente de tribunal para
julgamento
pelo
de justiça ou tribunal regional procedimento dos repetitivos,
federal, respectivamente), sejam pouco importando de quem foi
provisoriamente suspensos. A o primeiro passo.
definitividade dessa suspensão
sobrevirá e se ampliará com a Em relação aos recursos

4 A respeito, v. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Breves considerações sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a racionalização da
prestação da tutela jurisdicional. In: SÉRGIO CRUZ ARENHART. (Org.). Processo Civil entre a Técnica Processual e a Tutela dos Direitos: Estudos
em Homenagem a Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 155-168.
5 Cf. WAMBIER, Luiz Rodrigues, op. cit.
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selecionados, o § 6.º do art.
1.036 do CPC/2015 estabelece
duas exigências: (a)que sejam
recursos admissíveis e (b)
que contenham abrangente
argumentação
e
discussão
a respeito da questão a ser
decidida. Quanto à primeira
exigência, é evidente que não
se poderia permitir que a
definição de tese jurídica, que
vinculará a todos os processos
no país (em trâmite e futuros),
emanasse de um recurso que
sequer cumpriu os requisitos
de admissibilidade. Já no que se
refere à ampla argumentação
e discussão acerca da questão
jurídica, como afirmado em
outro espaço, com Eduardo
Talamini⁶, a verificação da
efetivação
desse
requisito
se faz a partir da análise da
qualidade da peça recursal e do
contexto processual. Devem ser
selecionados recursos em que
os subsídios jurídicos e fáticos
possam dar ao tribunal superior
a mais exata compreensão da
questão repetitiva e do conflito
em que está inserida. Para
tanto, diversas outras peças
processuais, como a decisão
recorrida e as contrarrazões
de recurso, por exemplo, devem
ter sua qualidade averiguada.
É essa também a razão pela
qual a lei explicita que dois
ou mais recursos devem ser
selecionados para o julgamento
por amostragem, pois nem
sempre será possível que em um
único recurso estejam reunidas
todas as peças com a qualidade
necessária para se representar
adequadamente a controvérsia.

(II) Decisão de Afetação:
Conteúdo e Efeitos
Concluindo o relator, no STJ, que
estão preenchidos os requisitos
para o julgamento sob o rito
dos repetitivos, isto é, que de
fato existe a multiplicidade
de recursos especiais com
fundamento
em
idêntica
questão de direito, e definidos
quais
serão
os
recursos
representativos da controvérsia,
procederá à prolação da decisão
de afetação.
O primeiro ponto a ser
examinadosobre essa decisão
consiste na necessidade de
que a questão a ser submetida
a
julgamento
estejanela
precisamente
identificada.
Essa regra está expressamente
prevista no art. 1.037, I,
dada a absoluta importância
da orientação nela contida.
Primeiro, porque a suspensão
de todos os processos em
trâmite no território nacional,
que dessa decisão decorre,
não se dá automaticamente.
Incumbe a cada juiz e relator
examinar a correspondência
entre a questão de direito
afetada e a que estiver sendo
discutida nos processos de sua
competência, determinando a
suspensão daqueles em que se
verificar tal enquadramento.
Segundo, porque a precisa
identificação
da
questão
viabiliza àqueles que tiverem
seus processos equivocadamente
suspensos a utilização da
técnica da distinção, de que se
tratará na sequência.

6 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., p. 642.
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Na
decisão
de
afetação,
deve
também
constar
a
determinação da suspensão
do processamento de todos os
processos em trâmite no país,
individuais ou coletivos, em que
se discuta a questão de direito
federal infraconstitucional (art.
1.037, II). Como já se afirmou,
trata-se de uma novidade
extraordinariamente vantajosa
trazida pelo CPC/2015, que dá
maior concretude ao princípio
da economia processual.
E, por fim, poderá o relator, na
decisão de afetação, requisitar
aos presidentes ou aos vicepresidentes dos tribunais de
segundo grau a remessa de
um recurso representativo de
controvérsia (art. 1.037, III). A
finalidade dessa norma é a de
oportunizar ao órgão que fixará
a tese jurídica a compreensão
da questão sob os mais
variados ângulos, em todo o
território nacional.
Se houver mais de uma decisão
de afetação sobre a mesma
questão, será prevento o relator
que a tiver primeiramente
proferido (art. 1.037, § 3.º).
(III) O Uso da Técnica da
Distinção

Apesar da orientação a respeito
da precisa identificação da
questão a ser submetida a
julgamento, é possível que,
na prática, ao concretizaremo
sobrestamento dos processos
de sua competência, os juízes
e relatores suspendam o
trâmite de processo em que a
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questão jurídica discutida não
guarde estreita relação com a
que foi objeto da decisão de
afetação.O código estabelece,
nos §§ 9º a 13 do art. 1.037,
procedimento a ser utilizado
nessa circunstância.

A outra parte é intimada para
que sobre esse requerimento
se manifeste no prazo de cinco
dias, ao término do qual o órgão
jurisdicional competente julgará.
Reconhecida a distinção, o
próprio juiz ou relator deve dar
prosseguimento ao processo.
Também por isso é que a precisa Tratando-se de recurso especial
de limitação da questão afetada sobrestado na origem, incumbe
é absolutamente relevante. Não ao relator comunicar a decisão
apenas diminui a incidência ao Presidente ou Vice-Presidente
de situações de suspensões do tribunal, para que o recurso
equivocadas, em que objeto seja remetido ao STJ. Se a
do processo sobrestado não distinção for negada, o processo
corresponda à questão jurídica permanece sobrestado.
repetitiva,
como
também,
ocorrendo o desacerto, torna Da decisão que resolve a
mais fácil para as partes o uso distinção,
reconhecendo-a
da técnica da distinção.
ou não, caberá agravo, que
será
de
instrumento,
se
Em termos práticos, a distinção proferida em primeiro grau, ou
funciona da seguinte maneira: interno, se proveniente de
a parte apresenta requerimento relator no tribunal. ⁷
junto ao juízo em que esteja
o
processo
sobrestado, (IV) Contraditório Pluralizado
demonstrando que não há
identidade entre a questão A garantia constitucional do
nele discutida e aquela que contraditório está expressano
será submetida a julgamento CPC/2015, em seus artigos 7º,
pelo
procedimento
dos parte final, 9º e 10. Mas o código,
repetitivos. No caso específico ao tratar dessa garantia, não se
de sobrestamento de recurso restringiu à simples repetição
especial, o requerimento será da
norma
constitucional.
dirigido ao relator do acórdão O
legislador
deu
novos
recorrido, se o recurso tiver contornos infraconstitucionais
sido sobrestado no tribunal de a garantias impressas na
origem, ou ao relator no STJ, Constituição,
reiterando,
quando o recurso já estiver especificando e aprofundando
sendo lá processado.
a regulação dos princípio
fundamentais do processo, a
partir de um amplo complexo

de normas que dão maior
concretude ao contraditório. ⁸

Aliás, a garantia do contraditório
é um dos pontos centrais
das discussões em torno do
julgamento de casos repetitivos.
Na doutrina, já se afirmou
que, em razão da eficácia
vinculante que se confere aos
precedentes formados
nesse
microssistema,
haveria
a
necessidade de realização de
controle prévio das partes dos
processos representativos e de
seus procuradores acerca das
condições para a adequada
defesa dos interesses de todos
os lados, e que haveria prejuízo
à garantia do contraditório
quanto a todos aqueles em
que a tese jurídica for aplicada
sem que do julgamento do caso
repetitivo tenham participado⁹.
A posição que se permite
aqui sustentar é outra. O que
ocorre no julgamento dos casos
repetitivos não é a mitigação
do contraditório, mas sua
pluralização. A garantia é
concretizada, em certa medida,
por intermédio do espaço
que se abre para o debate
abrangente e participativo.
Como já afirmei em diversas
oportunidades, o contraditório,
mais do que mera ciência e
reação (que significa paridade
de tratamento e bilateralidade
da audiência), implica também
na oportunidade de plena

7 Sobre o tema, cf. NUNES, Dierle; HORTA, André Frederico. Aplicação de precedentes e distinguishingno CPC/2015: uma breve introdução. In:
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, Lucas Buril de (Coord.). Precedentes. Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 301-333.
8 A respeito, ver WAMBIER, Luiz Rodrigues. Aspectos polêmicos da garantia constitucional do contraditório no novo CPC. Revista Paradigma,
Ribeirão Preto, v. 25, a. XXI, n. 2, jul./dez. 2016, p. 2-12.
9 Nesse sentido, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, v. CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR). São Paulo: RT, 2016, p. 372-385.
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participação e de efetiva da questão jurídica repetitiva.¹¹
influência na formação da E além da participação do
convicção judicial¹⁰.
amicuscuriae no julgamento dos
recursos repetitivos, o inc. II do
No procedimento dos repetitivos, mesmo art. 1.038 do CPC/2015
o contraditório é pluralizado estabelece
a
possibilidade
porque existe amplo espaço de convocação de audiências
para o debate abrangente e públicas para ouvir depoimentos
participativo. Conforme dispõe de pessoas com experiência
o art. 1.038, inc. I, do CPC/2015, e conhecimento na matéria,
o relator poderá não somente com a finalidade de melhor
admitir como também solicitar instruir o procedimento.
a manifestação de interessados
na controvérsia, que poderão ser O contraditório pluralizado
pessoas, órgãos ou entidades, e a forte necessidade de que
considerada a relevância da sejam
selecionados
como
matéria e as disposições representativos da controvérsia
do regimento interno do recursos em que a questão
tribunal. O que significa seja
amplamente
discutida
que
existe
para
quem quanto a todos os interesses
não é parte de algum dos envolvidos,além da participação
recursos selecionados como do
Ministério
Público
e
representativos a oportunidade dos especialistas, somados,
de participação e influência na conferem ao julgamento sob o
formação do convencimento rito dos repetitivos o equilíbrio
do
órgão
colegiado
que necessário na defesa de todos
julgará o repetitivo.
os interesses envolvidos.

STJ,
serão
declarados
prejudicados aqueles em que
o acórdão recorrido estiver
em conformidade com a tese
adotada. Já quanto aos recursos
admissíveis, interpostos contra
acórdãos contrários à orientação
do tribunal, será aplicado o
entendimento firmado.

São diversos os efeitos da
publicação da decisão-quadro.
No âmbito judicial, esses
efeitos
variam
conforme
o grau de jurisdição e a
fase em que se encontre o
processo sobrestado¹².

O julgamento pelo procedimento
de
repetitivos
também
tem impacto nos processos
futuramente ajuizados. Aliás,
o art. 332 autoriza que o
pedido que contrariar acórdão
proferido em julgamento de
recursos repetitivos seja julgado
liminarmente
improcedente,
antes mesmo da citação do réu.

É evidente que não se pode
permitir que todo aquele que
for parte de algum processo
sobrestado por conta da
afetação seja admitido como
amicuscuriae. Se fosse assim,
o excesso de participantes
acabaria
por
estender
demasiadamente
o
tempo
de julgamento do repetitivo.
Deve-se ter como critério a
capacidade
do
interessado
de fornecer subsídios para a
fixação do entendimento acerca

4. Efeitos da Publicação do
Acórdão Paradigma

Em relação aos recursos
especiais
que
tiverem
a
tramitação
suspensa
no

Os recursos sobrestados na
origem serão reexaminados pelo
órgão que proferiu o acórdão
recorrido, quando esse divergir
da orientação do tribunal
superior. Se ainda assim o órgão
de segundo grau mantiver o
acórdão discrepante, o recurso
especial será remetido ao STJ.
Já os que se voltarem contra
decisões consoantes à tese
definida terão o seguimento
negado pelo Presidente ou VicePresidente do tribunal a quo.
E os processos sobrestados em
primeiro grau e os recursos de
segundo grauretomarão o curso
para julgamento e aplicação do
precedente (art. 1.040, inc. III).

10 Cf. WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: RT, 2016, v. 1, p. 76-77.
11 Sobre o tema, Eduardo Talamini já afirmou que porque não se trata de representação ou substituição processual, mas de qualificação, a
expressão “representatividade adequada” do amicuscuriae, utilizada pela lei, não é a mais adequada. Para o autor, mais correto seria falar em
contributividade adequada, no sentido de que o terceiro interessado deve ser capaz de trazer subsídios que contribuam para a discussão e
formação da tese jurídica (Amicuscuriae. In: ALVIM, Teresa Arruda; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). Breves
comentários ao novo Código de Processo Civil. 3. ed., São Paulo: RT, p. 491). Cf. também BUENO, Cassio Scarpinella. Amicuscuriaeno Processo Civil
brasileiro: um terceiro enigmático. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 146.
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., p. 647.
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Mas os efeitos da formação
do precedente através dos
repetitivos transpassam a esfera
dos processos que tramitam
no âmbito do Poder Judiciário.
Uma
importante
novidade
introduzida pelo CPC/2015 foi a
regra do inciso IV do art. 1.040,
conforme a qual, nos casos
em que a questão repetitiva
envolver prestação de serviço
público objeto de concessão,
permissão
ou
autorização,
o órgão, o ente ou a agência
reguladora será cientificado da
tese fixada para que realize a
fiscalizaçãoda efetiva aplicação
pelos entes sujeitos à regulação.
5. Estudo
Casuístico
da
Implementação dos Recursos
Especiais
Repetitivos
no
Sistema Processual Brasileiro

Desde a sua implementação
no
sistema
brasileiro,
já
foram
afetados
no
STJ
aproximadamente 900 temas das
mais diversas áreas do direito
federal infraconstitucional para
julgamento. Para o ano de
2018, o tribunal estima julgar
repetitivos que repercutirão em
milhões de processos no país.
Somente no primeiro semestre,
a expectativa é de que os
julgamentos dos repetitivos em
pauta refletirão em mais de
500 mil processos sobrestados
nas instâncias ordinárias.¹³
Antes mesmo da entrada em
vigor do Código atual, houve

julgamentos
de
recursos
especiais repetitivos com grande
impacto
nacional.
Exemplo
expressivo é o julgamento
realizadopela Segunda Seção
do STJ, em que se discutiu
a validade da cobrança das
tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê/
boleto (TEC) nos contratos
bancários¹⁴. Na afetação desse
tema, aproximadamente 285
mil ações em todo país tiveram
sua tramitação suspensa. E na
época, o sobrestamento sequer
alcançava todos os graus de
jurisdição, como acontece no
sistema atual. Em linhas gerais,
ficou consignada a legalidade
da cobrança dessas tarifas nos
contratos bancários celebrados
até 30 de abril de 2008, fim
da vigência da Resolução
2.303/1996 do CMN; e que,
após o início da vigência da
Resolução 3.518/2007 do CMN,
em 30 de abril de 2008, a
cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses
expressamente previstas em
norma padronizadora expedida
pelo Bacen.

questão relativa à legalidade da
cobrança de pulsos excedentes
à franquia telefônica, sem
discriminação das ligações. O
julgamento ocorreu logo no
primeiro semestre de 2009, pela
Primeira Seção, que definiu que
a obrigação das concessionárias
acerca do detalhamento de todas
as ligações na modalidade local
incidiria somente a partir de 01
de agosto de 2007, quando teria
ocorrido a implementação total
do sistema¹⁵. Mais recentemente,
já sob a égide do CPC/2015,
foram
afetados
recursos
especiais também em matéria
de telefonia, para discussão de
questões referentes à legalidade
da
cobrança
de
valores
relativos à alteração do plano
de franquia/plano de serviços,
à incidência ou não de danos
imateriais indenizáveis, ao prazo
prescricional para pretensão
concernente à repetição de
valores, ao cabimento de
repetição de indébito simples
ou em dobro, como também à
sua abrangência (se limitada aos
pagamentos documentalmente
comprovados na inicial ou
se é passível de apuração
em eventual liquidação de
Outro exemplo que representa sentença).¹⁶ Esse julgamento,
bastante bem o reflexo dos que se realizará pela Primeira
repetitivos no sistema processual Seção do STJ, certamente
brasileiro são os julgamentos em impactará em milhares de
matéria de telefonia.No início da processos judiciais, sobrestados
implementação do procedimento e futuros, em todo o país.
para julgamento de recursos
especiais repetitivos, foi afetado
recurso para definição de

13 Superior Tribunal de Justiça. Repetitivos com impacto em milhões de processos estão na pauta deste início de ano. Disponível em: [http://
www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivos-com-impacto-em-milh%C3%B5es-deprocessos-est%C3%A3o-na-pauta-deste-in%C3%ADcio-de-ano]. Acesso em 15 fev. 2018.
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, ambos de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti.
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1074799/MG, de relatoria do Min. Francisco Falcão.
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1525174/RS e REsp 1525131/RS, ambos de relatoria da Min. Assusete Magalhães.
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6. Considerações Finais
O advento de procedimento
voltado a dar maior racionalidade
ao tratamento da litigiosidade
de massa, originou-se da
necessidade de se cumprir a
meta imposta pela Constituição
Federal de que a todos aqueles
que buscam a solução de seus
conflitos através do Poder
Judiciário seja prestada efetiva
tutela
jurisdicional,
assim
entendida como a resposta
do sistema jurídico que seja
justa, adequada, eficiente e
em tempo razoável, emanada
de um processo em que as
garantias processuais sejam
plenamente observadas.

E
essa
racionalidade
potencializou-se ainda mais
dentro
do
novo
sistema
processual
brasileiro,
com
as regras introduzidas pelo
CPC/2015, dentre as quais se dá
especial destaque à amplificação
do
julgamento
de
casos
repetitivos e aosobrestamento
de todos os processos que
versarem a questão jurídica
afetada, desde o primeiro grau,
sem exceções.

certamente favoráveis.
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A última aula magna que proferi
foi exatamente no ano acadêmico
de 2000, quando acabava de
receber, no ano anterior, a cátedra
de Teoria Geral do Processo.
Naquela
oportunidade,
eu
disse para os alunos que ontem
estávamos sentados aí onde
vocês estão assistindo alguma
solenidade semelhante à de
hoje, e também achávamos,
como muitos de vocês, algo
extravagante, bizarro. Ficávamos
impressionados, à época, não só
com os detalhes das vestimentas,
mas
principalmente
pelo
simbolismo da cerimônia.

Passava pela nossa cabeça, e
passou pela minha, quando aí
estava, como seria bom estar
do outro lado. Um sonho, à
época, tão distante, como aquele
exemplo de obrigação impossível
que se encontrava no nosso
livro de direito civil, de que um
homem pudesse um dia chegar
à lua. Naquele momento, jamais
imaginava esta possibilidade.

Por isso, logo no início, eu
conclamo a vocês todos a
sonharem e terem a certeza
de que nós, seus professores,
estaremos prontos para ajudar
no que for necessário para
transformar este sonho em
realidade. E assim vocês poderão
nos conceder esta suprema e

imensa alegria de estarmos
juntos deste lado amanhã. Eu já
desfruto desta felicidade.

O tema desta nossa conversa é
sobre o advogado.

Escolhi esse tema porque ele
é muito pouco tratado e o
advogado é muito esquecido,
apesar da importância do seu
ministério. A importância desta
nobre função é tão grande que a
Constituição Federal, no artigo
133, dispõe que: “O advogado é
indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus
atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei”.

Portanto, o advogado exerce
verdadeira
função
social,a
advocacia,
regulada
pelo
Estatuto que é a Lei 8.906/1994
e pelo Código de Ética de 1º de
março de 1995. Para ser bacharel
em Direito basta a conclusão do
curso e a colação do grau, mas
para o exercício da profissão,
para ser advogado,é preciso estar
inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil e seguir as disposições
do Estatuto e do Código de Ética.
É no Estatuto que encontramos
os direitos, os deveres e as
prerrogativas,
enfim,
tudo
aquilo que importa para o
exercício da advocacia, além de
existirem, evidentemente, outras
disposições em leis esparsas
1650

como, por exemplo, no Código de
Processo Civil.

O advogado, na feliz expressão de
Carnelutti, é chamado a socorrer:
“advocatus vocatus ad”. Ele tem
compromisso com a ciência
do Direito.Importante aqui é
consignar que a expressão Direito
significa fazer certo e, portanto,
fazer justiça, expressões que
estão intimamente ligadas.

O advogado tem esta missão por
força do comando constitucional
de cooperar junto com os demais
personagens do processo para
que a justiça seja feita na sua
acepção mais pura. Ele não
tem por missão ganhar ou
ser vitorioso em uma causa a
qualquer custo. Ele precisa, sim,
ser combativo, procurar sair
vitorioso dentro das regras do
jogo, como em qualquer jogo.
Daí a importância, em primeiro
lugar, do relacionamento com
o cliente. O advogado tem o
dever e a obrigação de orientar
o cliente, de fazer uma avaliação
precisa do direito que ele tem,
das vantagens, dos riscos e da
conveniência de litigar ou não. E
mais, deve também indicar quais
são os limites da sua atuação,
observando aquilo que está
estabelecido nas leis do processo,
no Estatuto e no Código de Ética.
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É importante que o advogado
tenha a consciência de que não
vale tudo na defesa do cliente.
Vale o máximo, dentro do limite
da ética. É esta forma de atuar
que traz prestígio, que dignifica,
enobrece e valoriza a profissão
do advogado.

A imagem é o bem mais
importante que um advogado
pode ter. Não simplesmente a
sua imagem refletida, mas a
sua imagem interior, como dizia
Chuang Tzu: “se a tranquilidade
da água permite refletir as coisas,
o que não poderá a tranquilidade
do espírito!” É esta a imagem
que interessa ao advogado, pois
ela vai refletir para o público
e para os consumidores do
Direito em geral.

Por isso ele tem que ser honesto
e ter uma conduta irrepreensível,
não só na sua vida profissional,
como também na vida particular
e social. Caráter reto. Cultuar
valores fundamentais, os quais,
aliás, estão escritos no nosso
Estatuto, como, por exemplo: a
urbanidade, o sigilo profissional,
o respeito, a independência com
o cliente, a independência com os
juízes e com o poder público.

É preciso que o advogado tenha
destemor em não desagradar a
quem quer que seja. Vou dar um
exemplo aqui: eu era defensor
público, muito jovem, quando
um advogado criminal, que vou
citar o nome, Dr. Wilson Mirza,
estava na tribuna do Tribunal
de Justiça do antigo Estado da
Guanabara fazendo a defesa em
um processo criminal. Então, no
meio do voto do Desembargador,
ele foi para a tribuna, pediu
a palavra pela ordem. O
advogado tem a prerrogativa

de interromper um julgamento
para esclarecer uma matéria
de fato. O advogado tem esta
prerrogativa no caso concreto.
Pois bem.O Desembargador
havia lido uma parte de um
depoimento que incriminava o
cliente dele, enquanto que a parte
seguinte, não lida, desmentia tal
incriminação. O Desembargador
Presidente não permitiu a
intervenção. O advogado insistiu
e o Desembargador mandou o
advogadose calar. O advogado
disse que não calaria. Então
o Desembargador Presidente
mandou o advogado se retirar da
tribuna e o advogado disse que não
se retiraria. O Desembargador
Presidente disse, então, que iria
mandar prendê-lo. E o advogado
disse: então V. Exa. me prenda e
eu quero um representante da
Ordem dos Advogados aqui. Após
o tumulto, resolveram conceder
a palavra ao advogado.Ele
esclareceu o ponto e foi vitorioso
no julgamento. Dessa história
retiramos a lição de que nós
também temos que assegurar as
nossas prerrogativas, os nossos
direitos. Não somos menos do que
os juízes, do que os promotores
ou de qualquer outra pessoa que
atue no processo.

Além do exercício da consultoria
jurídica extrajudicial, o advogado
exerce a advocacia judicial,
chamada de contenciosa,sobre a
qual nós vamos tratar agora.

Vocês sabem que a vida em
sociedade é regulada por normas.
As chamadas normas de direito
material. Só que as pessoas,
evidentemente, de tempos em
tempos, têm conflitos entre si, e
como não há mais a possibilidade
da justiça privada, o Estado
tomou a si, com exclusividade,
a obrigação de fazer a justiça.
Todavia, o Estado, e aqui eu falo
do Estado-juiz, ele não sai às ruas
a procura de conflitos, ele não
interfere na briga do casal, no
acidente de carro. A lei exige que
exista provocação do interessado.
Por isso é que se fala da
inércia da jurisdição.

A provocação do interessado
se dá por meio do processo
representado necessariamente
por um advogado. Notem a
importância da função. O
advogado é o motor da realização
da paz social, ao atuar para
permitir a composição do conflito
de interesses. Sem ele isto não
seria possível. Assim, o advogado,
depois de ultrapassadas as etapas
A importância também do de que falamos: relacionamento
valor lealdade com o cliente, em com o cliente, exame da causa,
primeiro lugar, por que a base conveniência de iniciá-la, ele vai a
do relacionamento do advogado juízo e distribui uma peça escrita,
com o cliente é a confiança. Ela é chamada de petição inicial.
a base da representação judicial.
Sem ela, dificilmente poderia Observem a importância do
um advogado aceitar a causa ou advogado. Toda a parte de criação
mesmo permanecer nela.
da tese jurídica, o balizamento
da causa, o que ele pretende
Lealdade,
também,
com obter, qual a legislação aplicável,
os
colegas,
como
num quais são os fundamentos que
jogo de futebol. Respeito e autorizam este pedido. Tudo isto
lealdade, sempre.
está nas mãos do advogado.
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E esta peça inicial é de
fundamental
importância,
porque
depois
de
uma
determinada fase não será
mais possível modificá-la. E se
o advogado vier a ser vitorioso
será preciso que a petição inicial
contenha todos os elementos
necessários para que, no futuro,o
cliente possa obter aquele bem da
vida pleiteado, por inteiro.
Precisão, clareza e elegância, esta
é a fórmula mágica.

Depois do protocolo da petição
inicial, a parte contrária, também
por meio de um advogado, vai
apresentar a sua defesa, a sua
contestação, ponto por ponto,
impugnando cada item. Neste
momento, tanto o advogado do
autor quanto o advogado do
réu formulam a estratégia para
todo o processo.

Sempre afirmo que o advogado
tem que pensar o processo
judicial como um jogador de
xadrez, ele tem que prever várias
jogadas à frente, tanto as dele,
como as de seu adversário.
No momento da petição inicial,
no momento da contestação,
elesdevem prever os próximos
passos, pois na fase que se
seguirá, que é a etapa da
instrução do processo, será
preciso demonstrar que o seu
cliente tem o melhor direito, que
ele tem razão.

E como é que ele demonstra que
o cliente tem razão? Através
da prova dos fatos relevantes.
No momento em que as partes
colocam as suas razões, contam
a sua história, elas devem
demonstrar aquilo que estão

afirmando porque o juiz não sabe
o que aconteceu. Alias, ele nem
poderia, pois do contrário teria
que ser testemunha da causa, e
não o julgador.

veracidade. Dizer a verdade, sim.
Exatamente a verdade. A mentira
não combina minimamente com
a noção de justiça.

Ouvi uma estória, quando
Assim,
as
partes
devem jovem, e dizem ser verdadeira,
reconstituir
as
histórias, de um advogado que criava
reconstituir os fatos relevantes, jurisprudência, sob medida,
o que se dará por meio das para sustentar o seu caso no
provas periciais, documentais, tribunal do júri. O advogado não
testemunhais, enfim, quanto pode alterar a verdade dos fatos.
melhor a parte se desincumbir Falsear a verdade, sustentar
das provas dos fatos que lhe situações que não aconteceram
cabem demonstrar, maior será a e que serão objeto de prova no
probabilidade de sair vitoriosa futuro, não fazem parte do ofício
do processo.
do advogado. Certamente estas
provas serão falsas porque a base
Aqui também é preciso certo delas é mentirosa.
cuidado. O advogado tem que
conhecer a técnica, ser versado no O advogado não pode e não deve
direito processual para saber ver participar deste tipo de processo.
exatamente aquilo que ele tem
que demonstrar e não procurar, Retornamos, aqui, ao que de
às vezes, fazer a prova de um fato início falamos sobre a relação
que não é um ônus do seu cliente, do cliente e do advogado. Há
mas da parte contrária.
uma passagem extremamente
interessante
do
Eduardo
Assim, depois de instruído Couture, nos seus Mandamentos
o processo, o juiz profere a do Advogado, na qual ele diz:
sentença e, a partir daí, existe “como ética a advocacia é um
a possibilidade do manejo de constate exercício da virtude. A
recursos, que, em princípio e em tentação passa sete vezes, cada
regra, devem ser utilizados. Mas dia, a frente do advogado. Este
recursos sérios, fundamentados, e pode fazer da sua função a mais
não simplesmente protelatórios. nobre de todas as profissões e o
mais vil de todos os ofícios. Como
Como o nosso Código de ação a advocacia é um constante
Processo Civil trata este duelo serviço aos valores superiores
que eu apresentei neste pequeno que regem a conduta humana”.
resumo? O CPC estabelece, em
consonância,
evidentemente, E
faço
um
parêntese,
com as disposições doEstatuto porque há quem diga que no
e do Código de Ética, de que processo criminal não é preciso
falamos no início, no seu artigo que exista um compromisso
14,o dever das partes e de todos ético. Ou melhor, nenhum
aqueles que, de qualquer forma, compromisso ético. Vale tudo
participam do processo, de“expor na defesa do acusado. Isto não
os fatos em juízo conforme a é verdade. Não existe nenhuma
verdade”. É o chamado dever de diferença entre uma e outra
1652

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Esta incumbência, a tradição
jurídica das mais antigas
civilizações a reservou sempre
ao ministério do advogado. A
este, pois, releva honrá-lo não
só arrebatando à perseguição os
Sobral Pinto, ao abordar a inocentes, mas, reivindicando,
finalidade da advocacia, afirmava no julgamento dos criminosos,
“que não há ninguém que não a lealdade, as garantias legais,
tenha direito a uma palavra de a equidade, a imparcialidade,
amparo, de conforto e de defesa a humanidade”.
ante o tribunal dos homens”.
É evidente que o Direito comporta
diversas.
A
Também Rui Sodré nos dá notícia interpretações
sobre este tema, citando a carta jurisprudência está aí para dizer
resposta de Rui Barbosa, que que dificilmente existe uma tese
ficou conhecida como “O Dever jurídica única. A própria verdade,
do Advogado”, a uma consulta como ensinava São Tomás de
formulada “por Evaristo de Aquino, citado no magnífico
Morais, grande tribuno, que livro sobre “O Advogado”, de
se sentia constrangido em Rui de Azevedo Sodré, “tem
defender um adversário político, contornos cambiantes e cada
acusado da autoria de crime que um a reconhece à sua maneira,
abalou a sociedade carioca”. São através de estados íntimos,
palavras do grande advogado nem sempre transferíveis e tão
Rui Barbosa: “Ora, quando quer pouco comunicáveis”.
e como quer que se cometa
um atentado, a ordem legal se O importante é atuar com
manifesta necessariamente por lealdade e com boa-fé.
duas exigências, a acusação e
a defesa, das quais a segunda, O CPC diz que as partes não
por mais execrando que seja o devem formular pretensões
delito, não é menos essencial à nem alegar defesa cientes que
satisfação da moralidade pública são destituídas de fundamentos,
do que a primeira. A defesa não não devem produzir provas
quer o panegírico da culpa ou do nem praticar atos inúteis e
culpado. Sua função consiste em devem cumprir com exatidão os
ser, ao lado do acusado, inocente provimentos jurisdicionais e não
ou criminoso, a voz dos seus criarem embaraços (artigo 14).
direitos legais. Se a enormidade
da infração reveste caracteres Não existe valor nenhum, honra
tais que o sentimento geral recue alguma, qualquer sabor de vitória
horrorizado, ou se levante contra quando um advogado utiliza um
ela em violenta revolta, nem por desses expedientes para obter
isso essa voz deve emudecer. vantagem para o seu cliente. Na
Todos se acham sob a proteção realidade, ele é reputado como
das leis, que, para os acusados, um litigante de má-fé.
assenta na faculdade absoluta
de combaterem a acusação, O artigo 17 do CPC diz,
articularem a defesa, a exigirem expressamente, que se reputa
a fidelidade à ordem processual. litigante de má-fé aquele que
situação. É certo que no processo
criminal, muitas vezes o
advogado deve assumir a
defesa do cliente mesmo que
convencido de sua culpa.
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deduz pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei,
altera a verdade dos fatos, usa
do processo para conseguir
objetivo ilegal, opõe resistência
injustificada ao andamento
do processo, procede de modo
temerário em qualquer incidente
ou ato do processo, e provoca
incidente
manifestamente
infundado ou interpõe com intuito
manifestamente protelatório.
Aqui a parte é responsabilizada
com perdas e danos e multa, e, o
advogado, quando pratica o ato
com dolo ou culpa, responderá
em ação própria.
Precisamos resgatar a nobreza
da advocacia. Infelizmente,
para muitos,a profissão não
é bem vista.

Na época de Justiniano, em uma
Constituição por ele elaborada,
como nos dá notícia Pedro Batista
Martins, havia a previsão de que
as partes e os seus advogados
deviam jurar que acreditavam
ser boa a causa. Esse juramento
era o jusjurandum calummia. E,
no final do processo, se fosse
verificado que aquela pessoa
era um litigante temerário, ele
poderia, em certos casos, ter a
pena de infâmia aplicada, que era
uma penalidade gravíssima.
Hoje, evidentemente, não temos
mais isso. Deveríamos ter? E por
que não? Mas, pelo menos o dever
de alertar os nossos clientes sobre
os riscos e o dever deverificar
se eticamente a causa pode ser
aceita permanecem íntegros.

Quanto proferi a palestra, como
disse a vocês, lá no ano 2000, eu
cunhei uma expressão que chamei
de solidariedade. Solidariedade

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

entre todos os personagens do
processo. Entre os advogados, o
juiz e os demais operadores. Esta
solidariedade não implicaria em
uma defesa menos combativa,
menos independente, mas sim
em uma solidariedade na busca
do fim comum. O bom jogo, o bom
duelo, que pudesse terminar com
honra e com justiça.

Eu disse isso também e eu gostaria
de frisar novamente para vocês,
jovens e futuros advogados, que
esta nova visão do processo
calcada na solidariedade se
acentua e cresce de importância
na medida em que passamos a
considerar o processo não como
um amontoado de páginas e de
documentos, mas sim como algo
que tem vida.
Nos processos estão contidos
sonhos, angústias, esperanças,
liberdade, realizações. Enfim,
o processo tem vida. Em todo
processo há um coração que
pulsa e, portanto, uma gota de
justiça realizada tem um valor
infinito, como afirmava Hauriou.

Meus caríssimos alunos e colegas,
muito obrigado pela atenção.
Rio de Janeiro, março de 2014.
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Resumo
Este ensaio procura analisar as
diversas modalidades de tutela
que o Código de Processo Civil
de 2015 confere ao princípio
do contraditório. Enquanto
norma fundamental do processo
e garantia assegurada pela
Constituição Federal (art. 5º, inc.
LV), o contraditório demanda
concretização a ser levada a cabo
tanto pelo legislador, quando da
elaboração das normas gerais,
quanto pelo julgador, quando da
fixação da norma individual e
concreta. Nesse sentido, tem-se
que o Código de Processo Civil
de 2015 cumpre a missão que
dele se espera. Para demonstrar
tal assertiva, foram analisados
alguns aspectos relevantes da
nova legislação que bem revelam
o tratamento adequado e efetivo
dispensado ao contraditório.

Constituem, portanto, objeto da
presente investigação: a vedação
às chamadas decisões-surpresa, o
contraditório como requisito para
extensão dos limites objetivos
da coisa julgada às questões
prejudiciais e a identificação das
decisões imotivadas.

Palavras-chave: Decisão, surpresa,
Limites objetivos da coisa julgada,
Motivação,
Decisão
Jurídica,
Contraditório, Novo Código de
Processo Civil, Código de Processo
Civil de 2015, Questão prejudicial

1.
Contraditório
e
Sua
Função Integrativa, Definitória
e Bloqueadora

A concepção de processo
como
procedimento
em
contraditório¹ ressalta o caráter
estrutural dessa norma para o
instrumento estatal de resolução

de controvérsias.²
Ausente
contraditório, inexiste processo.
O contraditório, portanto, pode
ser considerado exemplo de
norma a induzir comportamentos
mesmo não havendo um
dispositivo específico que lhe seja
diretamente
correspondente.
“Em alguns casos há normas mas
não há dispositivo. Quais são
os dispositivos que prevêem os
princípios da segurança jurídica
e da certeza do Direito? Nenhum.
Então há normas, mesmo sem
dispositivos específicos que lhes
deem suporte físico”.³
Se há contraditório, mas este
não é respeitado como deveria,
está-se, então, diante de um
processo que não pode ser
definido como justo. ⁴ De acordo
com a atual configuração do
Estado Constitucional brasileiro,
não se pode conceber que

1 Ver: Elio Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale civile, 8ª ed., Padova, Cedam, 1996. p. 29.
2 Ver, a respeito da função do contraditório: Paulo Henrique dos Santos Lucon, “Motivação das decisões jurídicas e o contraditório: identificação das
decisões imotivadas de acordo com o NCPC”, in Revista do Advogado, ano XXXV, n. 126, mai/2015, pp. 169-174, esp. pp.169-172.
3 Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 10ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, cap. 2, n. 2.1, pp. 30-31. Ver, nesse mesmo sentido: “la causa giustificatrice
del principio del contraddittorio si rinviene nel normale carattere bilaterale della domanda che ha per destinatari il giudice e colui nei cui confronti chi
propone la domanda pretende che il provvedimento richiesto produca i suoi effetti. La legge dialettica cui è ispirato il processo imprime carattere recettizio
alla domanda, nel senso che il provvedimento non può essere emanato se la domanda non è stata portata a conoscenza sia del giudice sia della controparte”
(Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 5ª ed., Napoli: Jovene, 2012, cap. V, n.3. p. 200 e ss)
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qualquer
decisão
judicial,
independentemente da matéria
nela versada, inclusive aquelas
que versem a respeito de questões
cognoscíveis de ofício, seja
tomada sem prévia manifestação
das partes a respeito, exceção
feita as hipóteses de contraditório
posticipado ou diferido que
autorizam a concessão da tutela
de urgência e da evidência em
prol da efetividade da jurisdição.
A
diretriz
imposta
pelo
contraditório há de ser observada
em todo e qualquer processo,
independentemente da fase ou
do grau de jurisdição em que
ele se encontra. O destinatário
por excelência do contraditório
é o juiz, que deve observá-lo a
todo o momento ao longo do
arco procedimental. Eventual
infringência ao contraditório
não permite o exercício da
ampla defesa e provoca violação
frontal à garantia do devido
processo legal. É certo que o
contraditório é pautado pelo
binômio informação-reação, mas
enquanto a informação deve
estar sempre presente, a reação é
eventual e depende da iniciativa
da parte, nunca de um ato de
poder, que seria absolutamente
ilegítimo.
Assim,
poder-seia definir mais precisamente
o contraditório pelo binômio
informação
necessária-reação

possível. Por isso, a citação, por
exemplo, assume um papel
de extrema relevância no
processo civil, pois ela viabiliza
o contraditório. Nulidade e
inexistência de citação são
vícios tão graves, portanto, que
podem ser aduzidos a qualquer
tempo no processo, e até mesmo
após o trânsito em julgado por
meio de ação autônoma (ação
declaratória de inexistência de
relação jurídica processual). ⁵

O contraditório está, portanto,
precisamente no direito de
participação
no
processo
com a utilização de todos os
meios legítimos e disponíveis
destinados a convencer o julgador
a outorgar uma decisão favorável
a quem tem direito. A defesa em
juízo é garantia do contraditório
e a igualdade de armas assume o
valor de condição de legitimidade
constitucional
da
norma
processual. Deve-se sempre ter
em mente que o postulado do
due process of law, do qual os
princípios do contraditório e da
ampla defesa são corolários, há
de ser sempre observado. Não
se pode conceber um processo
unilateral, em que somente
uma parte age no sentido de
obter vantagem em relação
ao adversário, sem que este
apresente suas razões ou, pelo
menos, sem que se lhe dê efetiva

oportunidade de manifestar-se.
Fundamentalmente, o processo é
caracterizado pelo contraditório
estabelecido no procedimento
adequado às particularidades
impostas pelo direito material,
sendo a participação assegurada
aos interessados por meio
do exercício das faculdades e
poderes que integram a relação
jurídica processual.

Enquanto princípio jurídico⁶,
o contraditório produz efeitos
sobre outras normas jurídicas de
forma direta e indireta. Por conta
da eficácia direta os princípios
exercem uma função integrativa,
pois agregam elementos não
previstos em subprincípios ou
regras. Assim, ainda que não haja
regra expressa determinando a
oitiva das partes a respeito de
ato judicial com “potencial” de
influir na esfera jurídica de uma
delas, deverá ser oportunizada
a sua manifestação por conta
justamente
dessa
função
integrativa do contraditório.⁷ É
o que ocorre, por exemplo, nos
casos em que os juízes têm de
modificar sua própria decisão
por conta de algum vício interno
a ela (omissão, obscuridade ou
contradição). Tal modificação
não pode se dar sem a prévia
manifestação das partes a
respeito. Diz-se “potencial”,
pois, em hipóteses excepcionais,

4 A doutrina italiana se ocupa deste tema em especial por conta do art. 111 de sua Constituição. Nesse sentido, ver: “se, allora, l’accento cade – più che sulle
caratteristiche di completezza o sui profile di analiticità della rispettiva regolamentazione per legge – sulla variabile (cioè, maggiore o minore) ‘effettività’
dell’attuazione di quelle garanzie minime, ne deriva un’importante conseguenza. Qualsiasi ‘processo’ (o modelo e tipo di ‘processo’) è (o puo essere) ‘giusto’,
solo se ed in quanto la ‘legge’ vi abbia previsto o comunque ‘regolato’ un’adeguata attuazione di tutte quelle condizioni minime coessenziali, che (in base
all’art. 111, secondo comma) si intendono all’uopo, in termini assoluti e inderogabili, necessarie e sufficienti” (Luigi Paolo Comoglio, Etica e tecnica del
“giusto processo”, Torino: Giappichelli, 2004, p. 60)
5 Ver: Paulo Henrique dos Santos Lucon, Garantia do tratamento paritário daspartes, in Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, n. 5, pp. 102-108.
6 Ver: na definição de Humberto Ávila “os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se 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” (Teoria dos princípios, 10ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, cap. 2, n. 2.4.3, pp. 78-79).
7 Ver: Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 10ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, cap. 2, n. 2.4.8.1.2, pp. 97 e ss.
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quando tal característica não
se fizer presente, há de ser
considerada legítima a dispensa
de manifestação da parte. Essa
situação se verifica no direito
brasileiro com a possibilidade de
resolução imediata do processo
com o decreto de improcedência
no caso de processos repetitivos.
O Código de Processo Civil de
2015, seguindo a orientação
de valorizar as manifestações
dos tribunais, amplia, nesse
sentido, o rol de hipóteses que
autorizam o julgamento liminar
de improcedência do pedido. O
art. 333 do novo Código dispõe
que nas causas que dispensem
a fase instrutória o juiz
independentemente da citação
do réu julgará liminarmente
improcedente o pedido que: i)
contrariar súmula do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; ii) contrariar
acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos⁸; iii)
contrariar entendimento firmado
em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de
assunção de competência; iv) for
manifestamente improcedente
por contrariar o ordenamento
jurídico e; v) contrariar enunciado
de súmula de tribunal de justiça
sobre o direito local.

Ao contrário do que possa
parecer a partir de uma primeira
análise, referido dispositivo
não viola o contraditório, mas
disciplina hipótese de verdadeiro
julgamento
antecipadíssimo
do mérito, já que antes mesmo
da citação o julgador profere
sentença inaudita altera parte.
O contraditório é, então, nesses
casos, apenas diferido para o caso
de o autor apelar. Esse dispositivo
é aplicável quando a matéria
controvertida for unicamente de
direito. Isso não significa que a
matéria versada na causa deva
ser exclusivamente jurídica; pode
a discussão ser de fato e de direito,
mas os fatos constitutivos do
direito do demandante já devem
estar esclarecidos para o julgador
em razão de já ter proferido
sentença em outros casos
absolutamente
semelhantes.
Nesse caso, o demandante
não poderá alegar violação
do direito à prova, porque, na
convicção do julgador, nada
mais há de ser esclarecido ou
provado relativamente aos fatos.
Assim, os pontos controvertidos
devem
ser
exclusivamente
atinentes à matéria jurídica. Se a
controvérsia já é conhecidíssima
pelo julgador, está ele autorizado
a proferir sentença imediata de
improcedência. Como está claro,
a norma incide em processos

repetitivos em que a causa
de pedir e o pedido guardam
bastante similitude a ponto
de o julgador ter elementos
suficientes para a rejeição. É
claro que o demandante tem
a oportunidade em embargos
de
declaração
infringentes
ou mesmo na apelação de
demonstrar que seu caso não se
enquadra naqueles em que deu o
tratamento em bloco, isto é, que
o processo em concreto é distinto
daqueles repetitivos.

Entretanto, se o entendimento
do julgador for pela procedência
dos pedidos formulados, deve
ser necessariamente observado
o contraditório, ou seja, não se
admite o julgamento antecipado
do mérito a favor do demandante
sem que se proceda à citação
do demandado. ⁹
Além dessa eficácia direta, o
contraditório, como princípio
jurídico, também exerce uma
eficácia indireta sobre outras
normas jurídicas. Uma dessas
funções é a chamada função
definitória, segundo a qual o
contraditório cumpriria o papel
de definir, ou seja, delimitar, o
comando de um sobreprincípio
que lhe é axiologicamente
superior.¹⁰ Sob essa ótica, temse que o contraditório concretiza

8 Ver: no direito brasileiro há previsão legal que autoriza o julgamento por amostragem de processos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal
Federal (CPC/73, art. 543-B; CPC/2015, art. 1.036) e do Superior Tribunal de Justiça (CPC/73, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.036). Assim, quando houver
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, caberá ao presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem admitir dois
ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados aos Tribunais Superiores, ficando suspensos os demais recursos especiais
até o pronunciamento definitivo dos Tribunais Superiores (CPC/2015, art. 1.036, § 1o). O responsável pelo julgamento do recurso no Tribunal Superior
(“relator em tribunal superior”) poderá também selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito
independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem (CPC/2015, art. 1.036, § 5o). Uma vez decididos os recursos
afetados, se for o caso, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou ainda os decidirão
aplicando a tese firmada (CPC/2015, art. 1.039, caput). Se mantido o acórdão divergente do tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será
remetido ao respectivo tribunal superior (CPC/2015, art. 1.041, caput).
9 Ver: Paulo Henrique dos Santos Lucon, Novas Tendências na Estrutura Fundamental do Processo Civil, in Revista do Advogado, São Paulo, ano 26, n. 88,
p. 145-172, nov. 2006.
10 Ver: Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 10ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, cap. 2, n. 2.4.8.1.3, pp. 98 e ss.
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vários outros princípios. Assim,
por exemplo, o princípio da
soberania popular, na medida em
que assegura a participação dos
cidadãos na administração da
justiça. É por isso que uma decisão
que não observa o contraditório
– uma decisão surpresa – possui
natureza anti democrática.
Traçando um paralelo com os
outros poderes estatais, podese afirmar que se a legitimidade
desses agentes decorre da
representação popular que se
manifesta por meio de eleições
periódicas, a legitimidade dos
membros do Poder Judiciário
está condicionada ao dever de
oportunizar a possibilidade de
os cidadãos se manifestarem
em juízo quando sujeitos ao
imperium estatal.

Além dessa função definitória,
também por conta da eficácia
indireta dos princípios, o
contraditório desempenha uma
função interpretativa, uma vez
que ele é utilizado na atividade
de interpretação de normas
construídas a partir de outros
textos normativos, restringindo
ou ampliando seus sentidos. Por
exemplo, o dispositivo do Código
de Processo Civil brasileiro
que estabelece a presunção
de veracidade dos fatos não
contestados pelo réu deve ser
interpretado com granus salis,
em especial nos casos em que
o réu comparece em juízo a
posteriori. Nessas hipóteses,
em respeito ao contraditório,
ao revel, por exemplo, deve ser
oportunizado, se não encerrada
a fase instrutória, o ônus de
produzir as provas que possam
eventualmente
infirmar
as
alegações do autor. Se o juiz
possui poderes instrutórios
para tanto, por que não permitir

ao revel que melhor conhece
os elementos da controvérsia
também o faça? Nesse sentido
o Código de Processo Civil de
2015 caminhou bem ao fixar em
seu artigo 349 que “ao réu revel
será lícita a produção de provas,
contrapostas
às
alegações
do autor, desde que se faça
representar nos autos a tempo
de praticar os atos processuais
indispensáveis a essa produção”.
Por fim, tem-se que os princípios
jurídicos exercem uma função
bloqueadora que consiste na
capacidade de afastar elementos
incompatíveis com o estado
ideal de coisas a ser por eles
promovidos. Desse modo, caso
uma determinada regra preveja
a concessão de certo prazo para
a prática de um ato processual,
mas no caso de tal prazo ser
incompatível com a natureza
do ato a ser praticado, para
garantir o regular exercício
do contraditório e a efetiva
proteção dos direitos do cidadão,
um prazo adequado deverá ser
garantido pelo juiz em razão
dessa função bloqueadora do
princípio do contraditório. Aqui o
contraditório também exerce sua
função definitória, ao prestigiar a
igualdade substancial. Da mesma
forma, em virtude dessa função
bloqueadora do contraditório,
é que se deve considerar não
motivada decisão que de alguma
maneira impossibilite o exercício
do contraditório. Isso ocorrerá
quando a parte que sucumbiu
ficar impossibilitada de se
insurgir contra decisão que lhe
foi desfavorável por conta de
alguma omissão do julgador que
deixou de explicitar como deveria
o seu convencimento. Vale dizer, a
função bloqueadora do princípio
do contraditório faz com que seja
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considerada imotivada a decisão
que leve a parte que sucumbiu
a não dispor de informações
suficientes para se insurgir
contra a decisão que lhe foi
desfavorável, e isso se dá quando
o juiz desconsidera ou se descola
dos fatos e das particularidades
do caso em análise. A motivação
e o contraditório, portanto,
estão interligados de modo
que a primeira não pode ser
considerada adequada se o
segundo não puder ser exercido.

Dadas
essas
reconhecidas
funções do contraditório; este
ensaio igualmente examinará
certas modalidades de tutela
que o Código de Processo Civil
de 2015 confere a esse princípio.
Enquanto norma fundamental
do processo, assegurada pela
Constituição Federal (art. 5º, inc.
LV), o contraditório demanda
concretização a ser levada a cabo
tanto pelo legislador, quando da
elaboração das normas gerais,
quanto pelo julgador, quando
da fixação da norma individual
e concreta. Nesse sentido, temse que o novo Código cumpre a
missão que dele se espera. Para
demonstrar tal assertiva, serão
analisadas três passagens da
nova legislação que bem revelam
o tratamento adequado e efetivo
dispensado ao contraditório.
Constituem, portanto, objeto
de nossa investigação: a
vedação às chamadas decisõessurpresa,
o
contraditório
como requisito para extensão
dos limites objetivos da coisa
julgada às questões prejudiciais
e a identificação das decisões
imotivadas. São três pontos
aparentemente
autônomos,
mas que lidos em conjunto
se complementam e formam
um verdadeiro microssistema
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em torno do contraditório: a
vedação à decisão-surpresa
tutela o contraditório sob a ótica
do direito à participação dos
jurisdicionados na construção
do provimento judicial; o
contraditório como requisito para
extensão dos limites objetivos
da coisa julgada destaca esse
princípio como fator que legitima
a imutabilidade de uma decisão;
e o respeito ao contraditório na
motivação das decisões jurídicas
ressalta a função de controle
e limitação que esse princípio
exerce sobre o poder estatal.

de ofício – a respeito do qual
não foi conferida às partes a
oportunidade de se manifestar
a respeito. “Decisões-surpresa”
violam o contraditório, porque
fazem menoscabo da participação
das partes no processo – admitir
a aplicação de um fundamento
não debatido revela que a
participação das partes não é
relevante para o magistrado – e
criam um estado de incerteza
jurídica, já que, em um sistema em
que tais decisões proliferam, não
se pode antever o resultado de
qualquer decisão – se o juiz pode
se valer de qualquer fundamento,
2. Vedação à “Decisão-Surpresa” sem que as partes o conheçam,
como poderão elas minimamente
Constitui norma fundamental antever o resultado da decisão e
do processo, de acordo com assim orientarem suas condutas?
o Código de Processo Civil de Evidente que resta assim violado
2015, o dever imposto ao juiz de também o princípio da segurança
evitar a prolação das chamadas jurídica, encarado aqui sob a
“decisões-surpresa” (“Art. 10. O ótica da previsibilidade.
juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base Com a positivação desse
em fundamento a respeito do dispositivo que veda decisõesqual não se tenha dado às partes surpresa, o Brasil se alinha com
oportunidade de se manifestar, o que há de mais moderno em
ainda que se trate de matéria termos de legislação processual
sobre a qual deva decidir de civil no mundo. O art. 16 do
ofício”). Tais são as decisões que Código de Processo Civil
se valem de algum fundamento francês há muito estabelece o
– inclusive aqueles cognoscíveis dever de o juiz fazer observar

o contraditório, inclusive no
que diz respeito às matérias
suscitadas de ofício, ocasião em
que deve às partes ser franqueada
ampla participação.¹¹ O mesmo
também ocorre em Portugal, cujo
art. 3º-3, do Código de Processo
Civil estatui que “o juiz deve
observar e fazer cumprir, ao longo
de todo o processo, o princípio
do contraditório, não lhe sendo
lícito, salvo caso de manifesta
desnecessidade, decidir questões
de direito ou de facto, mesmo
que de conhecimento oficioso,
sem que as partes tenham
tido a possibilidade de sobre
elas se pronunciarem”¹². Tais
dispositivos,
tanto
aquele
previsto
no
ordenamento
jurídico
brasileiro,
quanto
o previsto no ordenamento
jurídico francês e o previsto no
direito português, promovem
tanto os interesses das partes
quanto os do Poder Judiciário. “A
vantagem é clara para o julgador
porque depois da audição das
partes e de analisar iguais ou
diferentes pontos de vista, pode
proferir uma decisão com maior
convicção e segurança. Para
as partes a vantagem também
é evidente, por lhes ser dada a
possibilidade de apresentarem

11 Ver: “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont éte à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa
décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations”. Observam Roger Perrot
e Henry Solus que “a partir du moment où le juge est appelé à participer activement à l’instruction de la cause en relevant d’office certains moyens ou
en modifiant de sa propre autorité la qualification des faites, des devoirs s’imposent à lui comme aux parties elles-mêmes et, en particulier, le devoir de
provoquer les observations des parties sur les moyens dont peut dépendre la solution d’un litige qui met en cause leurs propres intérets” (Droit judiciaire
privé, vol. I, p. 22).
12 Ver: “por princípio do contraditório entendia-se tradicionalmente a imposição de que: a) formulado um pedido ou tomada uma posição por uma parte,
devia à outra ser dada oportunidade de se pronunciar antes de qualquer decisão; b) oferecida uma prova por uma parte, a parte contrária devia ser
chamada a controlá-la e ambas sobre ela tinham o direito de se pronunciar. Assim se garantia o desenvolvimento do processo em discussão dialética, com
as vantagens decorrentes da fiscalização recíproca das afirmações e provas feitas pelas partes. A esta conceção, válida mas restritiva, substitui-se hoje uma
noção mais lata de contrariedade, com origem na garantia constitucional do rechtliches Gehör germânico, entendida como garantia da participação efetiva
das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena igualdade, influírem em todos os elementos (factos, provas, questões
de direito) que se encontrem em ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente relevantes para a
decisão. O escopo principal do princípio do contraditório deixou assim de ser a defesa, no sentido negativo de oposição ou resistência à atuação alheia, para
passar a ser a influência, no sentido positivo de direito de incidir ativamente no desenvolvimento e no êxito do processo”(José Lebre de Freitas, Introdução
ao processo civil. Conceitos e princípios gerais à luz do novo código, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 2013, pp. 124-125).
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os seus argumentos a favor ou
contra a decisão, de algum modo
a podendo ainda influenciar”.¹³

O art. 10 do Código de Processo
Civil brasileiro, de maneira
expressa, estatui que decisõessurpresa devem ser evitadas
em todos os graus de jurisdição
(“o juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição...”) e
assim, bem procedeu, pois em
muitas ocasiões fundamentos
relevantes de um caso apenas são
detectados quando da revisão de
uma decisão já proferida. Como
se sabe, algumas questões podem
ser conhecidas em qualquer
tempo e grau de jurisdição, assim,
por exemplo, aquelas relativas
aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade ao julgamento
de mérito (CPC, art. 485, § 3o); de
modo que se os tribunais assim
procederem, ou seja, caso eles se
valham de algum fundamento não
presente nas razões recursais,
ainda que discutido e debatido
nas instâncias inferiores, tem
eles o dever de ouvir previamente
as partes a respeito. A essência
do contraditório, segundo sua
concepção mais consentânea
com as atuais características
do Estado Democrático de
Direito, está justamente na
possibilidade de influenciar a
formação do convencimento
daquele magistrado que está
efetivamente em vias de decidir
e não meramente debater

um fundamento em uma
determinada fase do processo.¹⁴

No Código de Processo Civil
português, há apenas uma
hipótese que dispensa a oitiva
das partes. Trata-se dos casos de
“manifesta desnecessidade”. Ao
comentar tal passagem, Lebre
de Freitas fornece o seguinte
exemplo, que a nosso ver também
se aplica ao direito brasileiro,
embora no texto legal não se faça
ressalva de qualquer natureza:
“é, por exemplo, manifestamente
desnecessário
convidar
as
partes a pronunciarem-se sobre
a qualificação como compra e
venda do contrato que integra a
causa de pedir, se o autor, embora
não invocando explicitamente
essa qualificação, o descreveu
facticamente como tal, em termos
inequívocos e não contrariados,
de facto nem de direito pelo réu.
Mas já será necessário o convite
se o juiz entender que não
obstante as partes, explícita ou
implicitamente, terem tomado o
contrato como de compra e venda
ao longo de todo o processo, a
sua qualificação jurídica correta
é de empreitada ou de doação;
ou ainda se, concordando
embora com a qualificação que
as partes lhe atribuíram, o juiz
se propuser aplicar uma norma
jurídica, específica ou genérica,
do respetivo regime (...) que as
partes durante o processo não
tiveram em conta”.¹⁵

3.Contraditório Como Requisito
Para Extensão Dos Limites
Objetivos da Coisa Julgada às
Questões Prejudiciais
O contraditório, como visto,
deve se fazer presente em todas
as fases do procedimento. Se
respeitado,
portanto,
esse
imperativo do devido processo
legal, às partes será assegurada
participação na construção de
todo e qualquer pronunciamento
judicial. Nas sentenças judiciais
de mérito, enquanto a decisão
contida no elemento dispositivo
atribui a uma das partes o direito
que entre elas é controvertido,
resolvendo, com isso, a crise de
direito material que as levou
a agirem em juízo, as decisões
contidas no elemento lógico
da sentença versam a respeito
de diversas questões, algumas
relacionadas com o próprio
processo
(pressupostos
e
requisitos de admissibilidade)
e outras atinentes ao direito
material e que estão ligadas ao
mérito do processo por uma
relação lógica de anterioridade.
Antes de decidir a questão
principal do processo o juiz
resolve uma série mais ou
menos extensa de questões
que preparam o caminho para
a decisão final. Essas são as
chamadas “questões prévias”. Sob
o ponto de vista lógico o critério
de distinção entre as questões
prejudiciais e as questões

13 Ver: Fernando Pereira Rodrigues, O novo processo civil. Os princípios estruturantes. Coimbra: Almedina, 2013, pp. 49.
14 Ver: “a proibição das ‘decisões-surpresa’ (art. 3-3) constitui uma garantia cuja manifestação predominante se situa no âmbito das questões de
conhecimento oficioso não levantadas no decurso do processo, das quais o tribunal se propõe conhecer no momento da decisão. Verificando-se em concreto
uma situação desse tipo, deve o tribunal criar condições para o exercício do contraditório sobre o ponto em causa, relativamente a ambas as partes, em
momento anterior à decisão e seja qual for a fase que o processo esteja a atravessar. Se, p. ex., o tribunal ‘ad quem’ entender que os factos apurados nos autos
devem ser submetidos a enquadramento normativo diverso daquele que foi considerado pelas partes e pelo tribunal ‘a quo’, a vinculação do julgador ao
contraditório – princípio que ‘o juiz deve observar e fazer cumprir ao longo de todo o processo’, conforme preceitua o n. 3 do art. 3 – impõe-lhe que adapte
a tramitação do recurso, de maneira a que nela se encaixe a tomada de posição das partes sobre a mudança a efectuar na qualificação jurídica da matéria de
facto” (Abílio Neto, Novo Código de Processo Civil Anotado, 2. Ed., Lisboa: Ediforum, 2014, p. 18)
15 Ver: Introdução ao processo civil. Conceitos e princípios gerais à luz do novo código, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 2013, pp. 133-134.
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preliminares é encontrado no
tipo de influência exercido por
uma dessas questões na solução
final da causa. A qualificação de
prejudicial é dada às questões
“de cuja solução dependa o
teor ou conteúdo da solução de
outras”; enquanto, a expressão
“preliminar” é atribuída “aquelas
de cuja solução vá depender a
de outras não no seu modo de
ser, mas no seu próprio ser, isto
é, para aquelas que, conforme o
sentido em que sejam resolvidas,
oponham ou, ao contrário,
removam um impedimento a
solução de outras, sem influírem,
no segundo caso, sobre o
sentido em que estas outras hão
de ser resolvidas”.¹⁶
Não obstante o fato de o respeito
ao contraditório por si só já
assegurar a participação das
partes nos debates em torno das
questões prejudiciais, e tirante a
constatação de que tais questões
são conhecidas pelo magistrado
como se questões principais
fossem, dada a influência
que exercem no resultado
do julgamento do mérito da
demanda¹⁷, o legislador brasileiro
até então optara por não atribuir
a essas questões a autoridade de
coisa julgada. Segundo Barbosa
Moreira, a restrição da coisa
julgada ao elemento dispositivo
da sentença se justificaria pelas
seguintes razões: i) respeito ao
princípio da demanda: “quem
pede um pronunciamento sobre
a relação condicionada nem

sempre tem interesse em ver
transpostos os limites em que, de
caso pensado, confinou o thema
decidendum, sem que, por outro
lado, se possa contrapor ao da
parte qualquer interesse público
dotado de força bastante para
tornar necessária a produção
do efeito que ela quis evitar. A
parte pode estar despreparada
para enfrentar uma discussão
exaustiva
da
questão
subordinante, v.g., por não lhe ter
sido possível, ainda, coligir todas
as provas que, potencialmente, a
favoreceriam, e no entanto, acharse na contingência, por este ou
aquele motivo, de ajuizar desde
logo a controvérsia subordinada,
em relação à qual já dispõe dos
elementos
indispensáveis”¹⁸;
ii)
provável
conflito
de
competência: “outro argumento
ponderável, no mesmo sentido, é
o que diz respeito à competência.
Observa-se com justeza que
reconhecer a auctoritas rei
iudicate ao pronunciamento
sobre a prejudicial significaria,
em muitos casos, permitir que
a questão fosse assim decidida,
com tal força, por órgão no
entanto incompetente para
decidi-la como principal (...)”¹⁹;
iii) incompatibilidade entre os
procedimentos: “o procedimento
adequado à causa em que a
questão se põe como prejudicial
nem sempre será o mesmo que
se teria de seguir para a causa em
que ela se pusesse como principal.
E as diferenças podem ser
muito relevantes, por exemplo,

se num deles a lei estabelece
determinadas restrições à prova,
insubsistentes no outro. Não
seria razoável atribuir a força de
coisa julgada a pronunciamento
emitido sobre tal ou qual
questão, em regime probatório
diferente daquele que se reputou
apropriado à discussão dela.
Ter-se-ia escancarado a porta à
fraus legis. A amplitude mesma
do contraditório pode ser maior
num dos procedimentos que no
outro, com as consequências que
intuitivamente se percebem”.²⁰

Embora não constitua objeto
deste ensaio análise detida dos
fundamentos que justificam
ou não a maior extensão dos
limites objetivos da coisa julgada,
convém registrar que em favor da
tese que defende maior extensão
da coisa julgada militam os
seguintes
argumentos:
i)
interesse público em resolver
definitivamente uma questão
que já se encontra em condições
para tal; ii) possibilidade
de redução o fenômeno da
contradição de julgados, ainda
que essa contradição seja apenas
lógica - chama a atenção, por
exemplo, o fato de que a sentença
que acolhe a demanda proposta
pelo vendedor para a condenação
do comprador ao pagamento do
preço não contenha também o
acertamento da relação de compra
e venda entre as partes se essa
questão foi objeto de discussão
e debate entre as partes;²¹
iii) além disso, a maior amplitude

16 Ver: José Carlos Barbosa Moreira, Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro: Borsoi, 1967.
17 Ver: como afirma Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes “não faz sentido afirmar que uma decisão foi proferida com cognição exauriente sem pressupor que
os fundamentos que determinam o resultado do julgamento sustentam-se em cognição de idêntico grau” (Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa
julgada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 71)
18 Ver: Questões prejudiciais e coisa julgada, Rio de Janeiro: Borsoi, 1967,pp. 90-91.
19 Ver: Questões prejudiciais e coisa julgada, Rio de Janeiro: Borsoi, 1967, p. 92.
20 Ver: Questões prejudiciais e coisa julgada, Rio de Janeiro: Borsoi, 1967, pp. 94.
21 Ver: Aldo Attardi, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano: Giuffre, 1990, v. 44, n.2.
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do objeto da coisa julgada atende
também a uma exigência de
economia processual, pois com
a extensão da coisa julgada às
questões decididas na motivação
da sentença é maior a tendência
a se realizar a tutela do direito
material em um único processo,
evitando-se com isso que as
mesmas questões retornem
por vias diversas à apreciação
do Poder Judiciário.

caso de revelia”, e se (iii) “o juízo
tiver competência em razão da
matéria e da pessoa para resolvêla como questão principal”.
Para não haver dúvida quanto
à impossibilidade de extensão
da coisa julgada às questões
não apreciadas a partir de uma
cognição exauriente, o § 2º desse
mesmo artigo é expresso no
sentido de que “a hipótese do §
1º não se aplica se no processo
houver restrições probatórias
Com essa nova sistemática, de ou limitações à cognição que
permitir a projeção da coisa impeçam o aprofundamento da
julgada às questões prejudiciais, análise da questão prejudicial”.
existe uma maior probabilidade Paralelamente, a apreciação
de haver um processo integral de questões prejudiciais não
que cuida do conflito de é mais excluída do objeto da
interesses na sua totalidade coisa julgada. Nesse sentido,
no lugar de diversos processos de acordo com o art. 504, do
parciais.²² Mas é evidente que tal novo Código de Processo Civil,
instituto faz com que a litigância apenas não compõem o objeto
em juízo se torne uma atividade da coisa julgada “os motivos,
sobre a qual se requer mais ainda que importantes para
atenção e técnica.
determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença” (inc. I), e
Independentemente
dessas “a verdade dos fatos, estabelecida
discussões, fato é que o legislador como
fundamento
da
brasileiro positivou a regra que sentença” (inc. II).
estende os limites objetivos
da coisa julgada às questões Interessa, no presente ensaio,
prejudiciais. Segundo o art. 503 do investigar os requisitos que
novo Código “a decisão que julgar autorizam a extensão da coisa
total ou parcialmente o mérito julgada às questões prejudiciais,
tem força de lei nos limites da em particular o contraditório.
questão principal expressamente Como se pode depreender
decidida”, e de acordo com o § da leitura do texto legal os
1º desse dispositivo “o disposto requisitos exigidos para que
no caput aplica-se à resolução a coisa julgada ultrapasse os
da questão prejudicial, decidida limites do dispositivo da sentença
expressa e incidentemente no são os seguintes: i) extensão
processo” se (i)“dessa resolução da coisa julgada apenas às
depender o julgamento do questões prejudiciais que foram
mérito”, se (ii) “a seu respeito decididas de maneira expressa
tiver havido contraditório prévio pelo julgador; ii) o juiz deve ser
e efetivo, não se aplicando no competente para conhecer da

questão prejudicial; iii) a referida
extensão não ocorrerá se houver
restrições probatórias ou à
cognição da questão prejudicial; e
além disso, iv) a extensão da coisa
julgada às questões prejudiciais
apenas ocorrerá se a seu respeito
tiver havido contraditório prévio
e efetivo. Esse é o requisito mais
importante para que se proceda
a extensão da coisa julgada às
questões prejudiciais, pois ele
supre um dos fundamentos
suscitados por Barbosa Moreira
em favor da tese restritiva da
coisa julgada: a falta de pedido
expresso de julgamento por
uma das partes da questão
prejudicial. Parece claro que
mencionada
extensão
só
ocorrerá se o contraditório em
torno da questão prejudicial
tiver sido prévio e efetivo. Não
basta, portanto, o contraditório
meramente potencial. A coisa
julgada apenas se estenderá
às questões prejudiciais se as
partes efetivamente deliberarem
a seu respeito. O contraditório
prévio e efetivo supre a ausência
de pedido expresso da parte de
resolução da questão prejudicial
em caráter definitivo e legitima
a imutabilidade de uma decisão,
pois pressupõe a participação
das partes pelo exercício de todos
os seus poderes e faculdades
processuais na construção da
decisão jurídica.
4.
Identificação
Decisões Imotivadas

das

No
ordenamento
jurídico
brasileiro, a motivação constitui
requisito de validade das
decisões jurídicas por expressa

22 V. Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile, 4a ed., Padova, Cedam, 1936, p. 907-908. É a ideia de lide parcial e lide total, bem desenvolvida
por Carnelutti.
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determinação
constitucional
(CF/88, art. 93, inc. IX). O Código
de Processo Civil de 1973,
ademais, estabelece como um
dos requisitos das decisões
jurídicas a exposição pelo juiz
dos fundamentos que conduzem
ou não ao acolhimento do pedido
do autor (CPC/73, art. 458, inc. II).
Na tentativa de dar concretude a
esses dispositivos, os tribunais
brasileiros de sobreposição, o
Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça,
no exercício de sua jurisdição,
elaboraram algumas máximas
para orientar a interpretação
e a aplicação dessas normas. O
Supremo Tribunal Federal, por
exemplo, considera motivada
decisão mesmo que dela não
conste exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou
provas suscitadas e produzidas
pelas partes.²³ De acordo
com essa orientação, para o
Supremo
Tribunal
Federal,
também deve ser considerada
motivada decisão que se limita
a se reportar aos fundamentos

o exercício do contraditório²⁵.
Ciente de que deve explicitar
seu convencimento, o julgador
é levado a não decidir com base
em motivos que não podem por
ele ser expostos, sob pena de se
caracterizar como arbitrária sua
decisão. Se essa lógica se aplica
em qualquer âmbito de poder,
com maior razão isso ocorre nos
casos em que se estabelece uma
relação que revela determinada
forma de manifestação do poder
estatal.²⁶ Os agentes públicos em
um Estado Democrático de Direito
devem não só atuar segundo
os ditames de sua Constituição
como também tornar público o
porquê de agirem dessa maneira.
Essa tarefa, contudo, torna-se
Merece
ser
analisada
a cada vez mais complexa nos
adequação da motivação, não sob dias atuais diante de contexto
essa perspectiva, preocupada marcado por uma hiperinflação
com o gerenciamento do Poder legislativa e, em especial, pela
Judiciário, mas sim sob a ótica utilização de termos jurídicos
dos jurisdicionados, com o indeterminados ou conceitos
propósito de demonstrar o vagos para regulamentação de
seguinte teorema: não pode ser condutas sociais. A investigação
considerada motivada decisão sobre as causas desses fenômenos
que de alguma forma impossibilite extrapola os limites deste
de outra decisão, a chamada
motivação per relationem.²⁴ O
Superior Tribunal de Justiça, a
seu turno, não considera nula
a decisão motivada de maneira
sucinta ou deficiente. Da análise
que se faz dessas máximas e
das decisões que as originaram,
constata-se que os tribunais
brasileiros ao julgarem adequada
ou não determinada motivação
preocupam-se por sobremaneira
em não sobrecarregar os
magistrados no exercício de
sua função judicante. Afinal,
uma fundamentação exauriente
de todos os elementos da
controvérsia demanda tempo e
dedicação do magistrado à causa.

23 Ver: STF, Repercussão Geral na QO no AI n. 791.292/PB, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010; STF, RE n. 418.416/SC, rel. Min Sepúlveda Pertence,
j. em 10.5.2006; STF, MS n. 26.163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 24.4.2008. Cumpre, no entanto, registrar entendimento divergente do Min. Marco
Aurélio externado quando do julgamento do AI n. 791.292/PB QO-RG: “Presidente, reporto-me ao voto proferido no caso antecedente e ressalto cumprir
ao Judiciário emitir entendimento explícito sobre todas as causas de defesa, sobre todos os pedidos formulados pela parte. O órgão judicante não está
compelido a fazê-lo apenas quando o que articulado se mostre incompatível com o entendimento já adotado no pronunciamento judicial. Lembro-me de
que certa vez me deparei, em nota de rodapé de uma publicação do Código de Processo Civil, com um precedente que considerei perigosíssimo. Segundo
assentado, o juiz não é um perito e, portanto, não precisa se manifestar sobre todas as matérias de defesa veiculadas pela parte. Digo que o juiz é um perito
na arte de proceder e na de julgar e que não existe prestação jurisdicional aperfeiçoada se não se examinarem, até para declarar a improcedência, todos os
pontos enfocados pela parte.” (grifo nosso)
24 Ver: STF, AgRg no RE n. 628.511/SP, rel. Min. Celso de Mello, j.em 26.8.2014; STF, EDcl no AgRg no AI n. 825.520/SP, rel. Min. Celso de Mello, j.
em 31.5.2011; STF, AgRg no AI n. 738.982/PR, rel.Min. Joaquim Barbosa, j. em 29.5.2012; STF, AgRg no AI n. 816.840/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
em 2.12.2010.
25 Ver, a respeito da motivação no Código de Processo Civil de 2015: Paulo Henrique dos Santos Lucon, “Motivação das decisões jurídicas e o contraditório:
identificação das decisões imotivadas de acordo com o NCPC”, in Revista do Advogado, ano XXXV, n. 126, mai/2015, pp. 169-174, esp. pp. 172-174.
26 Ver: “(n)ella societa piu progredita l’imperium non ama scendere ai cittadini con la veste rude d’una volonta che se impone violentamente,
ma in ogni campo dell’attivita dello Stato cerca l’aiuto d’un ragionamento che gli dia un imponderabile forza di natura ben diversa, una forza che
parla all’anima e la convince e le fa riconoscere giusto il provvedimento dell’autorita” (Francesco Menestrina, La pregiudiziale nel processo civile,
Milano: Giuffre, 1963, p. 31). Nesse mesmo sentido: “la motivazione è prima di tutto la giustificazione, che vuol essere suasiva, della bontà della sentenza.
Da quando la giustizia è scesa dal cielo in terra e si è cominciato ad ammettere che il responso del giudice è parola umano e non oracolo sovrannaturale
e infallibile che si adora e non si discute, l’uomo ha sentito il bisogno, per accertar la giustizia degli uomini, di ragioni umane; e la motivazione è appunto
quella parte ragionata della sentenza che serve a dimostrare che la sentenza è giusta e perchè è giusta: e a persuadere la parte soccombente che la sua
condanna è stata il necessario punto di arrivo di un meditato ragionamento e non frutto improvvisato di arbitrio e di sopraffazione” (Piero Calamandrei,
Processo e democrazia, Padova: CEDAM, 1954, p. 96)
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ensaio, o que faz apenas com
que se analise seu impacto na
atividade judicial de justificativa
das decisões.
Instado a aplicar dispositivos
versados
em
termos
indeterminados, o magistrado
não mais passa a dispor da
subsunção como técnica por
excelência de seu raciocínio. A
mera aplicação da lei ao caso
concreto, a exigir do julgador
a explicitação do nexo de
pertinência entre as fattispecie
abstrata e concreta, é então
substituída por uma atividade
complexa de justificação em
que o magistrado deve, dentre
outras atividades, (i) demonstrar
o significado por ele atribuído
a cada um desses termos
indeterminados, (ii) realizar
juízo de ponderação, quando
diante de conflito entre normas
com caráter de princípio, e
(iii) indicar o estado ideal de
coisas a ser promovido com a
sua decisão. Caso assim não
proceda, o magistrado tende a
justificar suas decisões com base
em expressões vazias que bem
poderiam ser empregadas em
casos diversos.²⁷

especial daqueles que compõem
os Tribunais Superiores, é o
de utilizar em suas decisões
fundamentos universalizáveis,
não particularistas, que possam
ser replicados em decisões
futuras, promovendo-se, com
isso, a dispensa de tratamento
isonômico aos jurisdicionados²⁸.
Esse
reconhecimento
dos
Tribunais Superiores como Cortes
de Precedentes, responsáveis
também pela criação de direito na
medida em que dão concretude
aos dispositivos legais²⁹, implica
dever correspondente imposto
aos magistrados das instâncias
inferiores de justificar de
maneira adequada a aplicação
da ratio decidendi de um julgado
anterior aos casos em análise.
A aplicação desarrazoada de
um precedente judicial produz
decisões tão injustas como
aquelas que aplicam a lei para
fatos nela não previstos.³⁰

Independentemente
desses
novos desafios impostos aos
magistrados, algumas noções
a respeito da atividade de
justificação
das
decisões
judiciais
possuem
caráter
atemporal, como, por exemplo,
a necessidade de a motivação
Diante desse contexto normativo, ser (i) expressa, sendo vedada
o maior desafio dos juízes, em motivação implícita, por conta da

violação que isso representaria
ao imperativo da publicidade dos
atos estatais; (ii) clara, ou seja,
desprovida de ambiguidades e
contradições; e (iii) logicamente
sustentável.³¹ Na motivação
deverão constar, portanto, os
fundamentos pelos quais o
julgador decidirá desta ou daquela
forma os pedidos deduzidos pelo
autor na petição inicial. Isso
significa que a motivação tenderá
a espelhar o convencimento do
julgador sobre o caso concreto,
devendo ela, portanto, abranger
(i) a interpretação das normas
legais
e
jurisprudenciais
aplicadas; (ii) o reconhecimento
dos fatos; (iii) a qualificação
jurídica da fattispecie e (iv) a
declaração das consequências
jurídicas derivantes da decisão.³²
Atendidos
esses
requisitos
mínimos pode-se afirmar que a
motivação cumpre as funções
que dela são esperadas.
A motivação, sob o aspecto
político de legitimação do poder
estatal, é exigência fundamental
do Estado Democrático de Direito
e uma garantia contra o arbítrio
judicial:³³ se os casos submetidos
aos órgãos jurisdicionais devem
ser julgados com base em fatos
provados e com a correta e
imparcial aplicação do direito

27 Ver: “a observação de Franz Neumann no Behemoth [1942: 360-361] é primorosa: as frases ‘são nulos os contratos contrários à ordem pública, ou que
sejam contrários à razão ou à moral’ e ‘será punido quem pratique um ato que a lei declara punível ou que, de acordo com os princípios de uma lei penal e de
acordo com um saudável sentimento popular, merece punição’ não são regras jurídicas. Não são racionais e representam uma universalidade falsa, apesar
do caráter geral de sua expressão. É frequente que a sociedade contemporânea não possa chegar a algum acordo quanto a determinada ação ser contrária
à moral ou não razoável, se uma punição corresponde ou não ao saudável sentimento popular. Em outras palavras, esses conceitos carecem de conteúdo
inequívoco. E conclui: ‘um sistema legal que construa os elementos básicos de suas normas a partir dos chamados princípios gerais ou padrões jurídicos de
conduta não é senão um escudo que oculta medidas individuais” (Eros Roberto Grau, Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e
os princípios, 6ª ed. refundida do ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, São Paulo: Malheiros, 2013, n. 11, pp. 22-23).
28 Ver: Neil MacCormick, Rhetoric and the rule of law, New York: Oxford, 2005, pp. 78-100.
29 Ver: Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes, 2ª ed., São Paulo: RT, 2014. Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas
– do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente, São Paulo: RT, 2013.
30 Ver: Michele Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano. v. 51. n. 2. p. 315-28, 1997.
31 Ver: José Rogério Cruz e Tucci, A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 18-21
32 Ver: Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, n. 5, e, esp. p. 450.
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vigente, só podem assim ser
por meio da exposição clara do
caminho lógico que se percorreu
para chegar à decisão.³⁴ A função
precípua da motivação, portanto,
sob essa ótica, consiste em tornar
possível o controle externo,
exercido pela opinião pública e
pela sociedade em geral, sobre
a correção da decisão judicial.
Essa é a chamada função
extraprocessual da motivação.³⁵

é a motivação que permitirá
sejam individuados os vícios a
respeito dos quais versarão as
razões recursais. Por isso, não
deve ser considerada motivada
decisão que subtraia da parte
que sucumbiu informações
necessárias ao exercício do
contraditório. Se o direito de
ação, compreendido como o
direito de praticar todos os atos
processuais previstos em lei para
obtenção de tutela jurisdicional
Sob
o
ponto
de
vista definitiva,
não
comporta
endoprocessual, a motivação é restrições de qualquer ordem,
reconhecida como um instituto não pode o Poder Judiciário
que assegura um funcionamento limitar o exercício desse direito
mais racional dos órgãos deixando de fornecer informação
jurisdicionais. Isso porque, ao necessária à parte que deseja
persuadir as partes da justiça se insurgir contra decisão que
da decisão, a motivação reforça lhe foi desfavorável.³⁷ Se ao
a autoridade da decisão tomada recorrente é imposto o ônus de
e com isso, desestimula a parte explicitar os motivos para que
sucumbente a impugná-la³⁶ ou seja proferida nova decisão,
torna a irresignação uma forma sob pena de o recurso não ser
inaceitável de procrastinação e conhecido, dele não pode ser
como tal, deve ser sancionada cerceado o acesso às razões
pelos meios que a legislação determinantes do julgamento
processual põem à disposição do que lhe foi desfavorável, ou
julgador. Se isso não ocorrer e a então, estaria o jurisdicionado
parte decidir se insurgir contra submetido a uma verdadeira
a decisão que lhe é prejudicial, situação kafkiana, já que não lhe

seriam fornecidas condições de
ele se ver livre do jugo estatal³⁸.
Como decorrência natural para
o exercício do contraditório,
quando do julgamento de
regularidade da petição inicial,
estabelece-se
que
referida
peça será considerada inepta
se ela não contiver elementos
imprescindíveis à formação da
controvérsia (descrição dos fatos,
dos fundamentos jurídicas e
dedução de pedido). Aplicando-se
essa mesma lógica à sistemática
dos recursos civis, tem-se que
não será conhecido o recurso
desprovido de razões. Ocorre
que o julgamento negativo de
admissibilidade só pode ocorrer
se essa irregularidade formal do
recurso for de responsabilidade
exclusiva da parte. Caso, por outro
lado, se constatar que referida
irregularidade tem origem na
ausência de fundamentação
adequada da decisão impugnada,
o julgamento lógico que se
impõe é a declaração de
nulidade dessa decisão.
A motivação suficiente e
adequada, assim, é garantia apta

33 (). Ver: é possível afirmar que essa função extraprocessual da motivação só se manifesta em um Estado de Direito. Tanto é assim que a obrigatoriedade
da motivação somente passou a ser prevista na legislação dos países europeus a partir da segunda metade do século XVIII no arvorecer do iluminismo (José
Rogério Cruz e Tucci, A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, n.1, pp. 1 e ss.).Ver: “A exigência de que as decisões judiciais sejam
fundamentadas, hoje em dia, responde a duas necessidades. Uma delas é prestar contas à sociedade, nos Estados de Direito. Esta necessidade absorve a
possível subjetividade da decisão e é um meio de se evitar a arbitrariedade. A outra é técnica: possibilita-se que da decisão se recorra. No recurso, ataca-se
justamente a fundamentação” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Peculiaridades da fundamentação das decisões judiciais no Brasil – a nova regra nem é assim
tão nova ...” in Desvendando o novo CPC, Darci Guimarães Ribeiro, Marco Félix Jobim org., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, pp. 157-166).
34 Ver: Enrico Tulio Liebman, Do arbítrio à razão. Reflexões sobre a motivação da sentença, Teresa Alvim (trad.). Revista de Processo, v. 29. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1983, p. 80.
35 Ver: Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, p.334.
36 Ver: Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, pp.374-375. A respeito dos escopos da motivação - subjetivo, técnico e
público -, José Rogério Cruz e Tucci, A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, n.5, pp. 21-24.
37 Ver: Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, pp. 375-379; Francesco Paolo Luiso, Diritto processuale civile, vol. I,
6. ed., Milano: Giuffrè, 2011, p. 43 e ss. José Rogério Cruz e Tucci assim resume todas as funções desempenhadas pela motivação das decisões judiciais:
“a motivação deve ser expressa, clara, coerente e lógica, para demonstrar que o julgamento é legítimo, válido e justo. No plano subjetivo, o órgão dotado
de jurisdição, evidenciará a ratio scripta que se construíra em sua mente. Persuadirá, outrossim, a parte sucumbente, mostrando-lhe que o decisum é
resultado de verdadeira atuação do ordenamento jurídico. Os motivos da sentença, já quanto à vertente de natureza técnica, propiciam a análise crítica
dos horizontes do julgado, ensejando, desse modo, a correta interposição de eventual recurso, bem como melhor exame, pelo órgão ad quem, da justiça
e legalidade das decisões a ele submetida. Do ponto de vista constitucional, e, portanto, extraprocessual, vimos que a obrigatoriedade da motivação da
sentença, sob controle generalizado e difuso, pressupõe a efetividade das normas que garantem o direito de defesa e a imparcialidade e independência do
juiz” (A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, p. 147)
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a permitir um contraditório
efetivo, capaz de, por um lado,
tutelar a parte beneficiada de
maneira adequada e por outro,
possibilitar uma reação da parte
contrária com fundamentos mais
sólidos, se eles existirem. Apenas
pontos colaterais ao litígio, não
essenciais ou de importância
menor, irrelevantes ou de escassa
relevância para o julgamento da
causa é que podem deixar de ser
analisados pelo magistrado em
seu exercício de justificação. O
que não se tolera, contudo, são
as omissões no essencial, naquilo
que poderia inverter o resultado
do julgamento. Isso viola os
princípios, fórmulas e regras
de direito positivo atinentes
à motivação da sentença,
chocando-se de frente com a
garantia político-democrática do
devido processo legal.³⁹

Fixadas
essas
premissas
respeitantes ao conteúdo da
motivação e do contraditório,
cumpre
relacionar
esses
institutos a fim de identificar
aquelas decisões que devem
ser consideradas imotivadas
segundo o Código de Processo
Civil de 2015. Como visto, não
se pode considerar motivada a
decisão que de alguma forma
impeça o exercício regular do

contraditório. Com relação à
motivação, o legislador brasileiro
adotou técnica peculiar de
estabelecer hipóteses em que não
se considerará fundamentada a
decisão. Esse o teor do art. 489,
§§1º e 2º do Código de Processo
Civil de 2015. A seguir serão
analisadas cada uma dessas
hipóteses a fim de demonstrar o
quanto elas limitam o exercício
do contraditório.
O art. 489, §1º, inc. I do Código
estabelece
que
não
será
considerada fundamentada a
decisão que “se limitar à indicação,
à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão
decidida”. No afã de cumprir com
a celeridade processual a todo o
custo, muitas decisões reportamse apenas ao texto normativo
aplicável ao caso, seja por meio
de mera indicação, reprodução
literal, ou então, nos casos de
maior sofisticação, por simples
paráfrase. Não é levada à decisão
qualquer informação significativa
a respeito da incidência ou não
de referido dispositivo legal
ao caso concreto. De maneira
didática, pode-se afirmar que
os direitos são deduzidos no
processo por meio da alegação
de fatos que, se subsumidos

na previsão da norma jurídica
abstrata, são considerados aptos
ou não a produzir os efeitos
jurídicos pretendidos pelas
partes. A decisão judicial deve
constituir, portanto, o ponto
de chegada de uma atividade
cognitiva do juiz que se debruça
sobre estes três elementos em
conjunto: fato, norma e efeito
jurídico. Em linha de máxima é
possível distinguir as decisões
sobre uma questão de fato das
decisões que envolvem uma
questão de direito.⁴⁰ Enquanto
as primeiras pressupõem uma
atividade de caráter cognitivo,
fundada sobre provas, que visa
a declarar a verdade ou falsidade
dos fatos da causa, as do segundo
tipo pressupõem uma atividade
hermenêutica, cujo escopo é
individuar o significado de
uma norma e as consequências
jurídicas que dela derivam no
caso concreto⁴¹. Uma decisão
judicial não pode versar apenas
sobre uma questão de fato ou
sobre uma questão de direito,
pois ambas não são merecedoras
de tutela pelo ordenamento
jurídico.⁴² Em realidade, porém,
o fundamento maior da vedação
às justificativas que se limitam
a analisar as questões de fato
ou as questões de direito de
maneira isolada e estanque não

38 Ver: José Carlos Barbosa Moreira, O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis, Rio de Janeiro, 1968, pp. 103-107.
39 (). É de Enrico Tullio Liebman: “non sarà necessário che la motivazione si soffermi su tutti i punti discussi dalle parti, ma dovrà dare sufficiente e
convincente ragione della conclusione a cui Il giudice è per venuto nella decisione della causa” (Manuale di diritto processuale civile, II, 4a ed., Milão,
Giuffrè, 1981, n. 270, p. 221).
40 Ver: “[a]ffermare che tale distinzione esiste non significa affermare che essa sia sempre facilmente individuabile, ne tanto meno che la complessa
attivita che va sotto il nome di ‘giudizio’ sia topograficamente separabile in due zone al loro interno omogenee, l’una corrispondente al giudizio di fatto e
l’altra al giudizio di diritto. Al contrario, i due tipi di giudizio si connettono ed intersecano in vari modi secondo uno schema dialettico, soprattutto nela
decisione finale, e non sempre è agevole la distinzione tra l’uno e l’altro; tuttavia, osservare che giudizio di fatto e giudizio di diritto sono intrinsecamente
connessi e dialetticamente interdependenti non significa che il primo coincida col secondo, ne tanto meno che entrambi si confondano in un tertium genus
indeterminato ed indefinibile sul piano razionale” (Michele Taruffo, Giudizio (teoria generale), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XV, Roma, 1988).
41 Ver: Michele Taruffo, Giudizio (teoria generale), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XV, Roma, 1988.
42 Ver: “oggetto (...) di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale contenziosa, possono essere solo diritti, situazioni giuridiche soggettive concrete (anche se
future) e non meri fatti (anche se giuridicamente rilevanti) o norme: i fatti e le norme sono elementi indispensabili che devono essere conosciuti dal giudice
per potersi pronunciare sulla esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma l’accertamento contenuto in ogni provvedimento giurisdizionale
ha ad oggetto unicamente i diritti.” (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 5. ed., Napoli: Jovene, 2006, pp.138-140).
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é qualquer incompatibilidade de
caráter lógico. O que se pretende
com essa vedação nada mais é
do que tutelar o direito de defesa
e o exercício do contraditório.
Um único fato, como se sabe,
pode ser subsumido em mais
de uma fattispecie legal e desse
modo originar diversos efeitos
jurídicos. Se o juiz não indicar
precisamente qual é a fattispecie,
a parte que sucumbiu não
saberá quais desses efeitos é que
atingirão a sua esfera jurídica.
Por outro lado, também será
violado o direito de defesa e o
contraditório se o conteúdo da
motivação se limitar a análise
de uma simples norma jurídica,
geral e abstrata. Normas desse
tipo, como se sabe, por definição,
podem ser aplicadas em uma
série indefinida de fattispecie
concreta. Se o juiz, ao justificar
sua decisão, se limitar a indicar
a norma aplicável ao caso e não
indicar o porquê da sua incidência

ao caso concreto, a parte que
sucumbiu não terá condições
de conhecer qual é o bem da
vida efetivamente outorgado à
parte vitoriosa, não conhecerá
qual o fato principal que levou
àquela decisão nem tampouco
a prova que foi determinante
para esse resultado.⁴³
Segundo o art. 489, § 1º, inc. II do
Código não se considera motivada
decisão que “empregar conceitos
jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso”. Torna-se cada
vez mais rotineira a utilização
pelo legislador de termos jurídicos
indeterminados ou conceitos
vagos para a regulamentação
das condutas sociais.⁴⁴ Isso
desloca a competência decisória
do Poder Legislativo para o
Judiciário que passa, portanto, a
ter o dever de materializar esses
termos à luz das especificidades
de cada caso concreto que lhe é

submetido.⁴⁵ Por exemplo, o art.
422 do Código Civil brasileiro
estabelece que “os contratantes
são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios
da probidade e boa-fé”. Referidos
princípios manifestam-se de
maneira diversa em cada espécie
contratual, por isso incumbe ao
magistrado em sua justificação
explicitar cada um dos deveres
de conduta esperados em função
da incidência desses princípios.
Se não for explicitada a
materialização atribuída pelo juiz
ao termo jurídico indeterminado,
a parte que sucumbiu não terá,
em suma, conhecimento da
conduta reputada reprovável
pelo magistrado.⁴⁶
O art. 489, § 1º, inc. III estatui
que não será considerada
motivada a decisão que “invocar
motivos que se prestariam
a justificar qualquer outra

43 Ver: “assim, se na decisão se diz: a decisão é x, porque a norma diz y, esta decisão carece de fundamentação, pois não se fez o link entre o texto da lei dito
de outra forma – e os fatos da causa ((Teresa Arruda Alvim Wambier, Peculiaridades da fundamentação das decisões judiciais no Brasil – a nova regra nem
é assim tão nova ...” in Desvendando o novo CPC, Darci Guimarães Ribeiro, Marco Félix Jobim org., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, pp. 157-166)
44 Ver: “o uso da norma jurídica que contêm conceito vago ou indeterminado gera a necessidade de explicação mais densa, minuciosa e esclarecedora
sobre os porquês de se aplicar justamente aquela norma ao caso concreto. Sabe-se que conceitos indeterminados (ou vagos) são aqueles que ensejam
discussão, cujo referencial não é nítido no mundo dos fatos. Assim, e por isso, é necessário que se explique por que ‘José é um bom pai de família”, porque
se está, em certo caso concreto, ‘atendendo ao interesse público’, porque ‘a marca X é notória’ etc. Sabe-se que legislar por meio do uso de conceitos
vagos, nublados, indeterminados é técnica típica dos nossos dias. Às vezes, a lei se serve de conceitos precisos (por exemplo = um ano) mas, cada vez
mais frequentemente usa conceitos que, linguisticamente, têm sido chamados de conceitos vagos ou indeterminados (por exemplo = união estável, bom
pai de família, interesse público etc.). Esses conceitos aparecem, aliás, na formulação de princípios jurídicos e de cláusulas gerais. Os conceitos vagos ou
indeterminados são expressões linguísticas (signos) cujo referencial semântico não é tão nítido, carece de contornos claros. Esses conceitos não dizem
respeito a objetos fácil, imediata e prontamente identificáveis no mundo dos fatos. A interpretação dos conceitos vagos vem adquirindo cada vez mais
importância no mundo contemporâneo porque o uso destes conceitos consiste numa técnica legislativa marcadamente afeiçoada à realidade em que hoje
vivemos, que se caracteriza justamente pela sua instabilidade, pela imensa velocidade com que acontecem os fatos, com que se transmitem informações,
se alteram ‘verdades’ sociais, como já se comentou antes. Conceitos indeterminados acabam por implicam que o futuro também possa ser regulado pela
norma. Em muitos casos, o conteúdo do conceito está para ser construído e a norma contém balizas para absorver parte da realidade que ainda não existe
no presente” (Teresa Arruda Alvim, Embargos de declaração e omissão do juiz, 2ª ed., São Paulo: RT, 2014, pp. 277-278).
45 Ver: Carlos Ari Vieira Sundfeld assim resume o desafio do julgador diante da necessidade de aplicar os princípios jurídicos: “ao deliberar com base em
textos normativos de extrema indeterminação (em princípios), o juiz tem de suportar o ônus da competência e o ônus do regulador. Como não há fundamento
algum para a presunção absoluta de que é do Judiciário, e não de outros órgãos, a competência para construir soluções jurídicas específicas a partir de
princípios, sua intervenção em cada caso depende de elementos especiais de ordem institucional que a justifiquem, e eles têm de ser identificados pela
decisão (ônus da competência). Ademais, 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 (ônus do regulador)” (Princípio é preguiça, in. Direito e interpretação. Racionalidade e instituições, São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 287 e ss).
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decisão”. Apenas frases de efeito
na fundamentação merecem
total repulsa, porque nada
esclarecem e dão a impressão
de que o julgador não examinou
nos autos. Algumas decisões
são, infelizmente, compostas por
frases que poderiam estar em
todo e qualquer ato decisório
e nada trazem de novo. Daí a
necessidade da inteireza da
motivação (completezza) com
o exame das peculiaridades
de cada caso. É de Taruffo: “o
parâmetro com base no qual
deve ser avaliada a inteireza
da motivação é constituído
pelas exigências de justificação
surgidas em relação à decisão,
sendo pois um parâmetro cujo
significado varia sensivelmente
em cada caso concreto, o que
consequentemente torna pouco
pertinentes eventuais critérios
formulados de modo genérico
e abstrato”.⁴⁷
Segundo o art. 489, §1º, inc. IV,
não é fundamentada a decisão
que “não enfrentar todos os
argumentos
deduzidos
no
processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”. Tal vício de motivação
representa negativa de prestação
da tutela jurisdicional e acarreta

violação direta ao princípio do
contraditório, pois este também
deve ser compreendido como o
direito das partes de obterem
manifestação judicial a respeito
das alegações que elas reputam
sustentarem suas pretensões
jurídicas. De nada adianta
consagrar constitucionalmente
o acesso à justiça, se os juízes
deixarem de cumprir a sua
missão de resolver os conflitos
com
justiça,
respondendo
motivadamente sim ou não aos
anseios das partes. Fragilizado
resta assim o escopo social
da jurisdição de pacificar com
justiça, pois a parte que não teve
seu argumento apreciado tende
a manter a sua litigiosidade em
relação ao seu adversário.⁴⁸
O art. 489, §1º, incs. V e VI do
Código trata da motivação
das decisões que aplicam
manifestações dos Tribunais. De
acordo com o mencionado inc. V,
não se reputará fundamentada a
decisão que “se limitar a invocar
precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus
fundamentos
determinantes
nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles
fundamentos”, já consoante o
referido inc. VI não é considerada

motivada a decisão que “se
limitar a invocar precedente
ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos”.
Costuma-se fazer a distinção
entre os ordenamentos de
common law e de civil law com
base na diversa autoridade que
seria conferida por cada um
deles aos precedentes judiciais.
Enquanto nos ordenamentos
de common law os precedentes
seriam vinculantes, de acordo
com a regra do stare decisis, nos
ordenamentos de civil law eles
possuiriam apenas um caráter
persuasivo. A jurisprudência,
nos ordenamentos de civil
law, portanto, não costuma
ser considerada uma fonte
primária de direito, a ponto de
não se considerar adequada a
motivação de uma sentença em
que apenas se faz referência a um
precedente judicial aplicável ao
caso, sendo necessária também
a indicação do dispositivo legal
que o embasa.⁴⁹ Essa distinção,
contudo, não representa mais do
que um antigo estereótipo.⁵⁰ Isso
porque por um lado, os juízes de
common law, ao decidirem uma
controvérsia, não são obrigados

46 Ver: “Ao julgarem com base em princípios, os juízes exercem função regulatória – e não podem fazê-lo superficialmente. Nosso sistema pode suportar
a delegação da tarefa de regular ao Judiciário. Pode até admitir a substituição de regulações legais ou administrativas por outras, criadas pelos juízes. Mas
é preciso que estes cumpram os mesmos ônus que têm os reguladores. Elaborar e enunciar com clareza e precisão a regra que, a partir dos princípios,
entendem dever ser utilizada para resolver os casos concretos, do mesmo modo que o regulador faz regulamentos, com suas especificações, antes de sair
tomando atitudes caso a caso. Estudar com profundidade a realidade em que vão mexer, entender as características e razões da regulação anterior, identificar
as alternativas regulatórias existentes, antever os possíveis custos e os impactos, positivos e negativos, em todos os seus aspectos, da nova regulação que
se cogita instituir, comparar as características da regulação existente e da cogitada. Tudo isso tem de aparecer na motivação da decisão judicial. Em suma, é
preciso que o Judiciário, transformado em regulador, comporte-se como tal, com todos os ônus que isso envolve. Do contrário, teremos decisões puramente
arbitrárias, construídas de modo voluntarista, gerando uma jurisprudência capaz de flutuar ao sabor das intuições e dos azares – em resumo: pura feitiçaria.
É preciso insistir nisto: citar múltiplos, belos e vagos princípios, transcrever páginas e páginas de elogios a eles, manifestar propósitos generosos, nada disso
é motivar; é soltar fumaça” (Carlos Ari Vieira Sundfeld, Princípio é preguiça, in. Direito e interpretação. Racionalidade e instituições, São Paulo: Saraiva,
2011, p. 304 e ss.). Ver: “Não é possível se entender que esta regra já não exista no sistema. O que o NCPC faz não é senão deixa-la absolutamente clara ...
mas evidentemente não se pode fundamentar com simplicidade uma decisão em que se considera, por exemplo, que certo contrato não cumpre a sua função
social” (Teresa Arruda Alvim, Peculiaridades da fundamentação das decisões judiciais no Brasil – a nova regra nem é assim tão nova ...” in Desvendando o
novo CPC, Darci Guimarães Ribeiro, Marco Félix Jobim org., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, pp. 157-166)
47 Ver: Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, n. 5, e, esp. p. 450
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a se ater sempre ao teor de
um precedente. São, aliás, por
todos conhecidas as técnicas
que eles utilizam para evitar
tal vínculo quando consideram
que o precedente seja injusto
ou já tenha sido superado
(distinguishing, overruling). Não
bastasse isso, por outro lado,
nada impede que um precedente
de civil law tenha caráter
formalmente vinculante com
expressa previsão legal inclusive.
Em algumas hipóteses essa
previsão está contida até mesmo
no próprio texto constitucional.
As decisões proferidas pelo
Supremo
Tribunal
Federal
brasileiro na esfera do controle
abstrato de constitucionalidade,
por exemplo, possuem essa
característica. Para as decisões
definitivas de mérito proferidas
nessa sede, o art. 102, §2º da
Constituição Federal brasileira
estabelece que elas produzirão
eficácia contra todos e efeito

vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário
e aos órgãos e entidades da
Administração
Pública
em
todas as esferas da Federação.
Independentemente
dessa
discussão a respeito da natureza
jurídica
das
manifestações
judiciais, sejam elas consideradas
fontes de direito ou não, fato é
que cada vez mais a elas se faz
referência nas decisões judiciais,
seja porque, por um lado, isso
diminui o esforço argumentativo
dos magistrados, seja porque, por
outro lado, agindo assim, maior é
a probabilidade de ser dispensado
tratamento
isonômico
aos
jurisdicionados.
Ademais,
observar a chamada ratio
decidendi de um julgado anterior
no julgamento de novos casos
tem sempre grande relevância,
na medida em que isso assegura
benefícios para o sistema, como,
por exemplo, a previsibilidade de
uma determinada interpretação

jurisprudencial, outra forma
de manifestação do princípio
da segurança jurídica.⁵¹ Os
magistrados, contudo, para
que suas decisões sejam
reputadas como justas, ao
utilizarem determinada norma
jurisprudencial, têm o ônus de
demonstrar as razões da sua
aplicação ou não ao caso concreto,
o que implica a necessidade de
analisar as particularidades de
cada caso, do precedente e do
caso em exame, para demonstrar
que em função da similitude
fática entre eles é justificável
a aplicação da mesma razão
de decidir. Além disso, caso se
considere que o entendimento
jurisprudencial
aplicável
a
princípio ao caso encontra-se
superado, tem o magistrado o
ônus de demonstrar, no caso de
superação do entendimento, quais
as razões que o levaram a não
aplicar a regra jurisprudencial ao
caso concreto. Só assim, a parte

48 Ver: “não se trata, em absoluto, de exigir que o juiz ou o tribunal respondam a um ‘questionário’. Trata-se, isto sim, de mostrar ao juiz o seu dever,
que é o de OUVIR as partes, o que deve demonstrar ter feito na fundamentação da sentença. São os contornos da noção contemporânea do princípio do
contraditório e nada mais. O contraditório não se resume à atividade das partes, no sentido de terem a oportunidade de afirmar e demonstrar o direito
que alegam ter. Elas têm o direito de ser ouvidas! De fato, o contraditório só tem sentido se se supõe a existência de um observador neutro, no sentido de
imparcial, que assista ao diálogo entre as partes (alegações + provas) para, depois, decidir. O momento adequado para o juiz demonstrar que participou
do contraditório é a fundamentação da decisão. As partes têm de ver consideradas as suas alegações, ainda que estão não sejam acolhidas, se se tratar de
alegações que poderiam ter levado a uma decisão diferente daquela que foi proferida”. (Teresa Arruda Alvim Wambier, Peculiaridades da fundamentação
das decisões judiciais no Brasil – a nova regra nem é assim tão nova ...” in Desvendando o novo CPC, Darci Guimarães Ribeiro, Marco Félix Jobim org., Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, pp. 157-166).
49 Ver: Nicola Picardi, Appunti sul precedente giudiziale, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano: Giuffre, 1985, ano XXXIX.
50 Ver: “constata-se realmente que, considerando o valor, in abstracto, dos precedentes judiciais, a influência destes é deveras similar em ambos os sistemas:
de fato, enquanto naqueles países que seguem o modelo de common law, a força vinculante dos anteriores julgados tem-se tornado mais flexível, nos dos
ordenamentos codificados é incontestável a difusa e constante tendência de os juízes aterem-se aos precedentes na fundamentação da ratio decidendi.”
(José Rogério Cruz e Tucci, Perspectiva histórica do precedente judicial como fonte do direito. Tese apresentada para concurso ao cargo de Professor Titular
de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, p. 25).
51 Ver: “A ratio decidendi (...) constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto (rule of law). É essa regra de direito (e, jamais,
de fato) que vincula os julgamentos futuros inter alia. Sob o aspecto analítico, três são os elementos que a integram: a) a indicação dos fatos relevantes
(statement of material facts); b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning); e c) o juízo decisório (judgement). Cumpre esclarecer que a
ratio decidendi não é pontuada ou individuada pelo órgão julgador que profere a decisão. Cabe aos juízes, em momento posterior, ao examinarem-na
como precedente, extrair a ‘norma legal’ (abstraindo-a do caso) que poderá ou não incidir na situação concreta. (...) Para a correta inferência da ratio
decidendi, propõe-se uma operação mental, mediante a qual, invertendo-se o teor do núcleo decisório, se indaga se a conclusão permaneceria a mesma,
se o juiz tivesse acolhido a regra invertida. Se a decisão ficar mantida, então a tese originária não pode ser considerada a ratio decidendi; caso contrário,
a resposta será positiva. Como regra necessária à decisão, não se confunde com o obiter dictum, vale dizer, passagem da motivação do julgamento que
contém argumentação marginal ou simples opinião, prescindível para o deslinde da controvérsia. O obiter dictum, assim considerado, não se presta para
ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, mas pode perfeitamente ser referido como argumento de persuasão”. (José Rogério Cruz e Tucci,
Perspectiva histórica do precedente judicial como fonte do direito. Tese apresentada para concurso ao cargo de Professor Titular de História do Direito da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, pp. 171-175).
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que sucumbiu terá condições de
se insurgir contra essa decisão
para demonstrar que a superação
apontada
pelo
magistrado
não encontra correspondência
na realidade e, portanto,
não se justifica.⁵²

na mesma intensidade, os
direitos
fundamentais
em
conflito. Por fim, ao realizar o
exame da proporcionalidade em
sentido estrito, o magistrado
deve responder em síntese às
seguintes perguntas para que sua
decisão possa ser considerada
Por fim, o art. 489, §2º do motivada: “o grau de importância
Código determina que “no caso da promoção do fim justifica
de colisão entre normas, o juiz o grau de restrição causada
deve justificar o objeto e os aos direitos fundamentais?”⁵³
critérios gerais da ponderação
efetuada, enunciando as razões 5. Síntese Conclusiva
que autorizam a interferência na
norma afastada e as premissas A atividade de justificação das
fáticas que fundamentam a decisões judiciais acompanha o
conclusão”. É ínsito aos princípios contexto sociocultural em que
jurídicos, independentemente da inserido o procedimento estatal
teoria que se adote para explicar de resolução de controvérsias.
a natureza dessas normas Na atual configuração dos
jurídicas, um estado latente de Estados Democráticos de Direito,
tensão e de conflito uns com os típicos da civilização capitalista
outros. A opção pelo predomínio ocidental,
em
que
estão
de um princípio sobre o outro, consagrados direitos humanos
contudo, não pode se dar de de primeira, segunda e terceira
maneira arbitrária, conforme a gerações, não se pode conceber
conveniência do magistrado. É a figura de um juiz que resolva
preciso que ele explicite cada um os conflitos jurídicos que lhe são
dos passos por ele realizados no submetidos sem explicitar de
juízo de ponderação para optar maneira adequada os motivos
por um ou outro dos princípios determinantes que o levaram
em conflito. Esse juízo, como se a agir dessa maneira. Em tal
sabe, compreende uma análise ambiente, por conta da função
da adequação, da necessidade e bloqueadora desempenhada pelo
da proporcionalidade em sentido princípio do contraditório, não
estrito da medida adotada. Sob deve ser considerada motivada a
a ótica da adequação, o juiz deve decisão que de alguma maneira
demonstrar em síntese que a impossibilite a insurgência da
medida por ele adotada é apta a parte que sucumbiu porque
realização do fim almejado e sob dela foi suprimida informação
a ótica da necessidade, ele deve relevante de convencimento
analisar as medidas alternativas judicial. É correto, portanto,
a essa e que possam promover afirmar que não será considerada
o mesmo fim sem restringir, motivada a decisão que não

se atenta às peculiaridades
do caso concreto, porque isso
implica violação ao princípio
do contraditório. Atento a isso,
o Código de Processo Civil de
2015 bem tutelou o contraditório
com a positivação no art. 489
de hipóteses em que não se
considerará fundamentada a
decisão. O contraditório, além
disso, conforme se procurou
demonstrar também é tutelado
de maneira adequada pelo
novo Código com a vedação às
decisões-surpresa e com o seu
reconhecimento como requisito
para extensão da coisa julgada às
questões prejudiciais.

52 Ver: “O peso do ônus do afastamento de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte foi, felizmente, levado em consideração pelo CPC
projetado. Não podem, como hoje, usualmente se faz, ser pura e simplesmente ignorados, como se aquele caso estivesse sendo posto à apreciação do
Judiciário pela primeira vez. Deve, o magistrado, juiz, desembargador ou ministro do tribunal superior, demonstrar que o caso a ser julgado apresenta
peculiaridades em relação àquele sobre o qual versa o precedente ou a jurisprudência, e àqueles que deram origem à súmula. Pode, em vez disso, demonstrar
que o afastamento da tese contida na súmula ou dos fundamentos determinantes (ratio decidendi) do precedente ou da jurisprudência estão superados”
(Teresa Arruda Alvim Wambier, Embargos de declaração e omissão do juiz, 2ª ed., São Paulo: RT, 2014, p. 283)
53 Ver: Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 10ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, cap. 2, n. 2.4.8.1.3, pp. 175 e ss.
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O apego ao passado é algo observa em seu art. 8º, inciso IV,
que por vezes impressiona parte final.
particularmente no Direito
Coletivo do Trabalho brasileiro.
A referida contribuição sindical,
anteriormente conhecida como
A Lei 13.467/2017, sobre a reforma “imposto sindical”, é disciplinada
trabalhista, tornou a contribuição nos arts. 578 e seguintes da CLT.
sindical prevista em lei opcional,
ou seja, facultativa, passando a ser Quando obrigatória, a sua
devida apenas pelos empregados, natureza jurídica era tributária,
trabalhadores e empregadores conforme o art. 149, caput, da
que assim autorizarem prévia Constituição
da
República,
e expressamente¹.
por se tratar de contribuição
de interesse das categorias
Discute-se, entretanto, se essa profissionais e econômicas, como
modificação seria válida, ou confirmava o art. 217, inciso I, do
seja, constitucional.
Código Tributário Nacional.
As
contribuições
(receitas)
sindicais em sentido amplo
abrangem
a
contribuição
sindical prevista em lei, a
contribuição confederativa, a
contribuição assistencial e a
mensalidade sindical.

A contribuição sindical prevista
em lei foi reconhecida e
recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, como se

Essa
contribuição
sindical
prevista em lei, quando era
compulsória,
acarretava
evidente restrição à liberdade
sindical, sendo incompatível
com a Convenção 87 da
Organização
Internacional
do Trabalho, uma vez que era
devida independentemente de
manifestação de vontade ou
concordância do trabalhador
ou empregador, bem como de

1 Cf. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma trabalhista. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 241- 245.
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filiação ao ente sindical.

O art. 7º da Lei 11.648/2008
dispõe que os arts. 578 a 610 da
CLT vigorarão até que a lei venha
a disciplinar a contribuição
negocial, vinculada ao exercício
efetivo da negociação coletiva e
à aprovação em assembleia geral
da categoria. Essa contribuição
negocial, entretanto, ainda não
foi instituída.
Com a Lei 13.467/2017, a
contribuição sindical prevista
em lei deixou de ter natureza
tributária, por não ser mais uma
prestação compulsória (art. 3º
do Código Tributário Nacional),
passando a ter natureza
preponderantemente privada,
embora de certa forma atípica ou
sui generis.

Esclareça-se que um tributo,
ainda
que
anteriormente
arrolado
e
previsto
no
sistema
constitucional
e
infraconstitucional, pode, de
forma válida, deixar de existir no
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presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração
de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros
De todo modo, não se pode benefícios que correspondam a
dizer que se trata de prestação tratamento diferenciado.
exclusivamente privada, uma
vez que parte dos valores da A anistia abrange exclusivamente
contribuição sindical prevista as
infrações
cometidas
em lei, mesmo facultativa, ainda é anteriormente à vigência da lei
direcionada ao poder público, ou que a concede (art. 180 do Código
seja, destinada à “Conta Especial Tributário Nacional). A remissão
Emprego e Salário” (art. 589 extingue o crédito tributário
da CLT), administrada pelo (art. 156, inciso IV, do Código
Ministério do Trabalho, pois Tributário Nacional), sabendoos seus valores integram os se que a lei pode autorizar a
recursos do Fundo de Amparo autoridade
administrativa
ao Trabalhador² .
a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total
De acordo com o art. 113 do Ato ou parcial do crédito tributário,
das Disposições Constitucionais atendendo às situações previstas
Transitórias,
incluído
pela no art. 172 do Código Tributário
Emenda Constitucional 95/2016, Nacional. A isenção, ainda quando
a proposição legislativa que crie prevista em contrato, é sempre
ou altere despesa obrigatória decorrente de lei que especifique
ou renúncia de receita deverá as condições e requisitos exigidos
ser acompanhada da estimativa para a sua concessão, os tributos
do seu impacto orçamentário a que se aplica e, sendo o caso, o
e financeiro.
prazo de sua duração (art. 176 do
Código Tributário Nacional).
Entretanto, a modificação da
natureza jurídica da contribuição Na hipótese em estudo, não se
sindical, ao deixar de ser observa nenhuma dessas figuras,
compulsória, em consonância mas apenas, como mencionado,
com o princípio da liberdade a evolução do sistema jurídico,
sindical, não significa, em por meio de mudança legislativa,
termos técnicos, renúncia de gerando a modificação da
receita propriamente.
natureza da contribuição sindical,
que deixou de ser obrigatória e,
Conforme o art. 14, § 1º, da assim, perdeu o caráter público,
Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que as entidades
conhecida
como
Lei
de sindicais, no Estado Democrático
Responsabilidade
Fiscal,
a de Direito, são entes de Direito
renúncia de receita compreende Privado, não podendo ser
anistia, remissão, subsídio, crédito mantidas com recursos fiscais.
ordenamento jurídico, em razão
de modificação legislativa, como
ocorreu no caso, em que houve
a alteração da própria natureza
do instituto.

Não se trata, portanto, de isenção,
muito menos de “concessão de
isenção em caráter não geral”,
que dizem respeito a tributos,
uma vez que a contribuição
sindical simplesmente deixou de
ter natureza tributária.
Ainda que assim não fosse, por
qualquer ângulo, a exigência
formal mencionada poderia
ser considerada suprida pela
lei orçamentária anual, pois,
segundo o art. 165, § 6º, da
Constituição da República, o
projeto de lei orçamentária será
acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as
receitas e despesas, decorrente
de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e
creditícia. Nesse sentido, a Lei
13.587/2018 estima a receita e
fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2018.

O art. 146, inciso III, a, da
Constituição
da
República
determina
que
cabe
à
lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria
de
legislação
tributária,
especialmente sobre definição de
tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos
discriminados na Constituição
Federal de 1988, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo
e contribuintes.

Essa
previsão,
entretanto,
não incide no caso em estudo,
pois a contribuição sindical é
disciplinada pela Consolidação
das Leis do Trabalho, que tem
hierarquia de lei ordinária (em

2 Cf. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1306.
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que têm natureza privada, bem
como das atividades sindicais,
realizadas no plano da sociedade
civil, por meio de receitas
de natureza pública, o que
somente é admitido em regimes
não democráticos, autoritários
e corporativistas, em que os
são
controlados
Não se trata mais, assim, de sindicatos
tributo, afastando por completo e dependentes do poder
qualquer exigência de lei público, exercendo funções por
complementar sobre normas ele delegadas.
gerais em matéria tributária e
Não há como se argumentar,
definição de tributos.
ainda, que a exclusão da
quanto
à
É certo que no sistema sindical obrigatoriedade
brasileiro ainda permanecem contribuição sindical ocorreu
outras restrições à liberdade sem o prévio e amplo debate.
sindical, quais sejam: unicidade
sindical, base territorial mínima Em verdade, trata-se de questão
do sindicato de um município e antiga, constantemente debatida
adoção do critério de categoria nos planos social, econômico,
(art. 8º, inciso II, da Constituição jurídico e político, sabendo-se
que essa anomalia do sistema
Federal de 1988).
sindical brasileiro já deveria ter
Não obstante, a alteração sido corrigida há muito tempo
dessas previsões exige emenda (na linha do ocorrido em diversos
constitucional,
enquanto
a países que se redemocratizaram),
obrigatoriedade da contribuição como ressaltado constantemente
sindical, diversamente, por ter pela doutrina do Direito
natureza
infraconstitucional, Coletivo do Trabalho à luz da
pode ser realizada por meio de liberdade sindical.
modificação legislativa, ou seja,
na CLT, como ocorreu no caso da Não há qualquer exigência
constitucional de se estabelecer
Lei 13.467/2017.
um regime de transição para a
Logo, como é evidente, não se exclusão da obrigatoriedade da
pode condicionar a eliminação da contribuição sindical, mesmo
obrigatoriedade da contribuição porque as entidades sindicais,
sindical à modificação desses na realidade, já deveriam ter se
outros aspectos relativos ao preparado para esse cenário bem
antes. A Lei 13.467/2017, de todo
sistema sindical brasileiro.
modo, sendo de julho de 2017, só
A
contribuição
sindical entrou em vigor depois de 120
obrigatória, com natureza de dias de sua publicação oficial.
tributo, em verdade, contraria
ademais,
que
a
não apenas o princípio da Note-se,
liberdade sindical, mas a própria contribuição sindical, em si,
essência do Estado Democrático não foi extinta, nem se deixou
organizações
sindicais
de Direito, ao estabelecer o as
custeio das entidades sindicais, sem qualquer possibilidade
harmonia com o art. 8º, inciso
IV, parte final, da Constituição
da República), podendo ser
modificada pela Lei 13.467/2017,
mais especificamente quanto à
sua natureza jurídica, ao deixar
de ser obrigatória.
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de obter recursos financeiros
para as suas atividades, pois
apenas foi excluído o seu
caráter
compulsório,
pelas
razões indicadas, sinalizando
às
entidades
sindicais
a
necessidade de atuação com
efetiva
legitimidade
para
viabilizar a permanência no
sistema, devendo demonstrar
representatividade
apta
a
elevar o quadro de associados
e de pessoas que queiram ou
autorizem a contribuição. Além
disso, há outras modalidades de
contribuições sindicais que não
foram objeto de alteração.
É imprescindível, assim, que
seja respeitada a modificação
legislativa em questão, aprovada
pelo Congresso Nacional, e não se
restabeleça, por meio de decisão
judicial, a herança autoritária,
antidemocrática e corporativista
da ultrapassada obrigatoriedade
da contribuição sindical em
nosso sistema.

Por fim, cabe o registro de que
o Supremo Tribunal Federal
julgou
improcedentes
os
pedidos formulados nas ações
diretas de inconstitucionalidade
que questionavam o fim da
obrigatoriedade da contribuição
sindical e procedente o pedido
formulado na ação declaratória
de constitucionalidade (STF,
Pleno, ADI 5.794/DF, ADI 5.912,
ADI 5.923, ADI 5.859, ADI 5.865,
ADI 5.813, ADI 5.885, ADI 5.887,
ADI 5.913, ADI 5.810, ADC 55, ADI
5.811, ADI 5.888, ADI 5.892, ADI
5.806, ADI 5.815, ADI 5.850, ADI
5.900, ADI 5.950, ADI 5.945, Red.
p/ ac. Luiz Fux, j. 29.06.2018).

Portanto, em consonância com o
princípio da liberdade sindical,
prevaleceu o entendimento
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de que a alteração decorrente
da Lei 13.467/2017, ao tornar
facultativa
a
contribuição
sindical, é constitucional.
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1. Introdução
O Direito vive em constante
efervescência. A cada novidade,
não importando de que
ramo jurídico ela venha,
existe a reboque toda uma
discussão,
controvérsias,
sentimentos envolvidos e
por aí vai. Muito defendendo
a manutenção do status quo
vigente, outros a novidade e
alguns o meio do caminho.
Isso é perfeitamente normal,
mormente numa sociedade
plural como a nossa, em que
o convívio com a pluralidade
de ideias faz parte da lógica
democrática brasileira.
No campo do Direito e
do Processo do Trabalho
não poderia ser diferente,
máxime se refletirmos no
sentido de que os temas
relacionados aos domínios do
direito material trabalhista,
foram construídos longe
das
fábricas
ou dos
sindicatos, mas dentro do
Poder Judiciário. Portanto,
a relação entre o Poder
e o Direito do Trabalho é
muito mais intensa do que

em qualquer outro ramo do plural. Em momento algum,
direito, no Brasil.
dentro dessa lógica do
pluralismo ideológico, deve
Há uma enorme resistência, se esperar o consenso, ainda
dos atores sociais que estão mais em tema tão delicado
diretamente
envolvidos e sensível ao tecido social
com o Direito do Trabalho, que é a reforma trabalhista.
às novas ideias e para Precisamos,
contudo,
manter a preservação das entender, que as mudanças
posições (legitimamente) ocorreram, querendo ou
conquistadas,
sustentam não. Competirá, portanto,
na com a retórica, que tem àqueles que não lograram
como discurso central, êxito dentro do parlamento
da preservação dos direitos brasileiro, por fazerem
dos trabalhadores. Observo parte de uma minoria,
por onde passo – e não ainda que momentânea,
são poucos os locais que e, por conseguinte, não
tenho realizado palestras, concordaram com que
encontros, debates ou coisas foi decidido pela maioria
do gênero – que expressivos parlamentar, “virar do
segmentos das classes dos jogo”, através da obtenção,
advogados
trabalhistas, quem
sabe
um
dia,
magistrados,
membros do lugar de maioria em
do
Ministério
Público, nosso parlamento. Isso faz
sindicalistas, entre outros, parte da nossa realidade
têm
feito
contundente política democrática.
resistência às reformas
trabalhistas.
Não estou emitindo qualquer
juízo de valor, acerca da
Como escrevi mais acima, reforma trabalhista, vale
as diferentes formas de se dizer: não estou dizendo que
enxergar as questões devem ela é boa ou ruim. Apenas
ser entendidas como algo fazendo
uma
simples
natural, em uma sociedade constatação: ela ocorreu!
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Simples assim! Agora temos
que conviver com ela e
entender o seu significado
e qual a sua extensão.
Até porque os Tribunais
ainda sequer tomaram
uma posição acerca das
mais variadas mudanças
ocorridas.

o campo político para o
terreno jurídico, através de
argumentos generalizados
de
inconstitucionalidade
da reforma trabalhista. Se
a reforma foi realizada em
um momento inconveniente
- ou não - é matéria relativa
a opção legislativa que,
por si só, não pode ser tida
O papel da doutrina, neste como inconstitucional.
primeiro momento, é ajudar
a construir, através de A defesa do direito deve levar
uma lógica científica, uma em conta a sua renovação.
melhor compreensão das Todo e qualquer jurista que
mudanças. Sem qualquer se encontra atento e sensível
crítica desmedida ou elogio às novas realidades sociais,
apaixonado. Resistir as deve ajudar na construção
mudanças, por resistir, não de um novo Direito. De nada
levará a lugar algum.
adianta olhar o novo, com
olhos do velho!
É preciso entender que se
a realidade social mudou, Temas importantes têm
o direito deve, igualmente, vindo á tona como a reforma
renovar-se. O problema administrativa,
política,
político deve ser resolvido previdenciária, tributária,
politicamente e não com do próprio Poder Judiciário,
inúmeros e muitas vezes por que razão a reforma
infundados
argumentos trabalhista ficaria de fora?
de inconstitucionalidade. Li
recentemente um artigo no Volto a dizer: se ela foi
qual o articulista dizia que inadequada, se o seu
toda a reforma trabalhista conjunto de mudanças se
é inconstitucional! Pode até mostrou inoportuno, se elas
haver algumas passagens mostraram-se inadequadas
de
constitucionalidade - ou não, é outro problema,
duvidosa,
mas
não Mas temos que enfrentar a
consegui vislumbrar a realidade e ponto!
inconstitucionalidade com
a amplitude que alguns Todos sabem - mas alguns
enxergaram, talvez pela relutam - que, de um modo
minha própria limitação... geral, a legislação que cuida
Em verdade tenho visto a das relações trabalhistas
tentativa de se transportar foi implantada no Brasil
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nos anos 30 (trinta) e 40
(quarenta), quando vivíamos
circunstâncias históricas,
sociais, jurídicas e até mesmo
culturais muito diferentes
das que encontramos hoje.
O Brasil era essencialmente
agrícola, a industrialização
era
incipiente
e,
no
campo político, vigorava
o autoritarismo.
Por diversas razões históricas,

cujo campo para o seu
desenvolvimento não é aqui,
a legislação brasileira é fruto
da atividade eminentemente
intervencionista do Estado
e sua construção se fez,
como já dito, dentro do
Poder Judiciário.

De há muito se reclama a
necessidade de mudanças
na legislação do trabalho. O
Partido dos Trabalhadores
durante sua estada no
poder deixou de fazê-la, o
que para muitos teria sido
bem diferente da que veio.
O fato concreto – e isso
não se pode negar – é que a
reforma veio e, ao contrário
de algumas poucas outras
que ocorreram, não atingiu
apenas a periferia da lógica
do sistema trabalhista,
mas alcançou, em algumas
questões o seu eixo central.
Interessa-nos para fins deste
modesto estudo apenas o
aspecto processual e, assim
mesmo, um único tema.
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No aspecto das alterações
processuais
trabalhistas,
na linha mais recente do
tempo, as mesmas foram
quase insignificantes e não
tiveram o condão de efetuar
quaisquer
modificações
substanciais. Apenas para
se ter uma ideia, tivemos
a Lei n. 9.957, de 2000,
que introduziu o risível
procedimento sumaríssimo;
a Lei n. 9.958, de 2000,
que criou as Comissões de
Conciliação Prévia, a Lei n.
10.173, de 2001, que alterou
o CPC para dar prioridade
de tramitação aos processos
em que figure como parte
pessoa com idade igual ou
superior a 65 anos; a Lei
n. 10.288, de 2001, que
acrescentou ao artigo 789 da
CLT o parágrafo décimo, para
determinar que o sindicato
da categoria profissional
preste assistência judiciária
gratuita ao trabalhador
desempregado,
além
de dar nova redação ao
artigo 793, dentre outras
insignificantes alterações.
A Reforma Trabalhista,
agora
operada
pela
Lei n. 13.467, de 2017,
afetou diversos institutos
processuais
trabalhistas,
como o sócio retirante,
a prescrição intercorrente, a

cláusula
compromissória
de arbitragem e suas
implicações
processuais,
a jurisdição voluntária,
o dano patrimonial e
extrapatrimonial,
a
responsabilidade sucessória
empresarial, a contagem
dos prazos, as despesas
processuais, as questões
processuais relativas aos
honorários do advogado, a
representação processual
pela figura do preposto,
o encargo probatório, a
revelia, a desconsideração
da pessoa jurídica, questões
relativas à execução e à
liquidação de sentença, bem
como ao sistema recursal,
dentre outras.
Claro que a reforma
trabalhista,
no
campo
processual,
pode
ser
criticada, como por ter
ignorado
quase
por
completo o fenômeno da
virtualidade do mundo
contemporâneo, uma vez
que se trata de realidade em
todos os Tribunais do Brasil
a utilização do P.J.E.
Outra questão interessante,
é que no Parecer da Reforma

Trabalhista, enquanto ainda
era um Projeto de Lei,

se
mostrou
muito
preocupado com alguns
responsabilidade subsidiária dados estatísticos tirados
vertical, a acumulação do sítio do Tribunal Superior
dos pedidos e a sua do Trabalho, a saber:
respectiva valoração, a
1681

“De acordo com dados
colocados à disposição pelo
próprio TST, somente no
ano de 2016, as Varas do
Trabalho receberam, nas fase
de conhecimento, 2.756.159
processos, um aumento de
4,5% em relação ao ano
anterior. Desses, 2.686.711
forma processados e julgados.
A soma da diferença dos
processos não julgados no ano
com o resíduo já existente nos
tribunais totalizou 1.843.336
de processos pendentes
de julgamento, em 31 de
dezembro de 2016. Se forem
acrescidas as execuções das
sentenças proferidas, foram
iniciadas 743.410 execuções
e encerradas 660.860 em
2016, estando pendentes,
em 31 de dezembro de
2016, o expressivo número
de 2.501.722 execuções.
Somando todos esses números,
chegamos ao expressivo
número de cerca de 4 milhões
de novas ações trabalhistas.
Além disso, foram remetidos
aos Tribunais Regionais do
Trabalho (TRT), 760.877
processos, um aumento
de 11,9% em relação ao
ano anterior. Por fim, o
TST recebeu, no mesmo
período, 239.765 processos,
o que representou, em média,
9.990 processos para cada
Ministro, não considerados,
aqui, o acervo já existente
em cada gabinete.”
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Na sequência, o Parecer
faz a seguinte pergunta:
“o País suporta tal demanda?
Até quando os tribunais
trabalhistas
suportarão
esse volume de processos?”
Quando na realidade, a
pergunta deveria ser outra:
a culpa é da CLT? A culpa é da
Justiça do Trabalho? Diante
dessa assumida realidade,
pelo próprio legislador,
por que se corta a verba
da Justiça do Trabalho,
de modotão
drástico e
injustificável? Não seria a
culpa de políticos corruptos
que furtam bilhões do Brasil
e com a maior “cara de
pau” agem como se nada
tivesse acontecido?
Convenhamos....

Há mais! Na contramão
do que têm jurisprudência
e doutrina preconizados,
parte o Relatório de mais
uma equivocada premissa,
pois
insiste
no
falsa
contradição da
jurisprudência,
como
se
a possibilidade de
se interpretar a lei fosse
uma
quimera,
diante
de leis perfeitas e que
tenham a capacidade de
perenidade absoluta. Foi
dito expressamente pelo
Parecer que:
“Outra consequência desse
detalhamento da CLT no
âmbito processual é a

constatação de que, para
casos idênticos ajuizados
na Justiça do Trabalho,
são proferidas sentenças
distintas, o que é próprio
da atividade judicial de
interpretar a lei e se coaduna
com a autonomia dos juízes
na aplicação da Justiça.
E mais. Em sua função
jurisdicional, o juiz não pode
deixar de proferir sentença
sob o argumento de que não
existe lei dispondo sobre
determinado tema. A própria
CLT, em seu art. 8º., determina
que, havendo lacuna na
lei ou no contrato, o juiz
aplicará a jurisprudência,
a analogia, a equidade, o
direito comparado, em suma,
usará dos meios adequados
para proferir sua decisão.”

um instrumento que deveria
ter a finalidade precípua de
trazer segurança jurídica ao
jurisdicionado, garantindo a
previsibilidade das decisões,
é utilizado, algumas vezes,
em sentido diametralmente
oposto,
desconsiderando
texto expresso de lei (...).”

O legislador desconhece
o seu próprio trabalho,
pois tudo isso que foi
lido no referido Parecer,
encontra-se superado pela
Lei n. 13.015, de 2014 e,
posteriormente, pela Lei n.
13.105, de 2015. Quem faz
as leis? E quem as faz não
as conhece? Lembro-mede
uma frase muito utilizada
no primeiro emprego que
consegui, pelo meu chefe,
para todos do Setor:
Até aí, nada de mais. O “presta atenção no serviço!”
equivoco começa no que
vem a seguir, vejamos: E o Parecer continua a
desfiar o seu rosário, pois
“O fato é que, em consequência mais adiante diz que “outro
dessas interpretações distintas, ponto ao qual conferimos
cabe ao TST exercitar a sua especial destaque são as
competência de uniformizar modificações no processo
as decisões judiciais no âmbito do trabalho.Temos, hoje,
trabalhista,
utilizando-se, uma coletânea de normas
para tanto, das súmulas que, em vez de contribuir
e de outros enunciados da para a rápida conclusão
jurisprudência.” “(...) Ocorre, da demanda, têm sido
porém, que temos visto um fator preponderante
com frequência os tribunais para o estrangulamento
trabalhistas extrapolarem da Justiça do Trabalho”
sua função de interpretar
a
lei
por
intermédio Gostaria de saber que
de súmulas, para, indo além, “coletânea de normas” é
decidirem contra a lei.Assim, essa a que faz menção o
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legislador? O processo do
trabalho é o mais rápido e
eficiente modelo que existe.
O processo civil, em todas
as reformas que buscou
alcançar uma mais rápida
solução para os seus litígios,
sempre procurou se mirar
no processo do trabalho.
Se o processo do trabalho é
lento, como diz o legislador,
imaginem o processo civil!
Mas, o que foi efetivamente
proposto para melhorar
a celeridade processual
trabalhista pela reforma?
Há outro equívoco de
premissa, qual o de que
o Brasil seria o país com
o maior número de ações
trabalhistas, mormente se
comparado com os Estados
Unidos da América do Norte.
Não há um dado na internet
capaz
de
demonstrar
esta assertiva. Se duvida,
caro leitor (a), faça você
mesmo
essa
pesquisa!
Enfim, nos deram um
limão, restando-nos apenas
fazer
uma
limonada.
Convido, portanto, a amiga
(ou o amigo), que se dispuser
a lerestas breves linhas,
para uma reflexão acerca
da Reforma
Trabalhista
com foco voltado para a
responsabilidade patrimonial
do sócio retirante.

2. Breves considerações aprovado pela Lei n. 3.071,
sobre a patrimonialidade de 1º de janeiro de 1916,
e o processo do trabalho com as correções ordenadas
pela Lei n. 3.725, de 15 de
A Consolidação das Leis janeiro de 1919, introduziu
do Trabalho (CLT) é dispositivos legais sobre
uma compilação de leis locação de serviços, que
trabalhistas
brasileiras é o antecedente histórico
elaborada, no governo do do contrato individual de
então Presidente Getúlio trabalho.
Vargas e promulgada no
Brasil em 1º de maio O Código Civil fora informado
de1943 por meio do pelo ideário liberal de
interferência
Decreto-Lei n. 5243. Nesse impedir a
documento legal, foram estatal sobre a autonomia
reunidas normas de direito de vontade das partes
individual e coletivo de contratantes, inclusive no
trabalho, de fiscalização que se refere aos contratos
do trabalho e de direito cujo objeto fosse a prestação
de serviços. Nesse sentido,
processual do trabalho.
esse diploma não traduzia as
A complexidade da legislação novas exigências de maior
trabalhista esparsa, pré- intervenção estatal sobre
existente à CLT, foi uma das a ordem econômica como
principais razões para o forma de assegurarmaior
movimento de consolidação. isonomia social.
Eram várias normas que,
individualmente, somente Não obstante isso, algumas
abrangiam determinados normas do Código Civil
institutos do direito material de 1916 serviram de
ou processualdo trabalho base para a ulterior
ou que só se aplicavam elaboração da legislação
a categorias profissionais trabalhista especializada,
específicas. Essas normas especialmente: a fixação
tiveram seu conteúdo em de um prazo máximo de 4
grande parte consolidado anos para os contratos de
razão pela qual sua análise duração determinada (art.
se confunde com a do 1.220); aviso prévio de 8
processo de gestação da dias para mensalistas, de
CLT. Do início da primeira 4 dias para semanalistas e
guerra até 1930, foram quinzenalistas e de véspera
poucas as leis promulgadas quando o contrato tivesse
especializadas em matéria duração inferior a 7 dias
trabalhista. O Código Civil (art. 1.221); enumeração
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de algumas hipóteses de
justa causa para rescisão
do contrato (art. 1.226);
e critérios de reparação
decorrentes da rescisão
sem justa causa (arts. 1.225
a 1.231). Posteriormente,
foram
editadas
as
seguintes leis relacionadas
aos
interesses
dos
trabalhadores: Lei n. 4.682,
de 24.1.23, de iniciativa de
Eloy Chaves, instituindo
caixas de aposentadorias
e
pensões
para
os
ferroviários e definindo
estabilidade no emprego
para esses trabalhadores
ao completarem10 anos
de trabalho5 ; Lei n.
4.982, de 23.12.25, sobre
o direito a férias6 ; Lei n.
5.492, de 16.7.28, sobre a
locação de serviços teatrais;
Decreto n. 16.027, de
30.4.23, criando o Conselho
Nacional do Trabalho7 ;
e o Decreto n. 17.934, de
12.10.27, sobre o trabalho
de menores. O Decreto n.
17.934, que se constituía em
um verdadeiro Código de
Menores, possuía capítulo
específico sobre o trabalho
do menor (Capítulo X),
onde se definia: proibição
do trabalho para menores
de 12 anos e para menores
de 14 anos que não tivessem
completado
instrução
primária ou em atividades
penosas ou perigosas à
saúde e à moralidade;
exigência de certificado de

aptidão física para admissão
de menores;
limitação
de jornada de 6 horas
para menores aprendizes;
vedação ao trabalho noturno
e
obrigatoriedade
de
remessa
periódica
de
relação de trabalhadores
menores. Deve-se frisar
uma importante alteração
jurídica na áreatrabalhista,
implementada pela reforma
constitucional de 07 de
setembro de 1926: a
inclusão, no art. 34 da
Constituição da República,
de previsão de competência
privativa
do
poder
legislativo federal para
legislar sobre o trabalho.
Todavia, a produção de
leis de conteúdo trabalhista
deu-se, de forma mais
decisiva, após a revolução
de 1930. Passaram a ter
maior repercussão prática
asidéias de intervenção nas
relações de trabalho, com
o Estado desempenhando
papel central. No período
entre 1930 a 1942, podem
ser destacadas três fases
durante as quais Getúlio
Vargas implantou uma
legislação mais robusta
de proteção ao trabalho.
A primeira vai de 26 de
novembro de 1930 (data
da criação do Ministério
do Trabalho, Indústria
e Comércio)
a 15
de
julho de 1934, em que
os Ministros do Governo
Provisório da Revolução de
1684

1930 obtiveram a adoção
de
diversos
decretos
legislativos. A segunda
fase vai de 16 de julho de
1934 a 9 de novembro de
1937 (período de vigência
da constituição de 1934,
durante o qual Agamenon
Magalhães
dirigiu
o
Ministério do Trabalho),
quando o Congresso Nacional
reinstituído, legislou sobre a
matéria em foco. A terceira
fase, de 10 de novembro
de
1937,
é
marcada
pelo início da vigência
da Carta Constitucional
de 1937, outorgada com
fechamento do Congresso
Nacional. Nessa época, o
Ministro Waldemar Falcão,
com intensa participação
dos
juristas Oliveira
Viana e Rego Monteiro,
preparou os decretos-leis
que instituíram a Justiça do
Trabalho e reorganizaram
o sistema sindical visando
a preparar as corporações
que elegeriam os membros
do Conselho de Economia
Nacional
previsto
na
Constituição.

Na primeira fase, com a
vitória da revolução, por
meio do Decreto n. 19.398,
de 11 de novembro de 1930,
foi constituído governo
provisório, sob a chefia do
Presidente Getúlio Vargas.
Nesse governo provisório,
foi criado o Ministério
do Trabalho, Indústria e
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Comércio – principal órgão
propositor de inovações
na área trabalhista. Para
chefiar o ministério, foi
indicado Lindolpho Collor,
de
mesma
orientação
política de Getúlio Vargas.
Lindolpho Collor propôs
uma série de medidas legais
no intuito de aproximar o
ordenamento
trabalhista
brasileiro
ao
daqueles
vigentes nos países com
maior proteção social. Para
isso, contou com o auxílio
dos juristas Evaristo de
Moraes, Joaquim Pimenta,
Agripino Nazareth e Deodato
Maia. Em 12 de dezembro
de 1930, foi publicado o
decreto n. 19.482, contendo
medidas de proteção ao
trabalhador. No mesmo
ano, foi publicada a Lei
dos Dois Terços, voltada à
nacionalização do trabalho,
com a qual ficou restrita a
possibilidade de admissão
de estrangeiros (de modo
a manter a proporção de
um trabalhador estrangeiro
para cada dois brasileiros).
Nos anos de 1931 e
1932,
foram
editadas
diversas medidas de cunho
social entre as quais
se destacam: Decreto n.
19.671-A, de 4.2.31, que
dispõe sobre a organização
do Departamento Nacional
do Trabalho; Decreto n.
19.770, de 19.3.31, que
regula a sindicalização;
Decreto n. 20.303, de

19.8.31, que dispõe sobre a
nacionalização dotrabalho
na
marinha
mercante;
Decreto n. 20.465, de 1.10.31,
que altera a legislação das
Caixas de Aposentadoria e
Pensões; Decreto n. 21.175,
de 1932,
que
institui
a
Carteira Profissional;
Decreto n. 21.186, de
22.3.32, que regula o
horário para o trabalhono
comércio; Decreto n. 21.186,
de 22.3.32, que regula o
horáriopara o trabalho
na indústria; Decreto n.
21.396, de 12.5.32, que
institui Comissões Mistas
de Conciliação; Decreto
n. 21.417-A, de 17.5.32,
que regula as condições de
trabalho das mulheres na
indústria e no comércio;
Decreto n. 21.690, de
1.8.32, que cria inspetorias
regionais
do
trabalho
nos Estados; e Decreto
n. 22.042, de 3.11.32, que
estabelece as condições
de trabalho dos menores
na indústria.
Como se pode perceber, em
momento algum a legislação
trabalhista
cuidou
da
questão da responsabilidade
patrimonial
do
sócio
retirante.
Portanto,
o
meio normativo capaz de
apresentar alguma solução
para o caso estaria fora
do contexto da legislação
trabalhista.
1685

Com efeito, temos, por
via de consequência, que
passar pelas regras contidas
no Código de Processo
Civil. Apesar do revogado
CPC/73 ter cuidado de
impor, como uma das
principais inovações, um
novo sistema executório, se
comparado com o CPC/39;
entrementes, não foi capaz
de solucionar o tema ora
enfrentado.

A temática relativa
a
responsabilidade
patrimonial encontrava eco
legal a partir do artigo 591
do CPC/73. É verdade que a
matéria não deveria ter sido
abordada por um diploma
processual. Tecnicamente
ela é estranha aos domínios
processuais, já que sua
sede própria é do direito
material.
Mas como o
Código Civil de1916 não
cuidava do tema, em boa
hora o legislador processual
resolveu regulá-lo.
No diploma processual de
1973, portanto, tínhamos
o traço normativo acerca
da responsabilidade do
devedor, tendo comolastro
ideológico o fato de quem
se obriga oferece para o
caso de inadimplemento
todos os seus bens, salvo,
evidentemente, as restrições
legais expressas, que, por
óbvio, constituem exceções.
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Partia-se, desta forma,
da premissa de que os
bens do devedor deveriam
ser considerados como a
garantia do credor, nos
casos em que a obrigação
deixasse de ser cumprida.
Logo, como se evidencia,
a partir do momento em
que se forma a obrigação,
ocredor estaria garantido
pelo patrimônio do devedor.
O exercício da mercancia
não estava obstado, pois
o comércio jurídico não
podia ser obstaculizado
pelo simples fato do devedor
não ter adimplido sua
obrigação, a tempo e modo.
A estabilidade social, de
um sistema capitalista,
depende da circulação
de
mercadorias,
ainda
que originária de uma
obrigação inadimplida. O
que se quis garantir é a
delimitação do uso normal
dos bens, na medida em
que estes garantem uma
dívida, havendo, assim, a
sua insensibilidade para o
processo executório.

Com efeito, o tema veio
a ser tratado pelo Novo
Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105/2015) que
mesmo sendo o tema
estranho ao processo, nos
trouxe algumas inovações.
Mas as inovações não
se mostraram suficientes,
faltando cuidar de algumas

questões relevantes para o deixar clara a diferença
mundo empírico.
entre o exequente e o credor,
até porque, como tenho dito
Os arts. 789 e 790, que e repetido, nem sempre há
iniciam o capítulo
da coincidência entre a figura
r e s p o n s a b i l i d a d e do exequente e o credor,
patrimonial, já demonstram como também nem sempre
os desajustes da redação. há a referida coincidência
O primeiro fala que apenas entre o executado e
o devedor responde com o devedor.
os seus bens presentes e
futuros, sem se referir aos Outras tantas questões, que
bens passados, nada se no cotidiano forense são
referindo ao responsável enfrentadas, ficaram de fora
pelo pagamento sem ser no Novo CPC.
devedor.
Já, o segundo,
afastando-se do primeiro, Se isso ocorreu no processo
indica uma relação de civil, o que se dirá quanto
terceiros não devedores que ao processo do trabalho!?!?
terão os seus bens sujeitos
à execução, a demonstrar Avancemos!
que não são apenas os
bens do devedor que estão 3. A responsabilidade do
sujeitos à execução e por sócio retirante
aí vai...
No mundo capitalista as
De outro lado, não podemos empresas têm uma lógica
deixar de registrar algumas muito dinâmica e suas
novidades, como o registro atividades
são
muito
da ação ou do ato de intensas. Trata-se de uma
constrição em face de natural consequência da
registro público, com o atividade empresarial, que
escopo de prevenir fraude à pode resultar emalterações
execução. O reconhecimento do seu quadro societário.
da boa-fé do adquirente Não
havia
realmente
do bem em execução, que regra na CLT sobre a
escapavam ao CPC/73.
responsabilidade do sócio
retirante, além de se mostrar
O Novo CPC, adotando a jurisprudência oscilante.
entendimento jurisprudencial,

resolveu
relevar
as
diferenças entre os institutos
que envolvem a dívida e a
responsabilidade, além de
1686

Por
não
que
ao

via de consequência,
é nova a preocupação
se tem com relação
sócio retirante, para
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com as dívidas que por
ventura podem existir em
face da sociedade da qual
não faz mais parte. Isso
é uma realidade que aflige
a toda pessoa que vive
ou vivenciou essa situação.
Todos que se retiram de
uma sociedade também
querem se livrar dos
problemas que podem vir
a ser ocasionados por ela.
Trata-se de um pensamento
lógico e aceitável.
A
reforma
trabalhista
buscou apresentar uma
solução para oproblema,
consoante se extrai do artigo
10-A, vejamos:

“Art. 10-A. O sócio retirante
responde subsidiariamente
pelas obrigações trabalhistas
da sociedade relativas ao
período em que figurou
como sócio, somente em
ações ajuizadas até dois
anos depois de averbada a
modificação do contrato,
observada a seguinte ordem
de preferência:
I – a empresa devedora;
II – os sócios atuais; e
III – os sócios retirantes.
Parágrafo único.
O sócio retirante responderá
solidariamente com os demais
quando ficar comprovada
fraude na alteração societária
decorrente da modificação
do contrato.”

Aresponsabilidade patrimonial solidariamente

secundária do sócio sempre
foi um tema oscilante.
Uma
simples
pesquisa
jurisprudencial
confirma
esta
assertiva.
Há
julgados
que
decidem
pela
responsabilização
patrimonial
do
sócio
pelo período em que se
aproveitou da mão de
obra
do
trabalhador.
Outros no sentido de que
sua responsabilidad se dá,
pelo simples fato de ter
sido sócio da empresa,
ainda que não tenha se
aproveitado da mão-deobra. É possível encontrar
entendimento de que ao
adquirir uma determinada
empresa, o adquirente
recebe um pacote: o bônus
e o ônus. E por aí vai...

com
o
cessionário,
perante
a
sociedade e terceiros, pelas
obrigações que tinha como
sócio.
Parágrafo único. Até dois
anos depois de averbada a
modificação do contrato,
responde
o
cedente
solidariamente
com
o
cessionário,
perante
a
sociedade
e
terceiros,
pelas obrigações que tinha
como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão
ou morte do sócio, não o
exime, ou a seus herdeiros,
da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores,
até dois anos após averbada
a resolução da sociedade;
nem nos dois primeiros casos,
pelas posteriores e em igual
Existem ainda discussões prazo, enquanto não se
no sentido de se aplicar ou requerer a averbação.”
não o Código Civil no que
diz respeito ao tema, mais A reforma, como se pode
especificamente os artigos depreender, não foi capaz
abaixo, a saber:
de solucionar todos os
problemas, mas elucidou
“Art. 1.003. A cessão total uma parte deles. Escolheu
ou parcial de quota, sem a o legislador o caminho
correspondente modificação adotado pela jurisprudência
do contrato social com o predominante, no sentido de
consentimento dos demais que o sócio sai da empresa,
sócios, não terá eficácia mas responde, com o seu
quanto a estes e à sociedade. patrimônio pessoal, apenas
e tão somente pelo período
Parágrafo único. Até dois em que figurou como sócio.
anos depois de averbada Se até este momento ficou
a modificação do contrato, claro que o legislador da
responde
o
cedente reforma aceitou o que restou
1687

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

firmado na jurisprudência;
na segunda parte da
cabeça do artigo 10A, andou o legislador em
sentido contrário ao da
jurisprudência, uma vez
que adotou regramento
existente no Código Civil,
no sentido de que há um
período para a inclusão do
sócio no polo passivo, qual
seja de até dois anos depois
de averbada a modificação
do contrato. De qualquer
sorte, se a ideia era a de
propor uma solução, esta
foi, ao menos em parte,
alcançada.
A regra, portanto, é no
sentido de se responsabilizar
subsidiariamente o sócio
retirante,
dentro
dos
balizamentos
acima
versados.
Todavia,
em
caso de fraude, a sua
responsabilidade é solidária.
Não obstante tenha o
legislador silenciado se
no caso defraude há de
observar o referido prazo
de dois anos, penso queque
em tais situações este prazo
deve ser superado.
Vejamos algumas decisões
do Tribunal Superior do
Trabalho sobre a matéria
em estudo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM RECURSO DE REVISTA.
EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE
DE
SÓCIO
RETIRANTE.

SÚMULA

266

DO

TST.

1. reclamação trabalhista fora

Trata-se de recurso de
revista interposto na fase de
execução, vale dizer, contra
acórdão proferido em sede
de agravo de petição, em
que a sua admissibilidade é
limitada à demonstração de
ofensa direta da Constituição
da República, a teor do art.
896, § 2º, da CLT, e da
Súmula 266 do TST. Assim
contextualizada a hipótese
vertente, escapa à cognição
extraordinária desta Corte a
suposta ofensa a dispositivos
infraconstitucionais. 2. Ficou
registrado pelo Tribunal
Regional que “além do fato de
o agravante ter se beneficiado
diretamente da mão de obra
da agravada, eis que esta
prestou serviços quando
ainda era sócio e responsável
pela
administração
da
sociedade
executada,
é
certo também que tanto no
momento da dispensa quanto
na data do ajuizamento
desta ação o agravante
ainda
era
legalmente
responsável pelos débitos da
executada”. Registrou, ainda,
considerando a norma do
art. 1003do Código Civil,
que a responsabilidade do
agravante perdurou até
14/1/99. Ressaltou da inicial
que “a agravada foi admitida
na sociedade executada em
1º/6/96, sendo dispensada
sem receber as verbas
rescisórias em 5/8/98”,
bem como assinalou que a
1688

ajuizada em 23/11/98. 3. Com
tais singularidades factuais,
sabidamente
refratárias
à cognição extraordinária
desta Corte, dado o óbice
da Súmula 126, repelese de imediato a suposta
violação ao art. 5º, II, da
Constituição da República,
a teor do art. 896, § 2º,
da CLT e do precedente
da Súmula nº 266. Agravo
de instrumento conhecido
e não provido. Agravo de
Instrumento em
Recurso
de Revista n.º TST-AIRR0206000-19.1998.5.01.0044”
“EXECUÇÃO.RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO
RETIRANTE.
DISCUSSÃO CIRCUNSCRITA AO
EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO
INFRACONST ITUCIONAL QUE
NORTEIA A MATÉRIA. Segundo

o disposto no parágrafo 2º
do artigo 896da CLT e na
Súmula nº 266 do Tribunal
Superior do Trabalho, a
admissibilidade do recurso de
revista interposto à decisão
proferida em execução de
sentença está restrita à
hipótese de demonstração
de ofensa direta e literal
a norma da Constituição
Federal. Por outro lado,
salienta-se que, no caso dos
autos, conforme se observa
da
fundamentação
da
decisão recorrida, a matéria,
inequivocamente, não ostenta
natureza
constitucional.
Isso porque a verificação de
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ofensa aos dispositivos da
Lei Maior tidos por violados
depende da análise prévia de
afronta ou má aplicação das
normas infraconstitucionais
que regem a matéria
relativa à responsabilização
patrimonial
do
sócio
retirante, no caso, a aplicação
dos artigos 1.003 e 1.025
do Código Civil. Recurso
de revista não conhecido.
Recurso de Revista nº TSTR R - 4 26 0 0 - 07. 2 0 0 9 .
5.15.0122.”
“RECURSO
DE
REVISTA.
S U M A R Í S S I M .
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO
RETIRANTE. CONSTRIÇÃO DE
BENS (por violação do artigo

5º, II da CF/88, artigo 1003,
parágrafo único do CCB/02,
135, I, II e III do CTN, artigo
339 do Código Comercial,
897-A da CLT e 535, II do CPC,
contrariedade à Orientação
Jurisprudencial 9 do TRT e
divergência jurisprudencial).
A admissibilidade do apelo
revisional interposto contra
acórdão
proferido
em
procedimento sumaríssimo
está restrita à demonstração
de violência direta ao
texto constitucional ou de
contrariedade a Súmula de
Jurisprudência
Uniforme
desta Corte, nos termos do §6º
do art. 896 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Recurso
de revista não conhecido.
Recurso de Revista nº TSTRR112600-67.2004.5.15.0070.

4. Outras questões atinen- aquela em que o credor
tes a responsabilidade demanda coisa certa que
lhe pertença ou que lhe é
patrimonial
devida, mas que se encontra
Mas é possível conjugar o com outra pessoa. Desta
novel diploma referente a forma, qualquer que seja o
reforma trabalhista com as fundamento da demanda,
se o credor tem direito
regras do CPC?
à entrega ou a devolução
A resposta é no sentido do bem, a demanda será
reipersecutória e o título
positivo.
executivo conterá obrigação
O Novo CPC, no artigo 790, reipersecutória (p. ex.,
I, trata da responsabilidade bem penhorado e alienado;
patrimonial dos bens do obrigação do promitente
sucessor a título singular, vendedor em cumprir o
quando a execução fundar- compromisso ou quando se
se em direito real ou pede a anulação de uma
obrigação reipersecutória, venda com devolução da
àquela
que não tem lugar nas lides coisa). Refere-se
trabalhistas. Portanto, de oriunda de direito pessoal,
nenhum interesse para o que tem por fim alcançar
o bem que por obrigação
presente estudo.
processual
fica
sujeito
Ora, se o direito real é aquele à execução. Cuida-se de
de
direito
que se vincula à determinada obrigação
coisa, sendo que ao seu processual. Neste caso, é a
titular é permitindo buscá- coisa quem fica sujeita à
la nas mãos de quem execução, e não o sucessor
de
modo
quer que seja, trata-se de (adquirente),
instituto que não tem lugar que, se a coisa não der
no campo das relações para satisfazer a execução
trabalhistas,
portanto, total, mesmo assim o
não
como é o caso da hipoteca, adquirente-sucessor
servidão,
enfiteuse, responderá com outros
usufruto, uso, habitação, bens. A responsabilidade
fica limitada e restrita
entre outros.
àquela coisa. Por via de
Da
mesma
forma
a consequência, não interessa
obrigação reipersecutória ao processo do trabalho.
que é aquela quepermite
perseguir a coisa e, da No inciso II, do artigo
encontraremos
a
mesma forma, buscá-la nas 790,
mãos de quem que seja. É responsabilidade atinente a
1689
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figura do sócio. Portanto,
na forma do inciso II do
art. 790 do CPC/2015,ficam
sujeitos à execução os bens
dos sócios sempre que
a lei assim os considere.
Neste inciso, a lei fala em
bens dos sócios, mas não
individualiza, de forma
que o ponto crucial é
a responsabilidade pelo
pagamento
da
dívida
que passa para os sócios,
e não determinado bem
específico. São os casos em
que o sócio, mesmo não
sendo devedor, é responsável
pelopagamento da dívida
em razão de algum ato
capaz de lhe imputar esta
responsabilidade. Situações
que poderiam ter como
exemploas regras impostas
pelo artigo 135 do Código
Tributário Nacional ou do
artigo 50 do Código Civil.

terceiro. A posse não altera
a titularidade do domínio,
razão porque parece ser
desnecessário este inciso.

No inciso IV, o mesmo
artigo parece tratar do
óbvio ao dizer que também
respondem os bens do
cônjuge ou companheiro,
nos casos em que os seus
bens próprios ou de sua
meação respondem pela
dívida. Ora, se os bens
respondem pela dívida,
nada mais natural do que
fique sujeito à execução.
Este inciso sofreu alteração
com oatual Código, que
retirou de sua redação
os bens reservados dos
cônjuges e incluiu a palavra
companheiro. Parece melhor
esta redação do que aquela
que constava da legislação
anterior (CPC/1973, art.
592). Matéria que de
De
outra
quadra,
o qualquer sorte escapa ao
inciso III do art. 790 do Judiciário trabalhista.
CPC/2015 que também
responde à execução bens Já o inciso V do art. 790
aduz
que
do devedor, ainda que CPC/2015
em poder de terceiros. respondem pela execução os
Talvez não houvesse sequer bens que, mesmo não mais
necessidade do legislador pertencendo ao devedor
assim dispor, pois está ou responsável, continuam
na gênese do artigo 789, a responder à execução
do mesmo Diploma Legal, quando os alienados em
que responde pelas dívidas fraude à execução e aqueles
todos os bens do devedor. que mesmo pertencendo
Ora, se o bem é do devedor, ao devedor tenham sido
é natural que responde onerados da mesma forma
pelas dívidas deste, ainda em fraude à execução.
que esteja de posse de
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A redação deste inciso é
muito parecida com aquela
contida na sistemática
anterior (CPC/1973,
art.
592, V), mantendo-se o
mesmo conteúdo, apenas
alterando a redação porque
onde constava fraude de
execução, agora em melhor
técnica diz-se fraude à
execução.

Vale ressaltar que os
incisos V e VI, do art. 790,
do CPC/2015 aduzem que
ficam sujeitos à execução os
bens alienados ou onerados
pelo executado em fraude
contra credores ou à
execução.Ao falar somente
em alienação ou oneração, as
normas disserammenos do
que queriam dizer. Não é só
a alienação e/ou a oneração
de bens pelo devedor
que podem caracterizar a
fraude contra credor ou
à execução. Qualquer que
seja o ato de disposição
realizado pelo devedor
em conluio com terceiro
em prejuízo do credor, que
vise a retirar algum bem
do alcance da execução e
prejudicar o credor, já se
caracteriza fraude.

Não é só a alienação ou a
oneração de bens próprios
com o fim de burlar a lei e
os direitos dos credores que
implica em fraude contra
credores.
Pode parecer
estranho, mas,
também,
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a aquisição de bens pelo
devedor ou executado por
meio de atos simulados para
disfarçar as aparências e
encobrir o negócio realizado
com ofim de prejudicar os
credores configura fraude.
Quaisquer aquisições que
o devedor ou o executado
fizer por meio de disfarces,
visando a esconder o bem
para não ser alcançado
pela execução, caracteriza
fraude. Não é só a alienação
ou a oneração, como diz a
lei, mas também a compra
simulada em
nome de
terceiros, visando a impedir
a execução sobre o bem,
da mesma forma, implica
em fraude contra credores.
Não é só a aquisição em
nome alheio que pode
caracterizar
fraude
à
execução ou contra credor.
A aquisição feita pelo
devedor ou responsável em
nome próprio também pode
caracterizar afraude, desde
que esta aquisição seja
realizada com o propósito de
prejudicar o credor e, com
isso, fraudar a execução.
A comprasimulada de um
bem de pequeno valor, mas
com o preço superfaturado,
com a intenção de esconder
valores que poderiam ser
alcançado pela execução.

5.
A
figura
administrador
sociedade
e
responsabilidade

do sobre os bens da sociedade.
da
sua Mas atenção, pois esse
benefício de ordem não
é absoluto, na medida em
O Novo CPC, em seu artigo que somente se aplica para
795, continuo estabelecendo os bens localizados na
a lógica sistêmica adotada mesma comarca (CPC/2015,
pelo capitalismo, no que diz art. 795, § 2º). É uma
respeito a separação entre forma de responsabilidade
a pessoa natural e a pessoa subsidiária, de modo que os
jurídica e nem poderia ser bens do sócio somente serão
diferente. Daí porque o alcançados quando faltarem
mencionado artigo 795, na mesma localidade bens
textualmente, estabeleceu da sociedade para satisfazer
que os bens particulares a execução.
dos sócios não respondem
pelas dívidas da sociedade, O sócio que vier a adimplir a
salvo nos casos previstos dívida da sociedade poderá
sub-rogar na posição de
em lei.
exequente e dar seguimento,
O CPC/73 trazia a mesma substituindo o exequente
lógica, consoante artigo originário, direcionado à
596. Portanto, nenhuma execução, agora na condição
novidade. A regra deve de exequente contra a
ser associada ao texto sociedade (CPC/2015, art.
constitucional que diz que: 795, § 3º),tal qual ocorre
“Ninguém será obrigado a com o fiador.
fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em 6. Considerações finais
virtude de lei” (CF/1988,
Diante do que foi exposto,
art. 5º, II).
não há mais dúvida de
O benefício de ordem, que a reforma estabeleceu
pouco utilizado na prática um marco regulatório de
forense
trabalhista, é responsabilização do sócio
outra vantagem assegurada retirante, que responderá
pelas
pelo Novo CPC, conforme subsidiariamente
se deflui do artigo 795, dívidas que forem contraídas
parágrafo primeiro. Assim, pela sociedade no prazo de
antes da execução atingir a até 02 (dois) anos, depois
patrimonialidade pessoal da que tiver promovido a
figura do sócio, ele poderá baixa no respectivo contrato
exigir que a mesma recaia social de sua participação
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na societária, nos órgãos
competentes,
consoante
artigo 10-A da CLT.

Embora isso seja uma
novidade
no
campo
legislativo
trabalhista,
uma vez que apenas com
a Lei n. 13.467, de 2017,
tal limitação passou a
incorporar a CLT; contudo,
nos domínios da lei não é
uma novidade, na medida
em que o tema, desde de
2002, é tratado no Código
Civil, pelos artigos 1003 e
1032.

Por fim, vale lembrar que
não podemos deixar de
aproveitar este momento
de transformação para
vive-lo do modo
mais
participativo possível, sob
pena de nos arrependermos
mais à frente, uma vez que
depois que ele virar uma
lembrança
percebermos
então que deixamos escapar
uma ótima oportunidade de
participação na construção
do “novo Direito”. E aí: será
tarde demais!
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A Lei nº 13.467/2017 instituiu a
Reforma Trabalhista e alterou
s i g n i f ic a t i v a men t e v á r io s
dispositivos da CLT, causando
imenso impacto nas relações
materiais e processuais de
trabalho, bem como na própria
sociedade em geral, que tenta
ainda entender e se adaptar aos
seus diversos efeitos.

O objetivo do presente artigo,
não é especificamente fazer uma
crítica sobre a lei reformadora,
mas uma breve análise de cada
alteração implementada a luz da
Constituição da República e seus
princípios basilares, com enfoque
também nos princípios aplicáveis
nas relações de trabalho.
Na verdade, se faz necessário
afirmar que o Direito do Trabalho
não se encontra somente no texto
da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT, mas principalmente
no texto Constitucional em seus
princípios e regras fundamentais
da pessoa humana, que por
zelo determinou o caráter de
essencialidade que emana desses
direitos, ao estatuir no art. 60,

§ 4º, IV, que não será objeto de
deliberação a proposta de emenda
constitucional tendente a abolir:
“IV — os direitos e garantias
individuais”, conforme explicaremos
a seguir...”

Direitos da Pessoa Humana,
segundo a Organização das
Nações Unidas-ONU, “... são
direitos inerentes a todos os seres
humanos, independentemente de
raça, sexo, nacionalidade, etnia,
idioma, religião ou qualquer outra
condição.”

São Direitos Fundamentais,
seg undo Maur icio Godinho
O direito do trabalhador foi
Delgado,
declarado inalienável desde
“os direitos fundamentais da a Declaração dos Direitos do
pessoa humana dizem respeito Homem e do Cidadão em 1789,
àqueles que são inerentes ao considerada por alguns como o
universo de sua personalidade e primeiro documento universal,
de seu patrimônio moral, ao lado onde se defende a ideia de que
daqueles que são imprescindíveis todas as pessoas possuem direitos
para garant ir um pat amar básicos e inatos e ao Estado
civilizatório mínimo inerente à cabe a defesa desses direitos, a
centralidade da pessoa humana na Declaração Francesa dos Direitos
vida socioeconôrnica e na ordem do Homem e do Cidadão, elaborada
jurídica. Trata-se, por exemplo, com apenas 17 artigos, tendo
dos direitos individuais e coletivos em vista a urgência da matéria,
elencados no Capítulo I (“Dos intimamente ligada a revolução
Direitos e Deveres Individuais francesa, dispõe no artigo 1º que
e Coletivos”) do Título I, a par “Os homens nascem e permanecem
dos direitos individuais e sociais livres e iguais em direitos. As
elencados no Capítulo II (“Dos distinções sociais só podem fundarDireitos Sociais”) do mesmo Título se na utilidade comum”
I.” Reforma Trabalhista no Brasil.
Posteriormente, em 1948, baseada
Ed LTr. 1ª Ed
na declaração Francesa dos
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Direitos do Homem e do Cidadão,
veio a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, cujo artigo
1º dispõe que “Todos os homens
nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotados de razão
e consciência e devem agir em
relação uns aos outros com espírito
de fraternidade”, e no artigo 23
dispõe:
“I) Todo o homem tem direito
ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego; II) Todo o
homem, sem qualquer distinção,
tem direito a igual remuneração por
igual trabalho; III) Todo o homem
que trabalha tem direito a uma
remuneração justa e satisfatória,
que lhe assegure, assim como a sua
família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que
se acrescentarão, se necessário,
outros meios de proteção social;

IV) Todo o homem tem direito a
organizar sindicatos e a neles
ingressar para proteção de seus
interesses.”
Assim, sendo o Brasil um dos
sig nat á r ios da Decla r aç ão
Universal dos Direitos Humanos,
obriga-se a determinar que todas
as relações sejam regidas com a
prevalência dos direitos humanos,
elencando, sobretudo, em sua
Constituição Federal amplo rol de
direitos e garantias fundamentais
individuais, como nos artigos
1º, 3º, 4º, 5º, 7º e 60, tais como,
não discriminação, dignidade da
pessoa, direito a vida, a liberdade
e segurança, a não escravidão, a
igualdade, acesso à justiça, dentre
outros.

criando e alterando direitos que
ferem de forma pontiaguda tudo
Temos que a Or g a n i z aç ão que até então era considerado
Internacional do Trabalho — OIT, como regra aplicável aos contratos
da qual o Brasil também é membro, de trabalho.
tem como missão promover
oportunidades para que homens e Apenas para ilustrar o que
mulheres possam ter acesso a um afirmamos anteriormente no
trabalho decente e produtivo, em que diz respeito a regras que
condições de liberdade, equidade, se encontram contrárias aos
segurança e dignidade, dispondo princípios e normas trabalhistas,
como trabalho decente a condição bem como as constitucionais,
fundamental para a superação elencamos a seguir algumas
da pobreza, a redução das a l t e r a ç õ e s , c o m b r e v e s
desigualdades sociais, a garantia comentários.
da governabilidade democrática
e o desenvolvimento sustentável. No que pertine ao artigo 8º,
parágrafo 2º da CLT, onde dispõe
No entanto, não obstante toda a que a jurisprudência não pode
obrigatoriedade de se observar restringir direitos legalmente
nor m a s c on s t i t uc ion a i s e previstos e nem criar obrigações
internacionais dos direitos não previstas em lei, temos que os
humanos, a busca desenfreada princípios constitucionais também
pela reforma dos direitos laborais são fontes do direito e, havendo
e o clamor da classe empresária, cláusula que se encontre em
da qual não temos absolutamente dissonância com tais princípios,
nada contra, mas reconhecemos o impõe-se a interpretação do
grande poder e a pressão exercida julgador de forma a proceder à
sobre os legisladores para a correção, o que, à evidência, torna o
edição da referida reforma, sob texto reformador inconstitucional,
argumento de que empregados eis que impede jurisprudência
são caros porque possuem de exercer o controle de leis e
muitos direitos e isso dificulta princípios constitucionais.
a continuidade da atividade
empresarial, veio então a edição Quanto ao parágrafo 3º do mesmo
da tão discutida Lei 13.467/2017. artigo, que dispõe que tribunais
devem proceder à análise de
A du z - s e , p or t a nt o, t er em normas coletivas somente pelos
esquecido que os trabalhadores requisitos previstos no artigo 104
empenham sua força de trabalho do Código Civil, de igual forma se
para a produção e lucro em favor de apresenta inconstitucional, eis
seus empregadores, bem como dos que outros vícios contidos em
princípios protetivos aplicáveis acordos e convenções coletivas
às relações laborais, e todas as podem ex ist ir, impondo-se
garantias legais obrigatórias ig u a l ment e ao d i s posit ivo
previstas em lei, transferiu-se anterior, interpret ação dos
em vários casos, as obrigações e tribunais conforme princípios
os riscos da atividade econômica constitucionais.
ao hipossuficiente/trabalhador,
E não é só.
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A taxação da indenização por dano
moral encontra-se em desalinho
evidente com os princípios da
igualdade e da dignidade, quando
determina o que é indenizável,
quando impossibilita a acumulação
e quando apresenta os valores
mínimo e máximo, limitando por
salários contratuais, inclusive em
Em primeiro, temos que esse tipo caso de morte.
de prestação de serviços é, sem
dúvida, trabalho externo, eis que A possibilidade de contratação
prestado fora das dependências do de autônomo exclusivo mesmo
trabalhador e, em segundo, por ser
diante da presença dos requisitos
perfeitamente possível o controle
constantes nos artigos 2º e 3º
e fiscalização dessa modalidade de
da CLT, autoriza a fraude que
prestação de serviços, até porque, o
historicamente é punida de
artigo 6º da CLT dispõe sobre isso.
forma exemplar pelos Tribunais
A s s i m , e q u i v o c a d a a l e i do Trabalho.

No que se refere ao teletrabalho,
o chamado home office, outra
situação com graves equívocos se
apresenta, eis que essa modalidade
de prestação de serviços restou
incluída no rol de atividades cujas
horas extraordinárias não são
remuneradas, artigo 62 CLT.

reformadora quando dispõe que
esse tipo de prestação de serviços
não obriga o empregador a
remunerar horário extraordinário
efetivamente prestado pelo
teletrabalhador, em total afronta
ao texto constitucional que
garante a quem trabalha em horas
extras tem o direito de receber
sua contraprestação, acolhendo
de forma cristalina a possibilidade
de pr e s t aç ão de s er v iç os
extraordinário gratuitamente em
afronta ao que dispõe o artigo 7º,
XVI da Constituição da República.

Quanto aos artigos 223-A, B, C,
D, E, F e G, que regulam o dano
extrapatrimonial, e determina
que sejam utilizados somente
tais artigos para análise deste,
excluindo, portanto, as regras
previstas no Código Civil e na
Constituição da República implica
claramente na impossibilidade
de analisar-se a responsabilidade
objetiva, a que decorre da atividade
de risco, o que se apresenta bem
comum nas relações trabalhistas.

Tal modalidade de prestação de
serviços apresenta-se no mínimo
como cruel, eis que o empregado
que busca sua inclusão no mercado
de trabalho e, dependendo de
quantos dias for convocado à
prestação de serviços, não terá
sequer condição de oferecer vida
digna a sua família e a si próprio.

Ao determinar que o acordo
coletivo sempre prevalecerá sobre
as convenções coletivas, conforme
dispõe o artigo 620 da CLT, deixa
de observar o princípio da norma
mais favorável, e autoriza a
redução de direitos, possibilitando
a flexibilização plena, o que, à
evidência, resulta em prejuízos ao
trabalhador e evidente afronta ao
artigo 7º da Constituição Federal,
Pensamos que, se o trabalhador
vez que esta autoriza flexibilizar
é autônomo não deve sequer
nos seguintes casos: VI- redução
constar regulada sua prestação salarial, XIII- duração do trabalho
de serviços na CLT, eis que a citada — compensação de horário e
norma foi criada para regular redução de jornada e XIV turnos
trabalho subordinado.
ininterruptos de revezamento —
jornada de 6 horas.
Ademais, trata-se de direito
irrenunciável, e tal prestação A dif iculdade em deferir a
de serviços, da forma com que g rat uidade de just iça, cuja
se apresenta, fere princípio declaração de hipossuficiência
constitucional da dignidade, bem foi retirada do texto da CLT,
como o da proteção.
determinando ainda que, mesmo
quando deferida, pague-se em
O trabalho intermitente que várias situações os honorários
d e s o b r i g a o e m p r e g a d o r periciais, advocatícios, bem como
remunerar empregado quando as custas do processo, se apresenta
este não estiver em efetiva em total dissonância com a regra
prestação de serviços, resulta em constitucional prevista no artigo
incerteza, insegurança, e falta de 5º, LXXIV da Carta Magna, onde
previsão quanto ao sustento de se garante a assistência gratuita
sua família, ante a inexistência de ao hipossuficiente, por aplicação
previsão de quanto ganhará em do Princípio do Acesso à Justiça.
determinado mês, transferindo
assim ao empregado o risco da Ao que parece, obter deferimento
atividade econômica, que se de gratuidade de justiça no Direito
Processual Laboral, tornou-se
afirma, é do empregador.
mais difícil do que no Direito
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Processual Comum, onde ainda
é possível a apresentação de
declaração de hipossuficiência
para a obtenção do direito de
demandar gratuitamente.
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