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APRESENTAÇÃO

A nossa revista, a Revista do Tribunal, sai, hoje, na centésima
edição.

Criada para permitir aos integrantes desta Corte, aos que aqui
litigam e aos interessados na justiça em geral, uma visão de como
aqui se faz a justiça, alcança uma centúria de edições, em que se
registrou o modo de pensar desta Corte ou, mais precisamente,
como ela exerceu o sublime mister de distribuir justiça, tanto na
correção e aperfeiçoamento das sentenças proferidas pelos ma-
gistrados que lhe estão subordinados quanto na apreciação das
causas de sua competência originária.

Antes do advento da internet, serviu como veículo para divul-
gação de artigos, ensaios e críticas jurídicas, não só dos mem-
bros desta Corte quanto de respeitados autores dessas ciências,
até que, em virtude dos altos custos dessas impressões, passou
a ter as edições divulgadas tão somente na rede de comunicação
virtual, com sensível diminuição na produção dos colaboradores.

Esta vitoriosa revista continua sendo o instrumento por exce-
lência da atuação desta Casa. Significa o feliz consórcio entre o
direito pensado pelos juristas, no mundo abstrato, rodeando-nos,
como reconheceu CALAMANDREI, “... invisível e impalpável, como
o ar que respiramos, insuspeitado como a saúde, cujo preço ape-
nas conhecemos quando se perde” e o direito aplicado no caso
concreto, o direito do mundo real, pois como acrescentou o mes-
mo autor “... quando o direito está ameaçado e oprimido, desce do
mundo astral, onde descansara no estado de hipótese, e espalha-
-se pelo mundo dos sentidos. Encarna-se então no juiz e torna-se
a expressão concreta de uma vontade operante por intermédio da
sua palavra”.

Nas palavras desse autor, no opúsculo em que transmite a
visão dos juízes pelos advogados, de cuja sublime profissão foi
um dos representantes mais legítimos, opera-se nesse momento
uma profunda metamorfose, pois “O juiz é o direito tornado ho-
mem”.
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Tem-se, portanto, nessa centenária edição, um revival do pa-
pel originário desta revista, um instrumento de divulgação tanto do
direito em abstrato quanto na aplicação deste ao mundo real, quan-
do se torna humano, através do juiz. Por isso o esforço do Gabine-
te da Revista, com o apoio irrestrito do Presidente da Corte, para
trazer a lume esta edição, com a costumeira publicação das deci-
sões mais recentes deste Tribunal e das colaborações de todos
os magistrados, tanto de primeiro quanto do segundo grau, que
têm a honra de fazer a justiça do TRF da 5ª Região.

Boa leitura.

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Diretor da Revista



DOUTRINA
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A INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A ECONOMIA E A
CRISE DE 2008

Luiz Alberto Gurgel de Faria1

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 ASPECTOS
GERAIS. 3 FORMAS DE INTERVENÇÃO.
Intervenção por Indução. 4 A ORDEM ECO-
NÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
5 O DIREITO ECONÔMICO E O SUPRE-
MO TRIBUNAL FEDERAL. 6 CONCLU-
SÃO. 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

Há quase três anos, a economia mundial atravessava um ex-
celente momento, com indicadores auspiciosos, encerrando-se o
ano de 2006 com uma média de crescimento no Produto Interno
Bruto (PIB) mundial de 5,1%, sendo o índice nos países de econo-
mia avançada de 3%, enquanto as economias emergentes e em
desenvolvimento cresceram, em média, 7,9%. Países em desen-
volvimento como a China e a Índia chegaram a crescer 11,6% e
9,8%, respectivamente; o Brasil, 3,8%; enquanto nações ricas ti-
veram também bons desempenhos: Estados Unidos – 2,8%, Ja-
pão – 2,4%, Alemanha – 3%, Reino Unido – 2,8% e França – 2,2%2.

1 O autor é Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE). Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, exerceu naquela Corte os cargos de Diretor da Escola da Magistratura
Federal (biênio 2003/2005), Presidente das 4ª (biênio 2003/2005) e 2ª Turmas
(dez/2007/mar/2009), Corregedor-Geral (biênio 2005/2007), Diretor da Revista
(biênio 2007/2009) e Presidente (biênio 2009/2011). É Professor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), lecionando também na pós-
graduação da UFPE. Foi Juiz do Trabalho no Rio Grande do Norte.

2 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Real Gross Domestic Product Growth.
Disponível em: <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>. Acesso em:
06 out. 2009.
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A receita do neoliberalismo, com uma menor participação do
Estado na economia e uma maior integração do setor privado em
tal área, parecia vir dando fortes resultados, abolindo-se monopó-
lios e desregulando-se as atividades econômicas. Em agosto de
2008, o cenário ainda era bastante positivo, com o Fundo Monetá-
rio Internacional fazendo projeções de crescimento médio do PIB
mundial de 3,9%, ficando os países ricos com aumento médio de
1,5%, enquanto os emergentes com 6,9%3.

De repente, eclode, em setembro de 2008, a crise financeira
internacional, originada nos Estados Unidos, em face da conces-
são de empréstimos imobiliários a clientes de duvidosa capacida-
de de adimplência (segmento subprime), ensejando milhares de
títulos que passaram a circular nas mais diversas instituições fi-
nanceiras. Muitas destas começam a quebrar, gerando uma crise
de confiança que se alastra para a economia real de todo o mun-
do, prejudicando os mais diversos setores, tais como: automobi-
lístico, siderúrgico e imobiliário.

O vetusto Estado é, então, chamado novamente para intervir
na economia e tentar solucionar o problema, possibilitando a con-
versão de bancos privados em públicos, emprestando dinheiro para
as mais diversas entidades, financiando setores estratégicos para
a economia e reduzindo tributos, dentre outras medidas. Algumas
nações redescobrem, assim, que a economia não pode ser entre-
gue por completo à iniciativa privada, sendo importante a regula-
ção dos setores, principalmente o financeiro, pelo Estado. É nes-
se contexto, de intervenção estatal na economia, que se esboça o
presente trabalho.

2 ASPECTOS GERAIS

A moderna noção de Estado adveio com a Revolução France-
sa, em 1789, que deu início à Idade Contemporânea. O movimen-
to acarretou a queda da monarquia então imperante naquele país,
proclamando-se a república, e aprovou a Declaração dos Direitos

3 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Real Gross Domestic Product Gro-
wth. Disponível em: <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>. Aces-
so em: 30 ago. 2008.
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do Homem e do Cidadão4, prevendo, em sua cláusula XVI, a sepa-
ração dos poderes estatais (Executivo, com atribuições adminis-
trativas; Legislativo, com função de formular e aprovar as leis; e
Judiciário, com a missão de dirimir os conflitos porventura existen-
tes). Um dos princípios norteadores da revolução foi o da liberda-
de, idéia que se propagou em diversas nações ocidentais.

A doutrina liberal passou a contestar o poder absoluto dos
monarcas, nos países em que esta forma de Governo ainda era
adotada, ensaiando meios pelos quais fosse possível organizar
uma sociedade pautada pelos ditames da liberdade, eliminando
uma série de crenças e peias que tolhiam o homem e as suas
iniciativas, implicando em um voto de confiança nele, o homem,
sem que o soberano, o Estado, a igreja ou organizações diversas
a que estivesse vinculado lhe determinassem o caminho a seguir.
Assim, passou-se a cultuar não apenas a liberdade, mas a sua
conseqüência lógica, o racionalismo, ou seja, a capacidade de re-
alizar opções que não fossem guiadas pela religião ou pela tradi-
ção, mas por critérios decorrentes de uma visão científica ou pelo
menos arrimada em uma observação metódica e objetiva dos fa-
tos5.

A economia não deixaria de ser atingida com o novo ideal, de
modo que o Estado Liberal operou uma dissociação muito clara
entre a atividade política e a atividade econômica, ausentando-se
desta última6. A liberdade política encontra, então, para se tornar
plenamente eficaz, o seu complemento necessário – a liberdade
econômica. À época, os fundamentos de tal ciência (economia)

4 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada em 26 de
agosto de 1789 e votada definitivamente em 02 de outubro daquele ano. Seu
texto está disponível em: <http://www.historianet.com.br/conteudo/default.
aspx?codigo=180 >. Acesso em: 12 out. 2009.

5 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3.
ed. São Paulo: RT, 2001. p. 124.

6 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A Intervenção do Estado no Domínio Econômi-
co. Ed. fac-similar da de 1968. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 3-4.
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foram lançados por Adam SMITH7, que demonstrou a possibilida-
de de se organizar a vida econômica deixando a cada um, de for-
ma descentralizada, a missão de adotar as decisões próprias à
utilização dos recursos escassos da sociedade, vislumbrando o
mecanismo reciclador do mercado, apto a transformar o mesqui-
nho interesse individual de cada um dos seus operadores no inte-
resse geral de todos, sob a ação daquilo que apelidou de “mão
invisível”. Esta levaria os bens escassos aos seus pontos ótimos
de aplicação, garantindo à sociedade o direito de escolher, medi-
ante o sistema de preços, os produtos e serviços que desejava
usufruir, materializando a harmonia dos interesses8.

O modelo jurídico liberal pregava a separação absoluta entre o
Direito Público e o Direito Privado, cada um com sua esfera de
aplicação, limitando por demais o primeiro, restringindo a sua es-
fera de influência ao tratamento de questões que nada tinham a

7 A doutrina de Adam SMITH (A Riqueza das Nações. Tradução Luiz João
Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 1985. v. 1) é contrária à intervenção estatal
na economia e enaltece o individualismo, considerando que os interesses
individuais livremente desenvolvidos seriam harmonizados por uma “mão invi-
sível” do mercado, resultando benefícios para toda a coletividade, conforme se
observa no seguinte trecho de sua obra (p. 378 e 380): “Todo indivíduo empe-
nha-se continuamente em descobrir a aplicação mais vantajosa de todo capi-
tal que possui. Com efeito, o que o indivíduo tem em vista é a sua própria
vantagem, e não a da sociedade. Todavia, a procura de sua própria vantagem
individual natural ou, antes, quase necessariamente, leva-o a preferir aquela
aplicação que acarreta as maiores vantagens para a sociedade. [...] É evidente
que cada indivíduo, na situação local em que se encontra, tem muito melhores
condições do que qualquer estadista ou legislador de julgar por si mesmo
qual o tipo de atividade nacional no qual pode empregar seu capital, e cujo
produto tenha possibilidade de alcançar o valor máximo. O estadista que ten-
tasse orientar pessoas particulares sobre como devem empregar seu capital,
não somente se sobrecarregaria com uma preocupação altamente desneces-
sária, mas também assumiria uma autoridade que seguramente não pode
ser confiada nem a uma pessoa individual nem mesmo a alguma assembléia
ou conselho, e que em lugar algum seria tão perigosa como nas mãos de uma
pessoa com insensatez e presunção suficientes para imaginar-se capaz de
exercer tal autoridade.”

8 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3.
ed. São Paulo: RT, 2001. p. 126-127.
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ver com a atividade econômica, predominando, nesta esfera, a
autonomia da vontade privada. O contrato passa a ser a fonte pre-
ferencial da relação jurídica, transformando as categorias da rela-
ção contratual no próprio critério de validade do Direito e atribuin-
do-lhes o estatuto de valores específicos da atividade jurídica: o
Direito passa a ser entendido como um prolongamento da relação
contratual e a situação das partes como a situação típica e carac-
terística da vida jurídica9.

Para a concepção liberal, o fim do Estado era a liberdade indi-
vidual, segundo a qual ele é tanto mais perfeito quanto mais permi-
te e garante a todos o desenvolvimento de tal liberdade. Dizer que
o Estado tem a finalidade mencionada significa que ele não tem
um fim próprio, coincidindo o seu objetivo com os fins múltiplos
dos indivíduos10. Assim, durante o século XIX e início do século XX,
era esta a tônica que guiava o Estado: a liberdade individual. O
grande slogan liberalista, mencionado em todos os textos que cui-
dam do tema, era o laissez faire, laissez passer, pregando a inde-
pendência da vontade das pessoas em relação ao Estado, que se
resumia a poucas atividades, interferindo o mínino possível na vida
dos indivíduos, principalmente na seara econômica.

Ocorre que o modelo de Estado Liberal, como simples coad-
juvante de uma economia que se auto-regulava, foi se esgotando.
O individualismo e a livre competição haviam aprofundado as de-
sigualdades sociais. Passa-se, então, a defender uma função mais
ativa do Estado na área econômica, objetivando alcançar um  maior
equilíbrio11.

9 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 18-19 e 22.

10 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 23.

11 A intervenção do Estado na economia teve em John Maynard KEYNES o
seu primeiro e principal ideólogo. Considerado uma das expressões mais
importantes do pensamento econômico, Keynes defendia a necessidade do
mercado ser regulado pelo Estado, de modo a aperfeiçoar o capitalismo. Suas
idéias foram lançadas em obra publicada em 1936: The General Theory of
Employment, Interest and Money. Disponível em: <http://etext.library.adelaide.
edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/index.html>. Acesso em: 06 out. 2009.
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Além das diferenças acarretadas com o modelo liberal, a ado-
ção de um sistema econômico estatizante na Rússia, em face da
Revolução de 1917, também colaborou para que a doutrina pas-
sasse a sustentar uma maior participação do Estado na econo-
mia, em contraposição ao novo sistema, abandonando a postura
de mero gendarme de direitos e obrigações, passando a ter ativo
papel na vida econômica12. Outro fator importante foi o surgimento
das denominadas “economias de guerra”, pois algumas nações,
nos períodos dos grandes embates, de 1914 a 1918 e de 1939 a
1945, tiveram que se preparar para o esforço bélico, o que exigiu a
mobilização de todas as suas atividades econômicas para esse
objetivo, acarretando, ainda que indiretamente, o alargamento das
atribuições do Estado13.

A idéia de intervenção do Estado na economia é, então, aceita,
mediante cautelas, para limitá-la ao estritamente necessário, de
modo a suprir as disfunções maiores do sistema. Todavia, o deba-
te em torno dessas imperfeições, ao invés de decretar a falência
do mercado como base para a organização econômica, concluiu
por mantê-lo, ao reconhecer os seus méritos, criando outro centro
decisório: o Estado. Este, até então visto como um mero interven-
tor, tem a sua presença solicitada como agente habitual, de modo
que os setores da economia não equacionados pelo mercado pas-
sam a ser atendidos através da ação coletiva. Foi esta a primeira
ordem de motivações para justificar a presença do Estado, vindo,
logo em seguida, a segunda, decorrente de objetivos de política
econômica, ou seja, de posições e resultados a serem assumidos
ou produzidos pelo sistema econômico no seu desempenho. Dessa
forma, a presença do poder público na economia deixa de ser
amparada apenas nas falhas do mercado, passando a ter outra
razão extremamente poderosa, decorrente das preferências políti-
cas quanto ao desempenho do sistema, levando o Estado não

12 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Reflexões sobre o Papel do
Estado frente à Atividade Econômica. Revista Trimestral de Direito Público, nº
20, 1997. p. 67.

13 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A Intervenção do Estado no Domínio Econô-
mico. Ed. fac-similar da de 1968. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 10.
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apenas a complementá-lo, mas a direcioná-lo deliberadamente em
função de fins específicos14.

O Estado adota o papel de agente de realizações que se re-
portam principalmente ao domínio econômico, na qualidade de res-
ponsável principal pela condução da economia, assumindo, com
freqüência, formas de atividade organizada com o desiderato de
produzir e distribuir bens e serviços para o mercado, muitas vezes
em situações submetidas à concorrência do setor privado. Surge,
assim, o Estado Social de Direito. A intervenção pública na econo-
mia foi a via através da qual a noção de Estado de Direito se foi
modificando; de uma noção formal e garantística, passou-se a uma
noção material e conformadora, a que é vulgar chamar-se “Estado
Social de Direito”15.

A intervenção do Estado na economia se transforma em um
fenômeno historicamente permanente, sendo possível identificar
três momentos distintos: intervencionismo, dirigismo e planifica-
ção. A diferença entre os dois primeiros é muito importante, por
ser qualitativa, dado que só o dirigismo, característico do pós-guerra,
pressupõe uma atividade coordenada em prol da obtenção de cer-
tos fins, ao contrário do empirismo que caracterizava o intervenci-
onismo. Já a diferença entre o dirigismo e a planificação é mais
recente, sendo de ordem quantitativa, pois esta é um dirigismo por
planos, caracterizando-se pelo grau de racionalização mais apu-
rado que subentende o documento planificatório.

As primeiras constituições a revelarem essa mudança de com-
portamento foram a do México, em 191716, e a da Alemanha, em

14 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico.
3. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 165.

15 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 29, 32 e 37-38.

16 A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 05 de fevereiro
de 1917, tratou da ordem econômica em seu Capítulo I, das garantias indivi-
duais, artigos 25 a 28. O seu texto, com a última reforma ocorrida em 27 de
setembro de 2004, ainda hoje está em vigor. Disponível em: <http://pdba.
georgetown.edu/Constitutions/Mexico/mexico2004.html>. Acesso em: 06 out.
2009.
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191917, incorporando a Ordem Econômica aos seus textos, o que
veio a acontecer no Brasil com a Constituição de 193418. Os paí-
ses ocidentais passaram, de uma maneira geral, a adotar o mode-
lo de “Estado Social de Direito”, interferindo na economia através
das mais diversas formas, que deverão ser analisadas em tópico
adiante.

A intervenção do Estado no domínio econômico não tem por
objetivo a sua socialização, mas sim atenuar os conflitos verifica-
dos na época em que imperava o liberalismo. O Estado intervencio-
nista passou a atuar na área que, anteriormente, era reservada
unicamente para a iniciativa privada, visando atingir duas caracte-
rísticas – a liberdade contratual e a propriedade privada dos meios
de produção –, para que possa ser mantida a separação entre os
trabalhadores e os meios de produção. Tal fato descaracterizou o
Estado liberal, transformando-o em intervencionista19.

Essa foi a realidade vigorante por cerca de seis décadas. Com
efeito, a partir dos anos 80 do século passado, tendo como marco
principal o governo da Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Marga-
reth THATCHER, o modelo do bem-estar social foi sendo mitiga-
do, propondo-se uma menor participação do poder público na eco-
nomia, com a instituição do denominado Estado Mínimo e a difu-
são do ideal batizado de neoliberalismo. Sustenta-se o abandono,
gradual ou acelerado, por parte do Estado, dos setores mais rela-
cionados à iniciativa privada, aumentando-se o nível de participa-

17 A Constituição do Império (Reich) Alemão, de 11 de agosto de 1919,
cuidou da “vida econômica” em sua Parte Segunda, Título V, entre os artigos
151 a 165. Texto disponível em: <http://constitucion.rediris.es/principal/consti-
tuciones-weimar.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

18 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho
de 1934, disciplina a ordem econômica e social em seu Título IV, entre os
artigos 115 a 143. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Consti-
tuicao/Constituiçao34.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

19 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade Civil do Estado Intervencio-
nista. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 95.
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ção dos particulares na economia, com a abolição dos monopó-
lios e a gradativa desregulação legal das atividades econômicas20.

Defende-se, assim, uma drástica redução do papel estatal na
economia, devendo o poder público deixar de ser ente produtivo.
As idéias básicas de competitividade, liberdade de mercado com
restrições a quaisquer mecanismos protecionistas, privatização e
globalização são facetas dessa nova conjuntura, que ganha fôlego
não só com o modelo do governo britânico, mas também após o
desmoronamento da União Soviética, da consolidação das comu-
nidades econômicas e a formação da Organização Mundial do
Comércio21. A nova doutrina teve forte influência nas reformas ope-
radas na Constituição Brasileira de 1988, na década de 90, confor-
me se poderá examinar um pouco mais à frente.

Apesar dos fundamentos expostos pelo neoliberalismo, a in-
tervenção estatal na economia, ainda que de forma mais modera-
da, permanece, sendo válido ressaltar a análise de António Carlos
dos SANTOS22:

A intervenção estadual na vida económica é, apesar dos
tempos de neo-liberalismo, uma realidade incontornável.
As suas justificações são díspares, os seus objectivos
múltiplos, as suas formas variadas e mesmo imprevisíveis.
Instrumentos dessa intervenção podem ser, por exemplo,
as empresas públicas, os monopólios comerciais, as polí-
ticas públicas, as formas de planeamento indicativo, os
mercados públicos etc. Umas dessas formas de interven-
ção, cada vez mais com mais relevância, prendem-se com
a fiscalidade, ou de forma mais incisiva, com as políticas e
regimes tributários. O recurso ao instrumento tributário
pode, satisfeitas que sejam certas condições, configurar
um auxílio de Estado.

20 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Intervenção Estatal sobre o Domínio
Econômico, Livre Iniciativa e Proporcionalidade (Céleres Considerações). Re-
vista de Direito Administrativo, nº 225, jul./set. 2001. p. 180.

21 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Reflexões sobre o Papel do
Estado frente à Atividade Econômica. Revista Trimestral de Direito Público, nº
20, 1997. p. 68.

22 SANTOS, António Carlos dos. Auxílios de Estado e Fiscalidade. Coimbra:
Almedina, 2003. p. 27.
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Na verdade, como prevê Alfredo Augusto BECKER23, nenhu-
ma das reivindicações pleiteadas hoje, sob os auspícios dos Direi-
tos Sociais, poderá alcançar seu objetivo sem uma intervenção do
Estado na economia, sendo o Direito Tributário o instrumento fun-
damental para a realização de tal interferência, fazendo surgir uma
nova ciência: a política fiscal. Não é distinto o escólio de José Ca-
salta NABAIS24:

Embora não sendo um fenómeno novo, do que não há dú-
vidas é de que a extrafiscalidade ganhou especial impor-
tância com o advento do estado social. Com efeito, a uti-
lização dos impostos ou dos benefícios fiscais com o
objectivo principal de obtenção de resultados económicos
e sociais, portanto como um instrumento de política eco-
nómica ou social, tornou-se um fenómeno normal ou cor-
rente com a instauração do estado social.

É o momento, pois, de se avançar no estudo, de maneira a se
examinar as formas de intervenção estatal, não apenas sob a óti-
ca do Direito Tributário, como também as demais.

3 FORMAS DE INTERVENÇÃO

De início, é interessante anotar que intervenção e atuação não
são, a rigor, vocábulos intercambiáveis. Sempre que há uma inter-
venção, existe uma atuação estatal, pois esta engloba aquela, mas
o reverso não é verdadeiro. Ocorrendo a atuação do Estado além
da esfera do público, isto é, na seara privada, dá-se, na verdade,
uma intervenção na sua conotação mais vigorosa, pois a atuação
é em área de outrem. Quando o Estado presta serviço público ou
regula a prestação de serviço público, ele não pratica uma inter-
venção, mas sim uma atuação estatal, pois está operando em área
própria – no setor público. Assim, ao se pretender enunciar as for-
mas de atuação do Estado em relação ao processo econômico,

23 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. São
Paulo: Lejus, 1998. p. 593.

24 NABAIS, José Casalta. A Constituição Fiscal Portuguesa e Alguns dos
Seus Desafios. In: NUNES, Antônio José Avelã; COUTINHO, Jacinto Nelson de
Miranda (Orgs.). Diálogos Constitucionais: Brasil/Portugal. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2004. p. 27.
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incluindo a esfera pública, considerando a globalidade de sua ação,
o uso da expressão atuação estatal será mais apropriado. Ao con-
trário, se a intenção é dedicar os estudos à ação do Estado em
relação ao setor privado, deve-se empregar o termo intervenção25.

Por sua vez, há de se recordar que os dois valores fundamen-
tais juridicamente protegidos nas economias capitalistas são o da
propriedade privada dos bens de produção e o da liberdade de
contratar, ainda que tais valores sejam preservados em termos
relativos. Ampliando-se as funções do Estado, este passa a condi-
cionar e direcionar, verbi gratia, o exercício da segunda prerrogati-
va (liberdade de contratar), ora definindo formas e fórmulas con-
tratuais necessárias, ora impondo a obrigação de contratar ou de
não contratar, como é exemplo o dever dos bancos comerciais de
aplicar parte de seus recursos disponíveis na concessão de crédi-
to rural e de crédito às pequenas e médias empresas26.

Objetivando uma interpretação mais adequada da distinção
entre intervenção e atuação estatais, é importante reforçar que a
atividade econômica abrange o serviço público, pois este está vol-
tado à satisfação de necessidades coletivas, o que envolve a utili-
zação de bens e serviços, recursos escassos. Assim, atividade
econômica em sentido amplo conota gênero; atividade econômica
em sentido estrito, a espécie. É relevante, também, explicitar o
significado da expressão domínio econômico, campo da atividade
econômica em sentido estrito, de titularidade do setor privado, ou
seja, área alheia à esfera pública. O serviço público está para o
setor público assim como a atividade econômica (em sentido es-
trito) está para o privado27.

Lançados esses breves comentários para uma melhor com-
preensão da matéria, podem ser apontadas as seguintes modali-

25 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93 e 147.

26 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 94-99.

27 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 103 e 148.
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dades de intervenção estatal (ou seja, de atuação do Estado no
campo da atividade econômica em sentido estrito, própria do setor
privado), de acordo com estudo de Eros Roberto GRAU28:

1) por absorção ou participação – caracteriza-se pelo Estado
desenvolver ação como sujeito econômico, assumindo integral-
mente o controle dos meios de produção em determinado setor da
atividade econômica em sentido estrito, em regime de monopólio
(por absorção), ou, então, assumindo o controle parcial dos meios
de produção em setor da atividade econômica em sentido estrito,
em regime de competição com empresas privadas que permane-
cem a exercitar suas atividades nesse mesmo setor (por partici-
pação);

2) por direção – o Estado exerce pressão sobre a economia,
estabelecendo normas de comportamento compulsório para os
sujeitos da atividade econômica em sentido estrito, como no caso
de controle de preços;

3) por indução – o Estado incentiva ou desestimula determina-
da atividade econômica em sentido estrito, concedendo, por exem-
plo, benefícios fiscais ou onerando, por tributo elevado, a importa-
ção de certos bens.

Na primeira forma de intervenção delineada, o Estado inter-
vém na economia, desenvolvendo ação como agente econômico.
Nas outras duas, a intervenção é sobre a economia, pois o autor
da ação não age como sujeito econômico, mas sim como regula-
dor da atividade. Assim, as posições assumidas são bem aparta-

28 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 148-149. As modalidades de intervenção
estatal na economia expostas pelo autor são seguidas, dentre outros, por
Fábio NUSDEO (Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3. ed.
São Paulo: RT, 2001. p. 195-196); Fernando Facury SCAFF (Responsabilidade
Civil do Estado Intervencionista. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 104-
113); e Edilson Pereira NOBRE JÚNIOR (Intervenção Estatal sobre o Domínio
Econômico, Livre Iniciativa e Proporcionalidade (Céleres Considerações). Re-
vista de Direito Administrativo, nº 225, jul./set. 2001. p. 179-180). Luís Eduardo
SCHOUERI (Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de
Janeiro: Forense, 2005. p. 43-46) também se reporta a duas das formas refe-
ridas por Eros Roberto GRAU – por direção e por indução.
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das, conforme a intervenção seja na ou sobre a atividade econô-
mica.

Luís S. Cabral de MONCADA29 distingue as formas de inter-
venção estatal na economia, quanto ao conteúdo, segundo vários
critérios, sendo que dois deles se assemelham aos modelos es-
boçados por Eros Roberto GRAU:

a) intervenções imediatas e mediatas – quando os poderes
públicos intervêm diretamente na economia, perseguindo objeti-
vos especificamente econômicos, temos as intervenções imedia-
tas, como nas medidas de polícia, de fomento de atividades ou de
atuação de empresas públicas. Ao revés, quando as ações não
têm apenas desiderato econômico, embora repercutam sobre a
economia, temos as intervenções mediatas, como nas medidas
de polícia fiscal. Nas primeiras, a intervenção é na economia; nas
segundas, sobre;

b) intervenções diretas e indiretas – quando o próprio Estado
assume o papel de agente produtivo, criando empresas públicas
ou sociedades comerciais, adquirindo produtos através de orga-
nismos de coordenação econômica etc, ocorre a intervenção dire-
ta. Por sua vez, quando as empresas privadas ou mesmo públi-
cas têm a sua atividade objeto de medidas fiscalizadoras ou de
estímulos, estamos diante da intervenção indireta. Nesta, o Esta-
do não atua como sujeito econômico, limitando-se a condicionar, a
partir de fora, a atividade econômica privada, como no caso de
criação de infra-estruturas, de polícia econômica e de fomento.

Francisco de Queiroz Bezerra CAVALCANTI30 indica três for-
mas básicas de intervenção estatal na ordem econômica:

1) agente da atividade econômica – a exploração direta de ati-
vidades econômicas compete ao setor privado, sendo permitido o
seu desenvolvimento pelo Estado quando necessário aos impera-

29 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 39 e 42-43.

30 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Reflexões sobre o Papel do
Estado frente à Atividade Econômica. Revista Trimestral de Direito Público, nº
20, 1997. p. 70-74.
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tivos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, con-
forme definidos em lei (art. 173, CF/88);

2) ente regulador das atividades – papel importante na prote-
ção dos princípios que pautam a ordem econômica, a regulamen-
tação não tende a sofrer redução, mesmo com a nova postura
(neoliberal) do Estado, ganhando realce a sua missão de fiscalizar
as atividades econômicas exercidas pelo setor privado;

3) agente indutor – nesse campo, pode valer-se da política
fiscal, com a concessão de incentivos setoriais ou regionais, utili-
zando maior ou menor incidência de carga tributária como meca-
nismo redutor de custos e estimulador de atividades econômicas.

Poder-se-ia, ainda, elucidar outras formas de intervenção na
economia apresentadas pela doutrina. Todavia, as modalidades
esboçadas se assemelham, com raras nuances, ao que já foi ex-
posto, de maneira que se opta por dar seqüência aos temas ainda
pendentes de análise, não sem antes destacar que, dos critérios
examinados, utilizar-se-ão, quando necessário, aqueles revelados
por Eros Roberto GRAU, por serem, segundo aqui se entende, os
mais completos.

É digno de nota, ao se abordar o tema da intervenção estatal
na economia, que tal interferência se constitui na idéia fundamen-
tal do Direito Econômico, que se afirma “como o Direito Público
que tem por objectivo o estudo das relações entre os entes públi-
cos e os sujeitos privados, na perspectiva da intervenção do Esta-
do na vida económica”31. Há de se registrar, ainda, que a Constitui-
ção Federal prevê, em seu art. 24, I, a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre

31 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 15. É pacífico na doutrina que a idéia fundamental do Direito
Econômico reside na intervenção do Estado na atividade econômica, podendo
ser citados, dentre outros: André de LAUBADÈRE (Direito Público Económico.
Tradução Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985. p. 27-28); Fábio NUS-
DEO (Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3. ed. São Paulo:
RT, 2001. p. 204); e Fernando Herren AGUILLAR (Direito Econômico. São Pau-
lo: Atlas, 2006. p. 1).
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Direito Econômico, ou seja, há a possibilidade de disposição so-
bre tal matéria pelos referidos entes da federação, cabendo àque-
le mais alto (União) a edição das normas gerais, competindo aos
menores a complementação.

Intervenção por indução

Pela relevância que tal forma de intervenção possui para a
economia, principalmente em momentos de crise como a defla-
grada a partir de 2008, é interessante explicitar, ainda que de for-
ma reduzida, as suas principais modalidades, através das  quais o
Estado incentiva ou desestimula determinada atividade econômi-
ca em sentido estrito, concentrando-se o estudo nos meios de
estimular as atividades econômicas.

Por ter assento constitucional, a primeira modalidade exposta
é a imunidade. Para Regina Helena COSTA32, a imunidade tributá-
ria pode ser assim definida:

[...] a exoneração, fixada constitucionalmente, traduzida
em norma expressa impeditiva da atribuição de competên-
cia tributária ou extraível, necessariamente, de um ou mais
princípios constitucionais, que confere direito público sub-
jetivo a certas pessoas, nos termos por ela delimitados,
de não se sujeitarem à tributação.

Como se pode extrair do conceito, a competência tributária é
excluída pelo próprio texto constitucional. Luís Eduardo SCHOUERI33

pondera que nem toda imunidade é característica de intervenção
na economia, pois ela apenas pode ser tida como norma indutora
se o seu campo de atuação for o domínio econômico, ou seja, a
atividade econômica em sentido estrito. Exemplificando, a imuni-
dade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, CF/88, que veda à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impos-
tos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, não re-

32 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. 2. ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2006. p. 52.

33 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção
Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 314-319.
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presenta norma tributária indutora, pois atinge pessoas jurídicas
de direito público no exercício de atividade pública, fora, portanto,
do domínio econômico. Ao revés, há nítido caráter indutor nas nor-
mas imunizantes que cuidam das exportações (art. 149, § 2º, I;
art. 153, § 3º, III; art. 155, § 2º, X, “a”; e art. 156, § 3º, II, todos da
Constituição Federal), uma vez que há desoneração do setor ex-
portador, incentivando a sua atividade, como também na regra que
proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de
instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel des-
tinado à sua impressão (art. 150, VI, “d”, CF/88), levando em conta
que tais atividades são inseridas no campo do domínio econômi-
co.

A isenção é outra forma de intervenção por indução. Por muito
tempo, reinou na doutrina a tese de que ela funcionaria como dis-
pensa de pagamento de tributo devido34. Hodiernamente, princi-
palmente após os estudos de Alfredo Augusto BECKER35 e José
Souto Maior BORGES36, predomina a teoria de que a relação obri-
gacional sequer é estabelecida, pois a norma investe contra um
ou mais critérios da norma-padrão, mutilando-os, parcialmente.
Não há supressão total do critério, pois isso equivaleria a destruir a
regra-matriz, inutilizando-a como norma válida do sistema. Na ver-
dade, o preceito da isenção subtrai parcela do campo de abran-
gência da norma37. Para que a isenção seja caracterizada como
forma de intervenção por indução, é necessário que ela deixe de
exercer a função de instrumento da justiça tributária e se converta
em instrumento de uma política social e econômica, a qual, em
última análise, será juridicamente inobjetável se exercida não em

34 Consultar, por exemplo, Ruy Barbosa NOGUEIRA (Curso de Direito Tribu-
tário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 171).

35 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. São
Paulo: Lejus, 1998. p. 306.

36 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São
Paulo: Malheiros, 2001. p. 164.

37 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 1998. p. 331.
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favor das classes sociais dirigentes, mas a serviço do bem co-
mum, preenchendo, assim, outro critério de justiça38.

Informadas as características gerais dos institutos, são per-
ceptíveis as distinções entre eles, assim destacadas por Luciano
AMARO39:

A diferença entre a imunidade e a isenção está em que a
primeira atua no plano da definição da competência e a
segunda opera no plano da definição da incidência. Ou
seja, a Constituição, ao definir a competência, excepcio-
na determinadas situações que, não fosse a imunidade,
quedariam dentro do campo de competência, mas, por for-
ça da norma de imunidade, permanecem fora do alcance
do poder de tributar outorgado pela Constituição. Já a isen-
ção atua noutro estágio: quando a pessoa política compe-
tente exerce o poder de tributar, editando a lei instituidora
do tributo, essa lei pode, através da técnica da isenção,
excluir determinadas situações que, não fosse a isenção,
estariam dentro do campo de incidência, mas, por força
da norma isentiva, permanecem fora desse campo.
Em suma, a imunidade completa a definição da compe-
tência tributária. A isenção completa a definição da inci-
dência tributária.

Modalidade interessante de intervenção por indução é a refe-
rente a obras de infra-estrutura. Através delas, a Administração
cria condições para o aproveitamento do território nacional por parte
das entidades privadas ou públicas, ao mesmo tempo em que dis-
ciplina a utilização do solo40. Eros Roberto GRAU41 chama a aten-

38 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São
Paulo: Malheiros, 2001. p. 72.

39 AMARO, Luciano. Algumas Questões sobre a Imunidade Tributária. In:
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Imunidades Tributárias. São Paulo:
RT, 1998. p. 145.

40 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Coim-
bra, 2003. p. 371.

41 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 151.



38

ção que muitos comportamentos econômicos são sugeridos não
em razão de “normas de intervenção por indução”, mas sim em
face da execução, pelo Estado, de obras e serviços de infra-estru-
tura, que tendem a otimizar o exercício da atividade econômica
em sentido estrito em determinados setores e regiões.

A título de exemplo, a transformação de uma determinada re-
gião em pólo exportador de frutas não pode ser viabilizada se não
houver a infra-estrutura necessária para o transporte do produto,
não só por rodovias, mas, também através de portos e, a depen-
der do grau de perecibilidade, aeroportos. A extração de minério
pesado para ser utilizado na indústria sequer pode ser iniciada se
não contar com uma boa rede de transporte, preferencialmente
ferroviário, mais adequado para tal tipo de carga, o que igualmente
pode vir a ser executado pelo Estado para estimular a atividade.

Não é demais lembrar que Celso FURTADO42, nos idos de
1958, já reconhecia que a causa da formação e do agravamento
da concentração regional da renda, fenômeno observado univer-
salmente, está ligada, via de regra, à pobreza de recursos naturais
de uma região. Ausentes tais recursos, há uma necessidade mai-
or da intervenção do Estado para incentivar a economia, sendo
certo que as obras de infra-estrutura constituem importante ferra-
menta a ser manejada com tal desiderato.

Luís Eduardo SCHOUERI43 se reporta a outras formas de in-
tervenção por indução como a redução de alíquota ou base de
cálculo e os créditos tributários, ambas enquadradas como incen-
tivos fiscais (assim como as isenções, já referidas). A primeira
delas dispensa maiores comentários, pois o Estado simplesmen-
te diminui a alíquota ou o valor que serviria como parâmetro para
calcular o tributo de maneira a incentivar aquele setor econômico
beneficiado com as vantagens referidas.

42 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. 1. reimp. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. p. 248.

43 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção
Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 57.
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Na segunda, o Estado concede créditos tributários para esti-
mular determinadas áreas da economia, como ocorreu através do
Decreto-lei nº 491, de 05 de março de 196944, que deferiu tal bene-
fício, sobre as vendas para o exterior, às empresas fabricantes e
exportadoras de produtos manufaturados, como ressarcimento de
tributos pagos internamente. Embora o incentivo tenha sido extinto
através do Decreto-lei nº 1.658, de 24.01.197945, a controvérsia
acerca da sua subsistência apenas foi recentemente solucionada
pelo Supremo Tribunal Federal46.

Ao abordar os auxílios concedidos pelo Estado, António Carlos
dos SANTOS47 anota mais uma importante forma de intervenção
por indução: os empréstimos em condições favoráveis. Nesse cam-
po, o Brasil possui uma instituição especialmente voltada para
apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento
do país, tendo como missão promover o desenvolvimento susten-
tável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego
e redução das desigualdades sociais e regionais – o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES48. As linhas
de financiamento da entidade oferecem taxas bem competitivas.

44 BRASIL. Decreto-lei nº 491, de 05 de março de 1969. Concede estímulos
fiscais à exportação de manufaturados. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0491.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

45 BRASIL. Decreto-lei nº 1.658, de 24 de janeiro de 1979. Extingue o estí-
mulo fiscal de que trata o artigo 1º do Decreto-lei nº 491, de 5 de março de 1969.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/
Del1658.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

46 Em sua decisão, a Corte Suprema entendeu que o benefício vigorou até
05.10.90, em face do contido no art. 41, § 1º, do ADCT, pois, apesar do Decreto-
Lei 1.658/79 ter reduzido gradualmente o crédito-prêmio até a sua extinção
definitiva em 30.6.83, outros diplomas teriam sido editados, dispondo sobre o
prazo de vigência do aludido incentivo, antes de sobrevir o termo final ali esta-
belecido (cf. informações disponíveis em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/infor-
mativo/documento/informativo555.htm>. Acesso em: 06 out. 2009).

47 SANTOS, António Carlos dos. Auxílios de Estado e Fiscalidade. Coimbra:
Almedina, 2003. p. 175.

48 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.
[Missão]. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/empresa/default.asp> Aces-
so em: 06 out. 2009.
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4 A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Vistas, de uma maneira geral, as formas de intervenção do
Estado na economia, há de se verificar, agora, como a questão
está disciplinada em nossa Lei Maior. A introdução, nas Constitui-
ções, de disposições atinentes à conformação da ordem econô-
mica (mundo do ser), não consubstancia, em rigor, uma ruptura
dela, mas, ao revés, busca o seu aprimoramento. A ordem econô-
mica (mundo do dever ser) capitalista, ainda que se qualifique como
intervencionista, está comprometida com a preservação de tal sis-
tema. Assim, a feição social que lhe é atribuída, longe de desnu-
dar-se como mera concessão a um modismo, assume, nitidamen-
te, conteúdo ideológico49.

Como já mencionado algures, as primeiras constituições a
incorporarem a ordem econômica em seus textos foram a do Mé-
xico, em 1917, e a da Alemanha, em 1919, o que veio a acontecer
no Brasil com a Carta de 193450. A partir de então, passou a ser
comum a doutrina se referir à “Constituição Econômica”, denomi-
nação assim esclarecida por Washington Peluso Albino de SOU-
ZA51:

49 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 75.

50 As constituições brasileiras seguintes também tiveram a sua ordem eco-
nômica. A de 1937 tratou do tema em seus artigos 135 a 155. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Acesso
em: 06 out. 2009. A Carta de 1946, em seu Título V, artigos 145 a 162, discipli-
nou a questão, cuidando também da ordem social.  Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao46.htm>. Acesso em:
06 out. 2009. O mesmo ocorreu com a Carta de 1967, Título III, artigos 157 a
166. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituiçao67.htm>. Acesso em: 06 out. 2009. Não foi diferente a situação
com a Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, em seu Título
III, artigos 160 a 174. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Cons-
tituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.
Quanto à Constituição de 1988, os seus dispositivos serão analisados adian-
te.

51 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômi-
ca. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 23.
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[...] seguimos a orientação de considerar a Constituição
Econômica componente do conjunto da Constituição Ge-
ral. Apresenta-se na tessitura estrutural desta, não impor-
ta se na condição de Parte, Título, Capítulo ou em artigos
esparsos. Sua caracterização baseia-se tão-somente na
presença do ‘econômico’ no texto constitucional. Por esse
registro, integra-se na ideologia definida na Constituição
em apreço e a partir desta são estabelecidas as bases
para a política econômica a ser traduzida na legislação
infraconstitucional.

Classificando as Constituições, temos as estatutárias ou or-
gânicas, aquelas que se bastam em definir um estatuto do poder,
concebendo-se como mero instrumento de governo. Não deixam
de dispor acerca de normas que se inserem em uma “ordem eco-
nômica”, mas o fazem de modo tão-só a receber a ordem já prati-
cada no mundo real. Já as Constituições diretivas ou programáti-
cas não são mero instrumento de governo, enunciando, além dis-
so, programas e fins a serem pelo Estado e pela sociedade reali-
zados. A Constituição econômica que nelas se encerra propugna
a implantação de uma nova ordem econômica52.

Com efeito, como afirma Luís Eduardo SCHOUERI53, “no lu-
gar de se ter um ordenamento dado, que deve ser apenas mantido
ou adaptado, o legislador constituinte preconizou uma realidade
social nova, ainda inexistente, cuja realização e concretização, por
meio de medidas legais, passa a ser interesse público”. A Consti-
tuição de 1988 define um modelo econômico de bem-estar, dese-
nhado desde os seus princípios fundamentais (arts. 1º e 3º), que
não pode ser ignorado pelo Governo, em face do caráter confor-
mador e impositivo dos preceitos54.

52 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 77-78.

53 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção
Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 2.

54 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 47.
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Ela é uma Constituição dirigente, pois nela foram fixadas tare-
fas para o Estado de fins socioeconômicos, de diretrizes mate-
riais, isto é de um bloco programático dirigente55. Para uma corre-
ta compreensão dos objetivos traçados na seara econômica, há
de se investigar os seus princípios, pois eles são erigidos à cate-
goria de pilares da ordem econômica e o constituinte ainda mais
valorizou esta posição, dando-lhes a hierarquia de capítulo56.

O primeiro deles é o da dignidade da pessoa humana, contido
não só no art. 170, caput, como também no art. 1º, III, ambos da
Lei Maior. Ao lado do direito à vida, tal princípio constitui o núcleo
essencial dos direitos humanos, significando que a ordem econô-
mica deve ser dinamizada de modo a assegurar a todos uma exis-
tência digna. A valorização do trabalho humano (art. 170, caput),
também previsto no art. 1º, IV, com o reconhecimento à sua rele-
vância social, é outro preceito da ordem econômica, importando
em conferir ao labor e aos seus agentes tratamento peculiar, de-
vendo prevalecer sobre todos os demais da economia de merca-
do. Já a livre iniciativa está contida no art. 170, caput, bem como
no art. 1º, IV, sendo o seu termo de conceito extremamente amplo,
podendo ser compreendido como liberdade de iniciativa econômi-
ca de não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude
de lei, não contemplando apenas a empresa, estendendo-se ao
trabalho57.

Outro princípio é o da soberania nacional (art. 170, I), renovan-
do o contido no art. 1º, I, que insere a soberania como um dos

55 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legis-
lador. Reimpressão. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 175. Sobre o pensamento do
Professor CANOTILHO acerca da Constituição e seu papel dirigente, em face
de dúvidas surgidas sobre o seu posicionamento após a elaboração de sua
obra, há estudo organizado por Jacinto Nelson de Miranda COUTINHO (Cano-
tilho e a Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 2002).

56 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômi-
ca. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 283.

57 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 195-206.
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fundamentos da República Federativa do Brasil. O seu significado
é assim explicado por José Afonso da SILVA58:

Se formos ao rigor dos conceitos, teremos que concluir
que, a partir da Constituição de 1988, a ordem econômica
brasileira, ainda de natureza periférica, terá de empreen-
der a ruptura de sua dependência em relação aos centros
capitalistas desenvolvidos. Essa é uma tarefa que a Cons-
tituinte, em última análise, confiou à burguesia nacional, na
medida em que constitucionalizou uma ordem econômica
de base capitalista, mas quis que se formasse um capita-
lismo nacional autônomo, isto é, não dependente. Com
isso, a Constituição criou as condições jurídicas funda-
mentais para a adoção do desenvolvimento autocentrado,
nacional e popular, que, não sendo sinônimo de isolamen-
to ou autarquização econômica, possibilita marchar para
um sistema econômico desenvolvido, em que a burguesia
local e seu Estado tenham o domínio da reprodução da
força de trabalho, da centralização do excedente da pro-
dução, do mercado e a capacidade de competir no merca-
do mundial, dos recursos naturais e, enfim, da tecnologia.

A propriedade privada e a função social da propriedade (art.
170, II e III) também configuram princípios da ordem econômica,
sendo, assim, respeitado o direito à propriedade, mas ele há de
ser exercitado não só em benefício de seu detentor, mas também
de outrem, pois está condicionado ao bem-estar da sociedade. Tal
posição é típica do Estado Social, em que se obtém um ponto
intermediário entre o uso ilimitado da propriedade, pregado pela
doutrina liberal, e o uso coletivo, sustentado pelo “socialismo eco-
nômico”59.

A livre concorrência também é prescrita no art. 170, agora em
seu inciso IV, expressando liberdade de concorrência, desdobrada
em liberdades privada e pública, igualmente não se admitindo res-
trição estatal, salvo previsão legal. Este preceito há de ser inter-

58 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21. ed. São
Paulo: Malheiros, 2002. p. 768-769.

59 DANTAS, Ivo. Direito Constitucional Econômico: Globalização e Constitu-
cionalismo. 1. ed. 6. tiragem. Curitiba: Juruá, 2005. p. 72.
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pretado harmonicamente com os da livre iniciativa, da função so-
cial da propriedade, da defesa dos consumidores e da repressão
ao abuso do poder econômico, tudo em coerência com a ideologia
constitucional. A construção de uma sociedade livre, justa e soli-
dária constitui um dos objetivos fundamentais da nossa República
(art. 3º, I), também caracterizando um princípio da ordem econô-
mica, de modo que a sociedade possa gozar de uma liberdade
real, realize justiça social e seja solidária. Cuida-se, obviamente,
de um preceito que, encartado numa Constituição dirigente como
a nossa, busca transformar a sociedade, que deve reivindicar a
realização de políticas públicas60.

A defesa do consumidor é prevista no art. 170, V, sendo tal
garantia renovada em outros dispositivos (arts. 5º, XXXII; 24, VIII;
150, § 5º; todos da CF/88; e 48, este do ADCT), havendo o Código
de Defesa do Consumidor sido instituído por intermédio da Lei n.
8.078, de 11.09.199061.

Pode-se dizer que a proteção ao consumidor passou a existir
no Brasil com a nova Lei Ápice, pois, embora houvesse instru-
mentos aptos a resguardar os seus direitos, como a Lei nº 7.347,
de 24.07.198562, os mesmos não estavam devidamente explicita-
dos em um instrumento normativo específico, o que apenas ocor-
reu com o Código que há pouco completou a sua maioridade, tra-
zendo as definições de consumidor (art. 2º), fornecedor, produtor
e serviço (art. 3º), além de várias inovações, como a inversão do
ônus da prova no processo civil, favorecendo o consumidor (art.
6º, VIII); a responsabilidade objetiva do fornecedor do bem ou pro-
duto (art. 12); a fixação dos prazos decadencial e prescricional

60 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 208-215.

61 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a prote-
ção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

62 BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao con-
sumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/ Leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.
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para reclamar contra vícios dos produtos ou serviços (arts. 26 e
27); a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando houver prejuízo ao consumidor (art. 28); a ve-
dação ao fornecedor de práticas abusivas (art. 39) e de inscrição
de cláusulas abusivas nos contratos (art. 51); a fixação de san-
ções administrativas (art. 55) e criminais (art. 61), dentre outras,
não podendo ser olvidado o papel desempenhado pelos Progra-
mas de Defesa do Consumidor (PROCON´S), órgãos existentes
em todos os Estados da Federação e em vários municípios.

Há, também, o princípio da defesa do meio ambiente (art. 170,
VI), através do qual a Constituição demonstra claramente a ne-
cessidade de se equilibrar o desenvolvimento econômico com a
proteção ambiental, resguardando-se os recursos naturais, no que
passou a se denominar desenvolvimento sustentável. Sobre o tema,
Amartya SEN63 assim disserta:

A necessidade de ir além das regras de mercado tem sido
muito discutida recentemente no contexto da proteção do
meio ambiente. Tem havido algumas providências – e mui-
tas propostas – para a regulamentação e provisão gover-
namental de incentivos apropriados por meio de impostos
e subsídios. Mas existe também a questão do comporta-
mento ético, relacionada às normas que favorecem o meio
ambiente.
[...]
O desafio ambiental faz parte de um problema mais geral
associado à alocação de recursos envolvendo ‘bens públi-
cos’, nos quais o bem é desfrutado em comum em vez de
separadamente por um só consumidor. Para o fornecimento
eficiente de bens públicos, precisamos não só levar em
consideração a possibilidade da ação do Estado e da pro-
visão social, mas também examinar o papel que pode de-
sempenhar o desenvolvimento de valores sociais e de um
senso de responsabilidade que viessem a reduzir a neces-
sidade da ação impositiva do Estado. Por exemplo, o de-
senvolvimento da ética ambiental pode fazer parte do tra-
balho que a regulamentação impositiva se propõe a fazer.

63 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução Laura Teixei-
ra Motta. 1. ed. 6. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 305-306.
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A redução das desigualdades sociais e regionais configura
outro princípio (art. 170, VII, CF/88), ressaltando-se que o enuncia-
do revela as marcas que caracterizam a realidade nacional: po-
breza, marginalização e desigualdades, sociais e regionais, pre-
tendendo-se revertê-las, superando-se as desuniformidades en-
tre os flancos modernos e arcaicos do capitalismo brasileiro64.

A busca do pleno emprego é também um preceito (art. 170,
VIII), demonstrando a preocupação do constituinte com um dos
direitos sociais básicos – o trabalho (art. 6º, caput, CF/88) – pre-
tendendo-se “a abolição do subemprego, biscateiro, bóia-fria. Para
tanto, os programas de incentivos, sobretudo nas áreas mais po-
bres do território nacional, terão papel decisivo para que alcance a
realização plena do princípio aqui enunciado”65. O último dos cha-
mados princípios da ordem econômica é o do tratamento favoreci-
do para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sede e administração no país (art. 170,
IX).

Prosseguindo no exame da ordem econômica estabelecida
na Constituição Federal, o art. 171, que possibilitava a concessão
de determinados benefícios para as empresas brasileiras de capi-
tal nacional, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de
15.08.199566. Com isso, toda a controvérsia acerca da interpreta-
ção do conceito de referidas empresas, principalmente no tocante
ao alcance e definição do que viria a ser “controle efetivo” e “titula-
ridade direta ou indireta”, desapareceu67. O argumento acolhido

64 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 218.

65 DANTAS, Ivo. Direito Constitucional Econômico: Globalização e Constitu-
cionalismo. 1. ed. 6. tiragem. Curitiba: Juruá, 2005. p. 78.

66 BRASIL. Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995. Altera o
inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da Constituição Federal.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Emendas/
Emc/emc06.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

67 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21. ed. São
Paulo: Malheiros, 2002. p. 774.
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para a retirada de tal dispositivo do texto constitucional foi que ele
inibia os investimentos estrangeiros, em face da distinção que pro-
clamava.

A emenda constitucional acima referida permitiu também a
pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de
potenciais de energia hidráulica às empresas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, median-
te autorização ou concessão (antes, tal exploração era admissível
apenas aos brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacio-
nal).

Àquela época, outras emendas foram promulgadas, flexibili-
zando regras contidas na ordem econômica, admitindo-se a con-
cessão de serviços locais de gás canalizado (EC nº 5/9568) e de
serviços de telecomunicação (EC nº 8/9569) às empresas priva-
das (em tempo anterior, a execução do serviço poderia ser trans-
ferida apenas para as estatais); relativizando-se o monopólio esta-
tal do petróleo (EC nº 9/9570); e abrindo a possibilidade de navega-
ção de cabotagem a embarcações estrangeiras (EC nº 7/9571).

Como se pode constatar, o Estado adotou a receita neoliberal,
já citada alhures, dando cumprimento aos preceitos inseridos na

68 BRASIL. Emenda Constitucional nº 5, de 15 de agosto de 1995. Altera o §
2º do art. 25 da Constituição Federal. Disponível em: <https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc05.htm>. Acesso em: 06 out.
2009.

69 BRASIL. Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995. Altera o
inciso XI e a alínea “a” do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal. Disponí-
vel em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/
emc08.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

70 BRASIL. Emenda Constitucional nº 9, de 09 de novembro de 1995. Dá
nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo pará-
grafos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emen-
das/Emc/emc09.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

71 BRASIL. Emenda Constitucional nº 7, de 15 de agosto de 1995. Altera o
art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisó-
rias. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Emen-
das/Emc/emc07.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.
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então vigente Lei nº 8.031, de 12.04.199072, que instituíra o Progra-
ma Nacional de Desestatização73, traçando, dentre outros objeti-
vos, o reordenamento da posição estratégica do Estado na econo-
mia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente ex-
ploradas pelo setor público, autorizando privatizações e concen-
trando os esforços da administração pública nas atividades em
que a presença do Estado seja fundamental para a consecução
das prioridades nacionais.

Deveras, não dispondo de recursos para atender a todos os
serviços reclamados pela sociedade, o Estado repassou muitos
deles para a iniciativa privada, deixando de ser o executor para
atuar no planejamento, regulação e fiscalização de tais atividades,
originando a necessidade de criação de órgãos específicos para
cuidar de tal missão – as agências reguladoras74.

O modelo norte-americano das Regulatory Agencies foi a prin-
cipal fonte inspiradora para o aparecimento de institutos similares,
criados com o intuito de disciplinar as regras a serem observadas
quanto à atividade que lhes está afeta (telecomunicações, petró-
leo, transporte terrestre etc.), existindo na Europa ocidental e em
vários países da América Latina, dentre os quais o Brasil, sendo
que a primeira agência instituída em nosso país foi a ANEEL – Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica – através da Lei nº 9.427, de
26.12.199675, enquanto que nos Estados Unidos e no Reino Unido

72 BRASIL. Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990. Cria o Programa Nacional de
Desestatização, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8031.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.

73 O citado diploma legal foi revogado pela Lei nº 9.491, de 09.09.1997, que
reformulou o Programa Nacional de Desestatização.

74 FARIA, Adriana Medeiros Gurgel de. O Controle das Agências Regulado-
ras. Revista ESMAFE – 5ª Região, nº 12, 2007. p. 29.

75 BRASIL. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9427cons.htm>. Acesso em: 06 out.
2009.
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há notícias de agências reguladoras existentes desde o século
XIX76.

As suas atividades básicas são três: 1ª) executiva – envolve a
implementação das políticas públicas e diretrizes fixadas pelo le-
gislador, bem como a concretização e individualização das nor-
mas relativamente ao setor (público ou privado) regulado. Assim,
as agências fiscalizam os prestadores de serviço na área que deu
ensejo à sua criação e aplicam as sanções quando infrações são
cometidas; 2ª) decisória – as agências dirimem os conflitos em
âmbito administrativo existentes entre os agentes econômicos que
atuam no setor e entre eles e os consumidores; 3ª) normativa –
abrange a regulamentação das leis que disciplinam as atividades
sob fiscalização das agências e a edição de normas independen-
tes. Certamente, essa função normativa é, dentre as atividades
das agências reguladoras, aquela que vem gerando um maior nú-
mero de controvérsias, não só a nível doutrinário como também
jurisprudencial, em face do princípio da legalidade, presente em
nosso ordenamento jurídico no âmbito da Administração Pública
(art. 37, caput, CF/88), sendo, ainda, uma garantia concedida a
todo cidadão (art. 5º, II, CF/88)77.

Volvendo ao texto constitucional, o art. 172 prevê uma regula-
mentação, através de lei, de controle dos investimentos de capital
estrangeiro. Por sua vez, o art. 173, ressalvados os casos previs-
tos na própria Constituição (contidos no art. 21, XXIII, e art. 177),
estabelece as regras e indica as duas hipóteses em que é admiti-
da a exploração direta da atividade econômica, em sentido estrito,
pelo Estado: 1) por imperativo de segurança nacional, ou seja, da
defesa nacional; 2) presença de relevante interesse coletivo, cujo
real sentido da expressão deve ser definido em lei, respeitados os
princípios da ordem econômica. Naquele preceito há, ainda, diver-

76 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. A Independência da Função
Reguladora e os Entes Reguladores Autônomos. Revista de Direito Adminis-
trativo, Rio de Janeiro, nº 219, jan./mar. 2000. p. 257.

77 BARROSO, Luís Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, Transfor-
mações do Estado e Legitimidade Democrática. Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3209>. Acesso em: 06 out. 2009.
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sas normas a serem respeitadas quando da criação de empresas
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, exis-
tindo, também, a previsão de aprovação de lei para reprimir o abu-
so do poder econômico78.

O art. 174 prevê que “como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as fun-
ções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este deter-
minante para o setor público e indicativo para o setor privado”. As-
sim, cabe ao Estado, inicialmente, fiscalizar se as normas produ-
zidas para regular a economia estão sendo cumpridas, sendo tam-
bém sua atribuição incentivar a economia (através, por exemplo,
da intervenção por indução, já referida alhures), além de planejar o
desenvolvimento nacional (§ 1º). Sobre essa última atividade esta-
tal, assim disserta Eros Roberto GRAU79:

São inconfundíveis, de um lado o planejamento da econo-
mia – centralização econômica, que importa a substitui-
ção do mercado, como mecanismo de coordenação do
processo econômico, pelo plano – de outro o planejamen-
to técnico de ação racional, cuja compatibilidade com o
mercado é absoluta.
[...]
O planejamento de que trata o art. 174, referido no seu §
1º, é – repito-o – planejamento do desenvolvimento econô-
mico. O que diz a Constituição, em síntese, no conjunto
dos preceitos aos quais há pouco fiz alusão, e que impor-
ta considerar, é que a União (o Executivo) elaborará pla-
nos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico
e social, planos que deverão ser aprovados pelo Congres-
so Nacional, com a sanção do Presidente da República;
os planos nacionais serão executados pela União e deve-
rão compreender os planos regionais, que serão executa-
dos pelos organismos regionais.

78 Acerca do tema (abuso do poder econômico), interessante consultar a
Lei nº 8.137, de 27.12.1990, a Lei nº 8.176, de 08.02.1991, bem como a Lei nº
8.884, de 11.06.1994.

79 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 310-311.
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A omissão estatal em dar efetivo cumprimento ao preceito em
destaque vem acarretando a permanência das desigualdades re-
gionais, pois não há um planejamento sistemático para combater
as causas do problema.

O art. 175 não se refere à atividade econômica em sentido
estrito, pois trata da prestação de serviços públicos, prevendo a
possibilidade de sua execução direta pelo Poder Público ou atra-
vés de concessão ou permissão, mediante licitação. Os temas
objeto dos arts. 176 e 177 (pesquisa e lavra de recursos minerais,
aproveitamento de potenciais de energia hidráulica e monopólio
estatal do petróleo) já foram referidos quando dos comentários
acerca das emendas constitucionais de números 06 e 09/95, res-
pectivamente. Os demais preceitos do capítulo I da ordem econô-
mica prevista na Constituição (arts. 178 a 181) cuidam da aprova-
ção de leis para ordenação dos transportes e tratamento jurídico
diferenciado para incentivar as microempresas e empresas de
pequeno porte, além do incentivo ao turismo e da disciplina de re-
quisição de documento de natureza comercial.

Analisando o tema em foco, Raul Machado HORTA80 assim
se posiciona:

Intervencionismo e liberalismo se alternam na formulação
dos princípios e essa relação alternativa, que poderá con-
duzir ao primado de um ou de outro, exprime o clima de
ambigüidade e duplo sentido que percorre as cláusulas da
Ordem Econômica e Financeira. Liberalismo, intervencio-
nismo e dirigismo econômico refletem as correntes que se
debateram na Assembléia Nacional Constituinte e as mai-
orias eventualmente vitoriosas imprimiram no texto da Cons-
tituição a concepção heteróclita da Ordem Econômica.

Não se comunga com tal pensamento. Com apoio em Eros
Roberto GRAU81, observa-se que a ordem estabelecida é fruto do
confronto de posturas e texturas ideológicas e de interesses que,

80 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte:
Del Rey, 1995. p. 296.

81 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 193.
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de uma ou de outra forma, foram compostos, aninhando-se no
texto constitucional. Assim, sendo a Constituição um sistema do-
tado de coerência, não se presume contradição entre suas nor-
mas. A ordem econômica na Constituição de 1988 não é, portanto,
contraditória.

Na verdade, a exposição elaborada revela a opção do consti-
tuinte por um sistema econômico – o sistema capitalista. Já o
modelo postulado pela ordem econômica caracteriza-se por apre-
sentar pontos de proteção contra modificações extremas, confe-
rindo ao legislador ordinário largo campo para tomar decisões,
desde que respeitado o modelo de bem-estar preconizado na
Constituição. A Constituição dirigente em vigor reclama a reformu-
lação do antigo Estado Liberal, substituindo-o pelo Estado das
Políticas Públicas, sendo certo que a Constituição de 1988 pode-
rá, no futuro, resultar adequada a uma outra realidade social, di-
versa da presente, em um tempo em que o Estado não represente
apenas determinados grupos, mas todo o social. A interpretação
dinâmica da Lei Maior se impõe a todos quantos não estejam pos-
suídos por uma visão estática da realidade82.

Feitos esses comentários, verifica-se ser interessante, ainda
que de forma breve, examinar como o Supremo Tribunal Federal,
guardião da Constituição, vem interpretando a ordem econômica,
trazendo à tona alguns casos julgados por aquela Corte. Cami-
nhe-se, pois, ao próximo tópico.

5 O DIREITO ECONÔMICO E O SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL

Como já foi objeto de estudo no decorrer deste trabalho, a or-
dem econômica está inserida na Constituição, daí a opção de con-
centrar o exame da jurisprudência acerca da intervenção do Esta-
do na economia no âmbito do Pretório Excelso, a quem cabe dar a
última palavra do Judiciário, quando a controvérsia envolve maté-
ria constitucional.

82 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 312 e 349-351.
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O primeiro caso a ser destacado diz respeito a uma ação dire-
ta de inconstitucionalidade em relação à Lei nº 8.039, de 30.05.
199083, que dispunha acerca de reajuste das mensalidades escola-
res. A Constituição ainda engatinhava, pois não havia sequer com-
pletado dois anos de promulgada, sendo certo que o diploma legal
fixava normas para os reajustamentos, o que, segundo a autora da
ação, violava os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência,
uma vez que a atividade educacional é livre às escolas particula-
res, não admitindo o controle ou tabelamento de preços, sendo pos-
sível a intervenção estatal apenas em casos de lucros arbitrários.

Julgando a contenda, entendeu-se que a educação, como ati-
vidade econômica de prestação de serviços, estava sujeita às re-
gras estabelecidas na ordem econômica e financeira, de maneira
que, para conciliar os fundamentos da livre iniciativa e da livre con-
corrência com os preceitos da defesa do consumidor e da redu-
ção das desigualdades sociais, era permitido ao Estado, por via
legislativa, regular a política de preços de bens e serviços, pois a
liberdade de determinação dos preços pelo empresário não era
absoluta, não ocorrendo, assim, a inconstitucionalidade da Lei nº
8.039/90 pelo só fato de ela dispor sobre critérios de reajustes das
mensalidades das escolas particulares84.

Em outro processo, a Suprema Corte analisou a compatibili-
dade com a nova Carta da Lei Delegada nº 04, de 26.09.196285,

83 BRASIL. Lei nº 8.039, de 30 de maio de 1990. Dispõe sobre critérios de
reajustes das mensalidades escolares e dá outras providências. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8039.htm>. Acesso
em: 06 out. 2009.

84 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 319/DF. Autora: Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino –
CONFENEM. Réus: Congresso Nacional e Presidente da República. Relator:
Ministro Moreira Alves. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurispruden-
cia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI$.SCLA.%20E%20319.NUME.)%20OU%
20(ADI.ACMS.%20ADJ2%20319.ACMS.)&base=baseAcordaos>. Acesso em:
06 out. 2009.

85 BRASIL. Lei Delegada nº 04, de 26 de setembro de 1962. Dispõe sobre a
intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de pro-
dutos necessários ao consumo do povo. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/Ldl/Ldl04.htm>. Acesso em: 06 out. 2009.
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que, dentre outras medidas, prevê a fixação de preços pela União
Federal e o controle de abastecimento. Na hipótese, o recorrente
se insurgia contra multa aplicada pela Superintendência Nacional
de Abastecimento (hoje já extinta, havendo sido sucedida nos fei-
tos remanescentes pela União), com arrimo no referido texto nor-
mativo, suscitando que ele violava os princípios da ordem econô-
mica.

No exame da questão, reconheceu-se a recepção da lei, ser-
vindo o instrumento normativo como meio para reprimir o abuso
do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à elimi-
nação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, além
de permitir a atuação fiscalizadora do Estado, tudo nos termos do
§ 4º do art. 173 e do art. 174, ambos da Carta Política em vigor86.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.512/
ES, houve uma contenda interessante: o Governador do Espírito
Santo impugnava lei, promulgada no ano de 2004, que instituía a
meia entrada para os doadores regulares de sangue em todos os
locais públicos de cultura, esporte e lazer mantidos pelas entida-
des e órgãos das administrações direta e indireta daquele Estado.
Argumentava-se que havia violação às normas que previam a com-
petência privativa do Chefe do Executivo para cuidar do assunto,
bem como a vedação à comercialização de sangue, contidas nos
arts. 61, § 1º, II, “e”; 84, II e VI, “a”; e 199, § 4º, todos da Constitui-
ção.

Examinando a questão, o relator, Ministro Eros Roberto GRAU,
destacou que, apesar do papel primordial da iniciativa privada no
sistema capitalista, opção do constituinte, a intervenção do Esta-
do na economia constitui um redutor de riscos tanto para os indiví-
duos como para as empresas, identificando-se com um princípio
de segurança. Ao estimular as doações de sangue através da lei

86 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Ins-
trumento nº 268.857/RJ. Agravante: Makro Atacadista S/A. Agravada: União Fe-
deral (Sucessora da extinta SUNAB). Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponí-
vel em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=
(AI$.SCLA.%20E%20268857.NUME.)%20OU%20(AI.ACMS.%20ADJ2%20268857.
ACMS.)&base=baseAcordaos>. Acesso em: 06 out. 2009.
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atacada, o Estado do Espírito Santo nada mais fez do que atuar
sobre o chamado domínio econômico por indução, agindo em con-
sonância com os princípios da ordem econômica, restando julga-
do improcedente o pedido formulado na ação87.

Em mais uma demanda envolvendo controle de preços pelo
Governo Federal, discutia-se a legalidade de portaria do Ministro
da Fazenda, editada no ano de 1996, que liberara os preços dos
produtos do setor canavieiro, a contar de 1º de maio de 1998. O
Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar no Estado de Per-
nambuco sustentava que o ato atacado violava, dentre outros, os
princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas e le-
galidade. Ao reconhecer a regularidade da liberação dos preços,
sem qualquer violação aos preceitos indicados, o Supremo Tribu-
nal Federal admitiu, por conseqüência, a possibilidade de o Esta-
do controlar os preços de produtos e serviços88.

Há um processo cuja decisão ainda não foi publicada, mas
que por sua relevância, em face da matéria debatida, merece ser
mencionado. Cuida-se da Argüição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) nº 46, promovida pela Associação Bra-
sileira de Empresas de Distribuição (ABRAED), através da qual se
pretendia a declaração de não recepção, pela atual Constituição,
dos preceitos da Lei nº 6.538, de 22.06.197889, que institui o mono-

87 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3.512/ES. Autor: Governador do Estado do Espírito Santo. Ré: Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo. Relator: Ministro Eros Grau. Disponível
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=
(ADI$.SCLA.%20E%203512.NUME.)%20OU%20(ADI.ACMS.%20ADJ2%203512.ACMS.)
&base=baseAcordaos>. Acesso em: 06 out. 2009.

88 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 23.543/DF. Recorrente: Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-
Açúcar no Estado de Pernambuco. Recorrida: União Federal. Relator: Ministro
Ilmar Galvão. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listar-
Jurisprudencia. asp?s1=(RMS$.SCLA.%20E%2023543.NUME.)%20OU%20
(RMS.ACMS.%20ADJ2%2023543.ACMS.)&base=baseAcordaos>. Acesso em:
06 out. 2009.

89 BRASIL. Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978. Dispõe sobre os serviços
postais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6538.htm>.
Acesso em: 06 out. 2009.
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pólio das atividades postais em favor da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT)90.

O relator do feito, Ministro Marco AURÉLIO, acolheu o pedido,
entendendo que os dispositivos que estabelecem o monopólio vio-
lam diversos princípios, dentre os quais o da livre iniciativa, o da
liberdade no exercício de qualquer trabalho e da livre concorrência.
Para ele, o art. 21, X, da Constituição, ao prever a manutenção do
serviço postal pela União, teria evoluído em sua significação, não
constituindo mais um monopólio, mas um conjunto de serviços
que a União deve garantir e, eventualmente prestar de forma dire-
ta, caso não haja interesse econômico para o desenvolvimento da
atividade em certos locais do território nacional.

O Ministro Eros GRAU abriu a divergência, sob o argumento
que o serviço postal constitui serviço público e não atividade eco-
nômica em sentido estrito, sendo inaplicáveis os princípios da li-
berdade de iniciativa e da livre concorrência, ocorrendo a presta-
ção do serviço em regime de privilégio e não de monopólio, impli-
cando restrição à liberdade de empreender, julgando improceden-
te o pedido. Foi acompanhado pelos Ministros Joaquim BARBO-
SA, Cézar PELUZO e Ellen GRACIE. Por sua vez, Carlos BRITTO
e Gilmar MENDES julgaram procedente em parte o pedido, decla-
rando a inconstitucionalidade de alguns artigos da lei. Após pedido
de vista, o Ministro Menezes DIREITO afirmou suspeição. Na se-
qüência do julgamento, o Ministro Carlos BRITTO apresentou es-
clarecimentos sobre o seu entendimento, prevalecendo o voto pro-
ferido pelo Ministro Eros GRAU, de maneira que o Tribunal, por
maioria, rejeitou o pedido, restando vencidos os Ministros relator,
Gilmar MENDES, Ricardo LEWANDOWSKI e Celso de MELLO91.

Os exemplos dos casos já decididos revelam que os princí-
pios básicos do capitalismo, tais como os da propriedade privada,
da livre iniciativa e da livre concorrência hão de ser interpretados

90 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico. São Paulo: Atlas, 2006.
p. 183.

91 As informações sobre o julgamento estão disponíveis em: <http://
www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo554.htm> Acesso em:
17 ago. 2009.
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em harmonia com os demais preceitos da Lei Maior, admitindo-se
o manejo de medidas de intervenção do Estado na economia que,
uma vez bem aplicadas, darão ajuda substancial para uma regular
atuação do mercado.

Nada obstante, as providências adotadas com arrimo na inter-
venção estatal têm que estar amparadas nos princípios da ordem
econômica e respeitar as demais regras constitucionais. Dois ca-
sos devem ser trazidos à baila para ilustrar esta assertiva: 1º) em
sede de recurso extraordinário, entidade educacional se insurgiu
contra decisão que concluíra pela ilegalidade de reajustes aplica-
dos às mensalidades escolares, restando reconhecido que os
aumentos violavam a Lei nº 8.039/90, há pouco referida. O funda-
mento do inconformismo era centrado na necessidade de se res-
peitar o ato jurídico perfeito, já que o contrato prevendo os reajus-
tamentos havia sido celebrado em outubro de 1989, não podendo,
assim, ser atingido por lei de 1990. Dirimindo a contenda, a Supre-
ma Corte declarou que a lei não poderia retroagir e prejudicar o ato
jurídico perfeito, dando, assim, provimento ao recurso92; 2º) igual-
mente em sede extraordinária, destilaria recorreu ao Supremo Tri-
bunal Federal argumentando ter sido prejudicada com tabelamen-
to de preços, pelo Estado, de produtos sucroalcooleiros em valo-
res inferiores aos seus custos. Analisando a matéria, a Corte as-
severou que a intervenção do Estado na economia não poderia
violar os princípios da livre iniciativa e da liberdade de concorrên-
cia, impondo prejuízos à empresa, dando, pois, provimento ao re-
curso93.

92 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 188.366/
SP. Recorrente: Instituto de Ensino de São Caetano do Sul Ltda. Recorrido:
Peterson Luiz Serafim. Relator: Ministro Moreira Alves. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(RE$.SCLA.%
20E%20188366.NUME.)%20OU%20(RE.ACMS.%20ADJ2%20188366.ACMS.)
&base= baseAcordaos>. Acesso em: 06 out. 2009.

93 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 422.941/
DF. Recorrente: Destilaria Alto Alegre S/A. Recorrida: União Federal. Relator:
Ministro Carlos Velloso. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurispruden-
cia/listarJurisprudencia.asp?s1=(RE$.SCLA.%20E%20422941.NUME.)%20
OU%20(RE.ACMS.%20ADJ2%20422941.ACMS.)&base=baseAcordaos>.
Acesso em: 06 out. 2009.
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O Supremo Tribunal Federal vem, com coerência, serenidade
e inteligência, exercendo a sua missão de intérprete maior da Cons-
tituição, no que diz respeito à ordem econômica nela inserida. Para
aqueles que imaginavam representar o novo texto o retorno ao li-
beralismo, com um capitalismo agressivo e sem amarras, aquela
Corte demonstrou, logo nas primeiras decisões, que não foi essa
a pretensão do constituinte, posicionando-se no sentido de que o
sistema capitalista adotado e previsto na Carta admite a interven-
ção estatal, inclusive possibilitando medidas mais extremas, como
o controle e o tabelamento de preços, desde que necessárias para
a sociedade e para o regular funcionamento do mercado, sem ol-
vidar que, quando a interferência se faz sem respeito aos precei-
tos constitucionais, as medidas adotadas merecem ser invalida-
das.

Entende-se que o bom desempenho da missão confiada à
Suprema Corte será indispensável para que o Estado observe os
parâmetros fixados na Lei Maior e adote o intervencionismo em
seu correto conceito, correspondente “a uma doutrina e uma prá-
tica segundo as quais o Estado, sem pôr em causa os princípios
fundamentais do sistema de mercado, procura corrigir os aspec-
tos do seu funcionamento que se mostraram particularmente ine-
ficazes, injustos ou inconvenientes”, na definição de António L. de
Sousa FRANCO94.

6 CONCLUSÃO

De todas as mazelas advindas com a recente e grave crise
econômica mundial, pelo menos uma lição positiva pode ser ex-
traída: o mercado não se regula por si só, sendo importante e ne-
cessária a intervenção do Estado na economia, fiscalizando o se-
tor financeiro e, especialmente no caso do Brasil, estimulando de-
terminados setores e regiões.

O estudo realizado pode ser resumido nas seguintes conside-
rações:

94 FRANCO, António L. de Sousa. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4.
ed. 6. reimp. Coimbra: Almedina. 1998. v. 1, p. 60.
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a) a idéia de intervenção estatal na economia surgiu em face
do esgotamento do Estado Liberal (este, fruto da Revolução Fran-
cesa), já que o individualismo e a livre competição aprofundaram
as desigualdades sociais, dando origem ao Estado Social de Di-
reito. A intervenção do Estado no domínio econômico não tem por
objetivo a sua socialização, mas sim atenuar os conflitos verifica-
dos na época em que imperava o liberalismo;

b) as modalidades de intervenção estatal na economia podem
ser resumidas em três: 1ª) por absorção ou participação –  carac-
teriza-se pelo Estado desenvolver ação como sujeito econômico,
assumindo integralmente o controle dos meios de produção em
determinado setor da atividade econômica, em regime de mono-
pólio (por absorção), ou, então, assumindo o controle parcial dos
meios de produção em setor da atividade econômica, em regime
de competição com empresas privadas que permanecem a exer-
citar suas atividades nesse mesmo setor (por participação); 2ª)
por direção – o Estado exerce pressão sobre a economia, estabe-
lecendo normas de comportamento compulsório para os sujeitos
da atividade econômica, como no caso de controle de preços; 3ª)
por indução – o Estado incentiva ou desestimula determinada ati-
vidade econômica, concedendo, por exemplo, benefícios fiscais
ou onerando, por tributo elevado, a importação de certos bens;

c) a partir dos anos 80 do século passado, tendo como marco
principal o governo da Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Marga-
reth THATCHER, o modelo do Estado Social foi sendo mitigado,
propondo-se uma menor participação do poder público na econo-
mia, com a instituição do denominado Estado Mínimo e a difusão
do ideal batizado de neoliberalismo. Sustenta-se o abandono, gra-
dual ou acelerado, por parte do Estado, dos setores mais relacio-
nados à iniciativa privada, aumentando-se o nível de participação
dos particulares na economia, com a abolição dos monopólios e a
gradativa desregulação legal das atividades econômicas;

d) a Constituição Brasileira de 1988 define um modelo econô-
mico de bem-estar, conforme pode ser constatado através dos
princípios gerais da ordem econômica, propondo uma realidade
social nova, sendo do interesse público a sua efetivação e a sua
concretização. O neoliberalismo teve, porém, forte influência nas
reformas operadas em nossa Lei Maior, na década de 90;
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e) de acordo com reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal, a nova Carta não representa um retorno ao liberalismo, a
um capitalismo agressivo e sem amarras, posicionando-se aque-
la Corte no sentido de que o sistema capitalista adotado admite a
intervenção estatal, inclusive possibilitando medidas mais extre-
mas, como o controle e o tabelamento de preços, desde que ne-
cessárias para a sociedade e para o regular funcionamento do
mercado, sem olvidar que, quando a interferência se faz sem res-
peito aos preceitos constitucionais, as medidas adotadas devem
ser invalidadas.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE A JURISDIÇÃO E A CONS-
TITUIÇÃO

Francisco Wildo Lacerda Dantas*

1. Introdução. 2. A formulação da regra jurídi-
ca. 3. A tutela e a evolução dos sistemas. 4.
Noção popular e definição técnica de jurisdi-
ção. 5. A Jurisdição e a Constituição: 5.1 – O
Poder Constituinte e a Constituição como
Norma; 5.2 – A Jurisdição Constitucional: a)
Conceito; b) Natureza jurídica; 5.3 – Neo-
constitucionalismo: a) Conceito e aspecto
histórico; b) Aspecto filosófico; c) Aspecto
teórico: I – Força normativa da Constituição;
II – Expansão da jurisdição constitucional:
marcos limitativos; III – Desenvolvimento de
uma nova dogmática de interpretação cons-
titucional; 5.4 – Neoprocessualismo: a) Cons-
tituição e processo; b) O direito fundamental
a um processo justo: Instrumentalidade e ga-
rantismo do processo. 6. Conclusões.

1. Introdução

Para publicação de um artigo numa revista destinada a come-
morar o centenário de exemplares editados, em que se veiculam
os precedentes desta Corte, mas que, neste exemplar comemo-
rativo, busca atingir um público mais extenso, pensei escrever
sobre a jurisdição e sua projeção na Constituição, notadamente
agora em que o país acompanha, com dedicada atenção para o
julgamento que a nossa Corte Suprema realiza, no exercício da
jurisdição.

* Desembargador Federal do TRF da 5ª Região. Professor Aposentado da
Faculdade de Direito da UFAL e Prof. Voluntário do Curso de Mestrado da
mesma Faculdade. Professor do CESMAC.
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Por isso, pretende-se examinar esse conceito, apreciar-se o
que se deve entender por jurisdição – atividade típica do Poder
Judiciário, em nosso país – bem como a Constituição, que é o
mais importante documento político, que estabelece e condiciona
a natureza e o exercício dessa função. São meras reflexões de
alguém que já se aproxima do momento de encerrar a atividade
jurisdicional, exercida por quase trinta anos.

2. A formulação da regra jurídica

Vivemos numa sociedade disciplinada por normas, por regras,
somos educados sob elas, aprendendo a conviver em sociedade,
em busca da felicidade, cuja procura constitui em si, um direito
natural, como tal considerado na mais célebre das constituições –
a norte-americana de 1776 – sendo, por isso mesmo, cogitada de
constar expressamente do nosso texto constitucional, providência
desnecessária e inútil. A busca da felicidade está ínsita à condição
humana, revela-se como a essência da dignidade da pessoa hu-
mana. Descarece de a lei maior fazer referência a ela para que
exista e, de outro lado, o simples afirmar que ela está garantida
não significa que alguém possa alcançá-la.

As leis, normas ou regras existem na sociedade para que se
ordene, no sentido de organizar-se (pôr ordem) no grupamento
humano, finalidade que justifica o próprio nascimento do Estado,
como afirma HANS KELSEN, um dos estudiosos do assunto1. A
necessidade de definirem-se essas regras ou normas surgiu des-
de que começaram os primeiros grupamentos humanos e cuja
apreciação exigiria um exame mais detido, no espaço reservado a
um despretensioso artigo. É do conhecimento geral, porém, que o
surgimento dessas normas está umbilicalmente ligado à criação
humana do próprio Estado como forma organizada da sociedade.

1 - Como se sabe, esse autor explicou que o Estado se revela como uma
sociedade organizada, através de normas e, em conseqüência, como essas
normas são jurídicas, um Estado sem o direito seria impensável. Cf. “Teoria
Pura do Direito”, Livraria Martins Fontes Ed., tradução de João Baptista Macha-
do, 1ª ed. brasileira, 1985, p. 327.
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3. A tutela e a evolução dos sistemas

PIERO CALAMANDREI, renomado jurista – sobretudo proces-
sualista –, explicou de forma bastante clara que o surgimento das
normas como definidoras das condutas que os seres humanos
devem ter de maneira a permitir uma convivência harmoniosa na
sociedade e que foram atribuídas, com o passar do tempo ao Es-
tado, por ser ele o responsável pela criação e manutenção de uma
ordem pública, se dá, hoje em dia, através da formulação das nor-
mas gerais e abstratas, aplicáveis a todos, mas que nem sempre
foi assim.

Explicou que se for examinar-se a experiência histórica do ponto
de vista da experiência comum sobre o objeto da criação dessas
normas, observar-se-á que elas se revelam como normas jurídi-
cas, isto é, normas que definem os padrões que as condutas hu-
manas devem seguir para atender a um interesse. Os mecanis-
mos utilizados pelo direito (segundo esse autor: qualquer que seja,
na ordem filosófica, sua origem ideal e sua justificação racional,
tendo em vista que qualquer Estado cria e impõe uma ordem que
deve ser mantida), podem ser reduzidos a duas espécies: formu-
lação para o caso singular e a formulação legal2.

A formulação para o caso singular se operou no mundo antigo
quando o responsável maior pelo incipiente aglomerado humano,
a tribo ou qualquer outra forma inicial de protoformação do Estado,
normalmente um sacerdote ou mesmo o monarca, resolvia os
conflitos humanos trazidos para o seu julgamento, a revelar que o
direito se manifesta como uma técnica de decisão dos conflitos
sociais, tema muito bem exposto por TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ
JR3. Tem-se um exemplo bíblico desse sistema no célebre exem-
plo do julgamento que o rei Salomão fizera a respeito de duas

2 - Cf. Piero Calamandrei, “Direito Processual Civil”, tradução de Luiz Abezia
e Sandra Drina Fernandez Barbery. Bookseller, Editora e Distribuidora. Campi-
nas – SP – 1999, vol. I, p. 96-97.

3 - Convida-se o leitor à proveitosa leitura da obra de Tércio Sampaio Ferraz
Jr, “Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação”, Ed. Atlas,
São Paulo, 2010, 6ª Ed. Revista e ampliada.
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mulheres que disputavam um filho, que serve para mostrar a sa-
bedoria divina do julgador. Já o sistema da formulação legal surgi-
ria depois, quando a organização estatal já se impusera, alcan-
çando dimensões antes inimagináveis, como aconteceu com
Roma, por exemplo.

A partir daí a ordem pública – justificativa maior do surgimento
do próprio Estado4  – precisa ser definida previamente para que
todos saibam de antemão como devem se conduzir. Basta imagi-
nar-se um império tão extenso como o de Roma, ou mesmo mais
antigo como o da Babilônia – que o precedeu em extensão – sem
um conjunto prévio de leis que regulassem as condutas de seus
habitantes. Não seria possível impor-se nenhuma ordem. Por isso
mesmo o primeiro sistema de formulação legal que se tem notícia
é o Código de Hamurabi, da antiga Babilônia, que alguns chegam
a dizer ter servido de modelo ao decálogo recebido de Deus por
Moisés, no monte Sinai. Em qualquer das hipóteses, o juiz como o
reconhecemos hoje, somente vem a surgir com a missão de tute-
lar, no sentido de proteger os vassalos do Estado, em cujo nome
atua. Isso corresponde, no mundo atual, aos cidadãos, na forma
da prescrição estabelecida pela norma geral e abstrata. Ou seja, a
função jurisdicional exercida pelo magistrado ou juiz embora hou-
vesse surgido com o primeiro sistema, veio a afirmar-se, com a
criação da legislação – correspondente ao segundo sistema, quan-
do se passou a reconhecer que o povo – terceiro elemento inte-
grante do Estado,  ao lado do Governo e do território – é formado
de pessoas que não tem somente deveres, tem também direitos
que cabe ao Estado tutelar, isto é reconhecer e satisfazer para se
caracterizar um Estado moderno, sobretudo um Estado democrá-
tico (que significa Estado do povo).

4 - Nesse sentido Darcy Azambuja, entre nós, esclareceu que o Estado se
evidencia como uma sociedade politicamente organizada que tem por fim o
bem comum. Cf. “Teoria Geral do Estado”, Ed. Globo, Rio, 1998, 38ª Ed., p. 02.
O bem comum está expresso na ordem jurídica que todo Estado impõe, pois,
como esclarece Michel Temer, o Estado “Consiste na incidência de determina-
da ordenação jurídica, ou seja, de determinado conjunto de preceitos sobre
determinadas pessoas que estão em certo território”. Cf. “Elementos de Direi-
to Constitucional”, Ed. Malheiros, São Paulo, 1999. 15ª Ed., p.15.
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4. Noção popular e definição técnica de jurisdição

Não se deve confundir, porém, a tutela jurídica com a tutela
jurisdicional. A tutela jurisdicional – prestada pelo Estado ou quem
a ele se assemelhe através da pessoa do juiz que se acha inves-
tido do poder de julgar, surgiu, como se acabou de ver, no primeiro
momento, com a formulação do direito para o caso individual. A
tutela jurídica somente veio a surgir depois, com a criação da for-
mulação legal do direito, quando se criou a norma geral e abstrata.
Apesar disso, tem-se reconhecido que “A função jurisdicional é,
assim, como que um prolongamento da função legislativa, e a pres-
supõe”5.

Para se compreender essa conclusão importa formular-se um
conceito técnico de jurisdição. Tornou-se de aceitação geral, a gosto
do povo, a conceituação de jurisdição como o dizer do direito. A
expressão – que se apóia na atuação romana antiga dos árbitros,
eleitos pelas partes, a quem cabia dizer o direito existente em de-
terminada situação, ou, como se anota ius dictio6 – apenas des-
creve a que se limitava a função jurisdicional nos primórdios de
seu nascimento, mas não serve para essa definição.

Qualquer jurista bem formado pode ser consultado sobre de-
terminada questão e sobre ela se pronunciar, dizendo se há direito
e a quem se atribui a titularidade. Não estará, porém, exercendo a
jurisdição se não estiver investido regularmente da função de jul-
gar. Por isso, costuma-se referir-se ao magistrado como o Esta-
do-juiz porque somente através dele se opera o exercício da juris-
dição, quando regularmente investido desse poder, outorgado pelo
Estado. Mesmo os jurados – juízes de fato, em oposição a juízes
de direito, os magistrados – que, entre nós funcionam exclusiva-
mente no julgamento de crimes contra a vida, dolosos (isto é, com
intenção de matar) – estão investidos deste poder reconhecido
pela própria Constituição, na forma do art. 5º, XXXVIII.

5 - Cf. Moacyr Amaral Santos, verbete Jurisdição – I, “Enciclopédia Saraiva
de Direito”, vol. 47, p. 76-81, mais precisamente p. 76. Para um aprofundamen-
to sobre o tema, examine-se a obra “Il giudice e la legge” de Riccardo Guastini,
G. Giappicheli Editore, Torino, 1995.

6 - Idem ibidem, p. 77.
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Atualmente, tem-se que, num primeiro momento, o Estado
tutela, isto é, protege, ampara os interesses que considera rele-
vantes, privilegiando alguns em detrimento de outros através da
norma jurídica, atribuindo a satisfação de certos interesses a al-
guns, enquanto atribui a outros o dever jurídico de satisfazê-los.
Quando isso acontece, estamos no campo da tutela jurídica. Ma-
lograda essa tutela porque o sujeito passivo não adimpliu esponta-
neamente o dever jurídico, surge para o titular do direito subjetivo,
dito direito material – correspondente a um interesse qualificado
pela incidência de uma norma que atribui a alguém um direito e,
em conseqüência, atribui a outrem um dever jurídico de satisfazê-
lo – ou seja, nasce para o titular desse direito denominado de ma-
terial um outro direito, distinto, pois caracterizado como o interes-
se de exigir que o Estado efetue a tutela jurisdicional, isto é, a rea-
lização autoritativa do direito prometido na tutela jurídica.

Portanto, a jurisdição deve ser conceituada, na forma propos-
ta por J. J. CALMON DE PASSOS como “a aplicação autoritativa
do direito”, que supre a aplicação voluntária do direito, correspon-
dente à idéia de tutela jurídica, desenvolvida no texto. A tutela juris-
dicional somente tem lugar quando a pessoa deixou de acatar o
comando da norma jurídica, isto é, não adimpliu o seu dever jurídi-
co de aceitá-la. Assim, a jurisdição estará mais bem definida se a
conceituarmos como a aplicação autoritativa do direito, é dizer como
a aplicação forçada da norma jurídica (tutela jurídica) pelo Estado-
juiz (tutela jurisdicional)7.

5. A Jurisdição e a Constituição:

5.1 O Poder Constituinte e a Constituição como Norma

No mundo moderno, a tutela jurisdicional – ou a jurisdição – é
vista como um direito fundamental com conteúdo muito mais abran-
gente do que o consagrado no texto constitucional que, por isso
mesmo, vem recebendo acréscimos, como o que se deu com o
novo item LXXVIII ao art. 5º, inserto através da EC nº 45, de

7 - Cf. “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. X, Tomo I, arts. 796 a
812, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1984, p. 23-25
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31.12.2004. A jurisdição moderna significa muito mais do que es-
tabelecer uma limitação ao Poder Legislativo, que deita suas raí-
zes na concepção liberal clássica, bem resumida por JOÃO BAR-
BALHO U. C., Ministro do STF, ao comentar a Constituição de 1891,
de que:

A funcção do liberalismo no passado, diz um eminente
pensador inglez, foi oppôr um limite ao poder violento dos
reis: o dever do liberalismo da época actual é oppor um
limite ao poder ilimitado dos parlamentos8.

O teor moderno desse direito fundamental remete ao estudo
da ação e apresenta como conteúdo três núcleos de direito que se
imbricam e se complementam: acesso a um tribunal imparcial e
independente, direito a um julgamento em prazo razoável e execu-
ção ou realização daquilo que foi decidido. Por isso, JORGE MI-
RANDA reconhece: “Obviamente, tutela jurisdicional (grifo do origi-
nal) não significa o mesmo que tutela judicial (grifos do original)”9.

 Modernamente se tem a jurisdição como uma função do Es-
tado destinada a realizar o direito coativamente, com duas carac-
terísticas importantes: autoridade e imparcialidade10.

A concepção da Constituição como norma – e como norma
superior, norma normarum (norma das normas) – decorre de uma
idéia que finca raízes no jusnaturalismo, no entendimento de que
havia um direito natural superior ao direito positivo, ao qual este
havia de ser conformado. Isso resulta, como demonstrou MAURO
CAPPELLETTI, do esforço dos juristas em positivar o jusnaturalis-
mo, o que se deu a partir do movimento do constitucionalismo pela
adoção das seguintes providências:

8 - Cf. João Barbalho U. C., “Constituição Federal Brasileira – Commentári-
os”, mantida a grafia da época, 1924, 2ª edição correcta e augmentada pelo
Autor (Publicação posthuma) F. Briguet e Cia. Editores, Rio de Janeiro, 1924, p.
294.

9 - Cf. “Direito Constitucional II – Direitos Fundamentais”, Ed. Faculdade de
Direito de Lisboa, 1993-1994, p. 134 e ss.

10 - Cf. Ovídio A. Baptista da Silva, “Curso de Processo Civil”, vol. I, Sergio
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1991, 2ª Ed. revista, p. 28-29.
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1. admitirem-se as Constituições modernas como normas
prevalentemente “de valor” porque, ainda que expressas em fór-
mulas necessariamente vagas, ambíguas, imprecisas e progra-
máticas, tem-se que definem uma tábua de valores que regem
determinada sociedade e que, por isso, devem ser respeitadas,
com caráter vinculativo das demais normas;

2. atribuir um caráter rígido a essa constituição, de modo a
não poder modificá-la se não cumpridas certas formalidades, nela
expressas;

3. buscar-se transformar a imprecisão e a imóvel estaticidade
dessas fórmulas consagradas na Constituição e a inefetividade
daquela prevalência, numa efetiva, dinâmica e permanente “con-
cretização” desses valores, através da obra de um intérprete qua-
lificado: o juiz constitucional (Hüter der Verfassung)11.

Essa última providência corresponde à idéia de um verdadeiro
Tribunal Constitucional, que se defende como um Tribunal ad hoc,
ou seja, um Tribunal criado apenas para esse fim. Chega-se a
defender que a jurisdição constitucional somente existe onde há
esses Tribunais, com o que se sustenta que se deveria transfor-
mar o STF, brasileiro, num verdadeiro Tribunal Constitucional, eli-
minando-se o controle difuso de constitucionalidade.

5.2 - A jurisdição Constitucional

a) Conceito

Como explicou JOSÉ AFONSO DA SILVA, a jurisdição consti-
tucional emerge como um instrumento de defesa da constituição,
em que esta é considerada não como um puro nome, mas como a
expressão de um sistema de valores aos quais se pretende dar
um conteúdo histórico e político12. Vem a ser, pois, uma jurisdição
distinta da ordinária, em que não se busca efetuar a tutela de direi-

11 - Cf. “O Controle Judicial de Constitucionalidade das Leis no Direito Compa-
rado”, tradução ao vernáculo de Aroldo Pinto Gonçalves e revisão de José Car-
los Barbosa Moreira, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1984, p. 09-15.

12 - “Jurisdição Constitucional da Liberdade; Ação Popular, Ação Civil Públi-
ca, Mandado de Segurança”, resumo da aula proferida, sob o mesmo título, no
Curso de Especialização em Direito Processual Civil promovido pelo Conse-
lho da Justiça Federal, em Brasília, no dia 26.02.97.
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tos subjetivos, mas a tutela dos valores expressos no texto cons-
titucional, e, pois, a tutela da própria Constituição, ainda que, por
via transversa, se venha obter, por meio dela, a tutela de direitos
subjetivos.

b) Natureza jurídica

Há uma questão sempre presente no exame da jurisdição cons-
titucional que envolve a apreciação correta de sua natureza jurídi-
ca. Diz respeito à discussão que surgiu desde a sua criação –
principalmente entre CARL SCHMITT e HANS KELSEN, em que o
primeiro sustentava que uma expansão sem inibição da justiça
não transformaria o Estado em Jurisdição, senão que os Tribunais
seriam transformados em instâncias políticas.  Em uma palavra,
os Tribunais Constitucionais – e, em conseqüência, a jurisdição
constitucional – não seria uma verdadeira jurisdição, mas uma ati-
vidade política, e, por isso, se negava que houvesse uma verda-
deira jurisdição constitucional, enquanto o segundo autor a reco-
nhecia, apontando-lhe características próprias e únicas.

Para CARL SCHMITT, o Tribunal Constitucional não chegava a
conhecer nem de verdadeiros conflitos constitucionais nem tam-
pouco de um litígio verdadeiro, porque, para que houvesse litígio,
as partes deveriam estar em uma determinada relação com a
Constituição de que resultaria sua legitimação ativa e passiva e
isso somente poderia ocorrer quando a Constituição fosse consi-
derada como um contrato, a que as partes estavam obrigadas a
cumprir e que, eventualmente, pudessem deixar de fazê-lo. Mas a
Constituição não é um contrato. Ela é uma decisão fundamental –
ou, se se preferir, é um pacto político fundamental – de onde se
conclui que a Constituição não pode ser objeto do processo.

Já HANS KELSEN preferia entender que todo o problema da
jurisdição constitucional remetia a uma questão de princípio: se
havia ou não conveniência em reconhecer que a Constituição tem
um caráter de norma jurídica. Essa postura acabou prevalecendo
ao fundamento de que se a resposta fosse negativa, isso implica-
ria uma série de conseqüências. A prevalecer o entendimento an-
terior, a Constituição seria concebida como um compromisso oca-
sional de grupos políticos, substituível em qualquer momento, quan-
do o equilíbrio das forças políticas impusesse um resultado diver-
so; haveria um estímulo para cada grupo melhorar suas posições
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no cenário político – se isso fosse possível – para eliminar seus
competidores. Preponderou, porém, o sentido oposto, de conce-
ber a Constituição como uma norma jurídica de caráter fundamen-
tal, destinada a presidir o processo político e a vida coletiva da
comunidade a que se refere.

Pela concepção vitoriosa, portanto, a Constituição passa a ser
encarada como um estatuto básico da vida comum. Isso implica a
necessidade de definir limites ao poder em relação aos cidadãos.
Em outros termos, a Constituição deve expressar, também, os
direitos destes – os cidadãos – tanto a uma vida privada livre do
poder, bem como a servir de instrumentalização deste – do poder,
naturalmente – como um fim – uma ferramenta, enfim – para pro-
mover as atuações positivas do Estado em busca de uma efetiva-
ção da liberdade efetiva e da igualdade real.

Para esse autor, a única forma em que se poderia ver, em
certa medida, uma garantia eficaz à constitucionalidade das leis
era a de atribuir a declaração de irregularidade (isto é, da inconsti-
tucionalidade) a um órgão diferente do órgão de onde o ato legisla-
tivo havia sido emanado. Afastou as objeções que eram, então,
apresentadas, como a de que essa atribuição importaria criar-se
um instituto incompatível com a soberania do parlamento, por ar-
gumentar que não se podia considerar que as leis criadas pelo
Legislativo não podiam ser controladas em respeito à sua criação,
por se tratar do exercício da uma função soberana, porque todas
as funções teriam que ser exercidas de acordo com o que estabe-
lecia o texto constitucional e que não havia soberania de determi-
nado órgão em particular, porque todos dependiam da Constitui-
ção13. Na verdade, isso apenas revelava que a Constituição regu-

13 - A propósito, em obra editada mais recentemente, Ricardo Guastini es-
creveu: legislação e jurisdição não são atividades originalmente distinguíveis:
como a jurisdição é a aplicação da lei, assim a legislação é a aplicação da
constituição; como a jurisdição pressupõe conhecimento da lei, assim a legis-
lação pressupõe conhecimento da constituição. A diferença entre legislação e
constituição – especialmente em regime de constituição rígida – é só uma
diferença contingente e quantitativa: geralmente (mas não necessariamente)
a constituição deixa ao legislador uma margem de discricionariedade mais
ampla do que aquela que a lei deixa ao juiz. Cf. tradução livre de um trecho da
obra “Il giudice e la legge”, G. Giappichelli Editore – Torino Via PO, 21, p. 16.
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lava, em definitivo, o processo legislativo, exatamente do mesmo
modo que o tinha feito em respeito à jurisdição e à administração
como funções subordinadas à lei e que, em conseqüência, o pos-
tulado de exigência da constitucionalidade da lei era, teórica e tec-
nicamente, de todo o direito.

Esse foi o grande argumento que prevaleceu para se admitir a
existência de uma jurisdição constitucional, única, inteiramente di-
versa da jurisdição comum, tanto que, atualmente, tem-se admiti-
do que a natureza da jurisdição constitucional é jurídica – ainda
que envolva, induvidosamente, aspectos políticos, como se exa-
minará no item seguinte. Estabelece-se, então, a seguinte distin-
ção: escolherem-se quais os valores fundamentais que farão par-
te do texto constitucional é uma tarefa política; examinar-se se,
uma vez definido constitucionalmente esse plexo de valores, os
atos governamentais infraconstitucionais, como as próprias leis,
contrariam esses valores, é tarefa jurídica.

Afinal, como esclareceria, posteriormente, J. J. GOMES CA-
NOTILHO, “Os problemas constitucionais, num Estado de direito
democrático, são irredutíveis a ‘questões jurídicas’ puras ou a ‘ques-
tões políticas juridicamente disfarçadas’. A dimensão política e a
dimensão jurídica são as duas dimensões necessárias e incindí-
veis das questões constitucionais (Ridder), sendo tão unilateral
classificar as funções exercidas por um tribunal constitucional como
‘funções políticas em forma jurisdicional’, como qualificá-las de ‘fun-
ções jurisdicionais sobre matérias políticas”14.

5.3 – Neoconstitucionalismo:

a) Conceito e aspecto histórico

Em decorrência da queda dos regimes totalitários como o na-
zismo, o fascismo, o corporativismo salazarista e o franquismo,
depois da II Guerra, surgiram documentos como a Lei Fundamen-
tal de Bonn, de 1949,  a Constituição italiana de 1947, a portugue-
sa de 1976 e a espanhola de 1978.

14 - Cf. “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, Coimbra, Livraria
Almedina, 1988, 2ª Ed., p. 592.
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Sob o influxo da ordem democrática que então se instalava,
superou-se o paradigma da validade meramente formal do direito,
em que bastava ao estado cumprir o processo legislativo, para se
produzir uma lei que expressasse o direito. Passou-se a entender
que o direito deveria ser compreendido dentro das respectivas re-
lações de poder, sendo intolerável que, em nome da ‘vontade do
legislador’, tudo que o Estado fizesse fosse legítimo: basta recor-
dar-se que o estado nazista havia sido um estado formalmente de
direito porque a supremacia racial havia sido definida em lei.

A partir dessa nova visão, a dignidade da pessoa humana pas-
sa a ser o núcleo axiológico da tutela jurídica, não mais se restrin-
gindo ao vínculo entre governantes e governados. Passa a se es-
tender para toda e qualquer relação, mesmo entre dois sujeitos
privados, em que, pela manifestação do poder, uma destas pes-
soas tivesse seus direitos violados ou ameaçados de lesão, tanto
que o art. 1º da Constituição alemã – a de Bonn, do país que exer-
ceu o mais terrível regime político que havia provocado a II Grande
Guerra – estabelece:

Artigo 1º (Protecção da dignidade da pessoa humana)
A dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as au-
toridades públicas têm o dever de a respeitar e proteger15.

b) Aspecto filosófico

O fundamento filosófico desse novo pensar está em que se
afastou a concepção, de sabor liberal, assentada em Rousseau,
de que a lei era a legítima expressão da vontade geral e, por isso,
“... deveria assumir uma natureza onipotente, ilimitada e absolu-
ta...”. Passou-se a considerar que “Pouca valia teriam os direitos
fundamentais se não dispusessem de aplicabilidade imediata, por-
que não passariam de meras e vagas promessas”. Reconheceu-
se que “Esta tendência é denominada de pós-positivismo, na me-
dida em que os princípios jurídicos deixam de ter aplicação mera-

15 - Manteve-se a redação original, em português lusitano, Cf.“A Lei Funda-
mental da República Federal da Alemanha”, com um ensaio e anotações de
Nuno Rogeiro. Coimbra Editora, 1996, p. 124.
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mente secundária, como forma de colmatar lacunas, para ter rele-
vância jurídica na formação judicial dos direitos” 16.

c) Aspecto teórico

O aspecto teórico do neoconstitucionalismo se revela de vári-
as maneiras, sendo dignas de registro três vertentes:

a) o reconhecimento da força normativa da constituição;

b) a expansão da jurisdição constitucional; e o

c) desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação
constitucional, como se resumirá a seguir.

I – Força normativa da Constituição

O novo saber a respeito do neoconstitucionalismo parte do
princípio que a Constituição não é apenas uma carta de intenções
políticas, antes se reveste de caráter jurídico imperativo e, em con-
seqüência, se impõe reconhecer:

1 – a vinculação do legislador, de forma permanente à sua
realização, o que corresponde à imposição constitucional;

2 – vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores
(Executivo, Legislativo e Judiciário), para os quais os princípios
constitucionais são diretivos materiais permanentes; e

3 – imposição desses princípios como limites materiais nega-
tivos dos poderes públicos, sendo inconstitucionais os atos que
os contrariem.

II – Expansão da jurisdição constitucional: marcos limitativos

Reconhece-se que tem havido uma expansão da jurisdição
constitucional em decorrência de vários fatores, como: a expan-
são da litigiosidade, a ampliação do acesso à justiça (basta olhar-
se para a criação dos Juizados Especiais, extremamente abarro-

16 - Cf. Eduardo Cambi, ob. cit., p. 142.  A respeito do debate que se instalou
sobre o cabimento ou não de considerar-se que a Constituição está garantida
e que a proteção dela está com os juízes, recomenda-se a leitura do opúsculo
“El neoconstitucionalismo a debate, de Carlos Restredo Piedrahita, publica-
ção do Instituto de Estúdios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2008,
2ª Ed. 1ª reimpressão. Colômbia.
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tados de processos) e a conscientização da cidadania, sentimen-
to que demorou a nascer entre nós, em virtude mesmo do tipo de
colonização que aqui tivemos.

Ela se deveu, também, ao movimento de acesso à justiça que
se desenvolveu no país, acrescido de havermos adotado, desde a
República, o sistema de controle difuso de constitucionalidade exer-
cido pelos juízes brasileiros que lhes permite ser o principal agen-
te responsável pela concreção dos direitos fundamentais, limita-
dos, porém a dois marcos significativos: a reserva do possível e a
reserva de consistência, pois que a decisão judicial há que consi-
derar a limitação dos recursos econômicos para cumprimento das
decisões judiciais, correspondente ao primeiro. O outro marco
consiste em que a manifestação judicial deve apresentar argumen-
tos substanciais que convençam de que o ato ou omissão do agente
público é incompatível com a Constituição.

III – Desenvolvimento de uma nova dogmática de inter-
pretação constitucional

Superou-se o entendimento de que o magistrado tinha que
aplicar a lei aos fatos, na forma de um silogismo. O neoconstituci-
onalismo constitucionalizou os direitos materiais e processuais –
de que resultou o neoprocessualismo – por se haver considerado
que a função ordenadora dos princípios supera as concepções
positivistas das fontes legais do direito, pois exercem uma ação
imediata, quando diretamente aplicáveis ou são diretamente capa-
zes de conformarem as relações político-constitucionais e uma
ação mediata, por funcionarem como:

a) critérios de interpretação e integração das normas;

b) elementos de construção e qualificação do sistema consti-
tucional; e, finalmente,

c) função prospectiva dinamizadora e transformadora, que
autoriza uma interpretação evolutiva, com novas formulações ou
normas que melhor se ajustem às idéias de direito inspiradoras da
Constituição17.

17 - Idem ibidem, com remissão ao autor luso – Prof. Jorge Miranda – na obra
“Teoria do Estado e Constituição”, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, p. 434.
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Toma-se como parâmetro para solução de eventuais colisões
entre princípios constitucionais, na aplicação de quaisquer normas,
o princípio maior da dignidade da pessoa humana, considerado
como vetor-mor da hermenêutica jurídica constitucional. Tanto é
assim que a Constituição da República Federal da Alemanha – a
Lei Fundamental de Bonn – estabelece, logo no art. 1º a proclamar
o valor maior a ser buscado em qualquer Estado Democrático de
Direito, para conjurar a ideologia medonha que havia dominado
aquele grande país, por tanto tempo, como acima transcrito.

5.4 – Neoprocessualismo

A visão do direito anterior se encontrava presa à codificação
desde o século XIX, somente tendo abandonado a idéia – vinda
desde o código de Napoleão – de ser ela, a lei material a sua posi-
ção central como fonte de direito. Nessa nova perspectiva, todo o
direito passa a estar subordinado à Constituição, não valendo ne-
nhuma norma jurídica por si mesma, senão quando quedar con-
formada com a Constituição, especialmente se ajustada aos direi-
tos fundamentais.

Daí que a defesa do processo que se realiza em nossa Supre-
ma Corte, representada por extraordinários advogados, esteja a
dizer que aquela Corte mudou de entendimento por haver abando-
nado uma postura garantista que – segundo a visão desses profis-
sionais – seria benéfica a seus representados. A garantia maior da
liberdade dos supostos réus deveria ser mais bem considerada –
ao ponto de prevalecer – do que a punição exemplar que vêm so-
frendo. Penso, porém, que esse julgamento apenas traduziu o
anseio da nação para que se pusesse um basta na corrupção,
tendo a interpretação que se tem feito pela Suprema Corte, num
juízo de ponderação, próprio de um Tribunal Constitucional, sendo
certo que nem sempre essa ponderação – como previsto por Ro-
berto Alexy – é conducente a uma otimização18. Às vezes, deve
prevalecer a vontade do povo, de onde dimana todo o poder sobe-
rano, tendo em vista que a norma fundamental – grund norm –

18 - Cf. “Teoria de los Derechos Fundamentales”, obra publicada pelo Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 111.
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nada mais é do que a norma pressuposta, ou seja, a aceitação
geral de que a decisão do STF – que, em última análise, é quem
diz o que é a constituição, deve ser respeitada19.

Afinal, a CF/88 também estabeleceu princípios regentes da
administração pública que, segundo o julgamento em andamento,
não foram respeitados, com grave ofensa a essas limitações, sen-
do certo que a otimização das garantias pessoais dos réus, com
eliminação da responsabilidade destes para com a probidade da
administração, poria em descrédito a própria atuação da Suprema
Corte, graças ao colossal ruído que o julgamento provocou na opi-
nião pública20. Assim, uma simples e mera interpretação garantista
não se compadeceria com os princípios maiores da própria ciên-
cia do direito.

19 - Cf. “Teoria Pura do Direito”, ob. cit., p. 211.

20 - Embora se tenha alegado, também, que esses julgamentos estão sen-
do feitos sob pressão da opinião pública, é importante ressaltar que a norma
fundamental, definida como princípio epistemológico da validade da constitui-
ção nada mais é senão a aceitação geral de que o texto constitucional deve ser
respeitado e obedecido por ser ele a nossa grund norm. A esse respeito,
Kelsen explicou que “A norma afirmada na premissa maior, segundo a qual
devemos observar os mandamentos de Deus (ou do Seu filho), está contida
no pressuposto de que as normas, cujo fundamento de validade está em
questão, ou seja, competência para estabelecer normas válidas” e, mais adi-
ante, na mesma obra: “O fato de uma norma pertencer a uma determinada
ordem normativa baseia-se em que o seu último fundamento de validade é a
norma fundamental”, explicando que “Uma tal norma, pressuposta como a
mais elevada (no caso, a aceitação como uma ordem geral reconhecida, sem
restrições, por uma comunidade, será aqui designada como norma funda-
mental (Grund norm). Cf. “Teoria pura do direito”, tradução ao vernáculo por
João Baptista Machado, com revisão para edição brasileira de Silvana Viana,
Livraria Martins Fontes Editora, São Paulo,  1960, 1ª Ed. brasileira, p. 206-207.
Graças a isso não se pode mais rejeitar a edição de medidas provisórias,
criação do novo texto constitucional que, como se sabe, não foi apreciado pelo
Poder Constituinte, mais acrescentado no envio do texto final à publicação.
Passou a integrar o texto constitucional, apesar desse vício, porque passou a
ser respeitado por todos, sem nenhuma impugnação, o que se revelou como
uma verdadeira norma fundamental ou pressuposto filosófico de sua aceita-
ção, segundo a concepção kelseniana. A esse respeito, registrou José Afonso
da Silva: As medidas provisórias (grifo do original) não constavam da enume-
ração do art. 59, como objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que
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Na verdade, já se reconheceu que as possibilidades episte-
mológicas (exatamente as decorrentes dos princípios da própria
ciência do direito) estabelecem limites a esses mandatos de oti-
mização21.

a) Constituição e Processo

A supremacia da Constituição sobre a lei e a repulsa à neutra-
lidade da lei e da jurisdição, fundada na garantia encartada no art.
5º, XXXV, da CF/88, constitui os elementos cernes dessa nova
visão. Em consonância com essa idéia básica, o art. 1º do projeto
do novo CPC, atualmente no Congresso Nacional, estabelece:

Art. 1º - O processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e os princípios funda-
mentais estabelecidos na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, observando-se as disposições deste
Código.

Reconhece-se, também, que a guarda da constituição é exer-
cida pelo STF, na forma do art. 102 da CF/88, devendo-se assina-
lar, como o fez pioneiramente CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
que a Constituição mantém com o processo uma relação dual: de
um lado, é ela que provê a tutela constitucional do processo, na
medida em que é o texto constitucional que defere as garantias de
tutela jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório, do
juiz natural, a exigência da motivação das atividades jurisdicionais,
além de outras ali expostas e, de outro lado, prevê um processo
jurisdicional, inteiramente diverso do processo comum, destinado,
unicamente, a julgar se as leis invocadas como tuteladoras do ale-

constar, porque sua formação não se dá por processo legislativo. São simples-
mente editadas pelo Presidente da República. A redação final da Constituição
não as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto e ignoran-
te, e abusado, introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final
(portanto depois do dia 22.9.88) e a promulgação-publicação da Constituição
no dia 5.10.88. Cf. “Curso de  Direito Constitucional Positivo”, RT. São Paulo,
1990. 6 ª Ed. de acordo com a nova Constituição, p. 452.

21 - Ou precisamente, como se lê na obra consultada: Las possibilidades
epistêmicas establecen limites a los mandatos de optimización. Cf. Carlos
Bernal Pulido, “El neoconstitucionalismo a debate”, ob. cit., p. 65.
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gado direito material (subjetivo) são ou não válidas, por não se
ajustarem à Constituição22.

Nesse último caso, a jurisdição constitucional exercida pelo
STF se reveste de características processuais únicas, absoluta-
mente inexistentes no processo comum. Exige um processo pró-
prio, em que não há parte e, por isso, se diz processo objetivo,
além de outras características – como a de não permitir litiscon-
sórcio nem desistência da ação – aqui não examinadas.23

b) O direito fundamental a um processo justo: Instrumen-
talidade e garantismo do processo.

O direito do acesso à justiça, garantido no dispositivo constitu-
cional já mencionado, não se esgota na admissão da propositura
de um processo ou na possibilidade de ingresso em juízo.

Antes, na visão dos principais autores europeus – Espanha e
Portugal, mencionando-se, agora, tão somente, a visão espanhola
a respeito do que se passou a denominar como direito à jurisdi-
ção. Segundo escólio de J. A. GONZALEZ CASANOVA em Espa-
nha esse direito pode esquematicamente subdividir-se em:

a) livre acesso aos juízes e tribunais;

b) proteção processual dos direitos humanos fundamentais;

c) garantia procedimental e execução das resoluções judi-
ciais24.

Essa nova visão do fenômeno promoveu a superação da di-
cotomia entre direito e processo. Passou a predominar uma visão
publicista do processo, como instrumento da jurisdição, que im-
põe que se desenvolva um fair process, ou um processo justo.

22 - Cf. “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I, Ed. Malheiros, São
Paulo, 2004, 4ª Ed. revista, atualizada e com remissões ao CC de 200, p. 53.

23 - Como consta de nossa obra despretensiosa “Teoria Geral do Processo
(Jurisdição * Ação(Defesa) * Processo)”, Ed. Método, 2007, 2ª ed.,  p. 458.

24 - Cf. J. A. Gonzáles Casanova, “Teoría del Estado y Derecho Constitucio-
nal”, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1989, p. 295
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Abandonou-se a idéia de que o processo era apenas um direito
subjetivo e se passou a vê-lo como uma garantia constitucional de
acesso à justiça ou, na visão européia, um direito à jurisdição.

EDUARDO CAMBI chama a atenção de que o neoprocessua-
lismo tem em mira a concretização do direito fundamental à tutela
jurisdicional adequada, célere e efetiva e à construção de técnicas
processuais capazes de tutelarem os direitos materiais25. Penso
que o projeto do novo CPC bem se ajusta a essa visão quando
atribui ao juiz, no art. 107, V, o poder de adequar as fases e os atos
processuais às especificações do conflito, de modo a conferir
maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o
contraditório e a ampla defesa.

Considera-se que o garantismo é considerado como o aporte
teórico da democracia.

Reconheceu-se que somente se realiza o regime democráti-
co onde há respeito aos direitos fundamentais e ele só existe onde
funcionam as garantias de sua eficácia. Desse modo, muito em-
bora se tenha dado ênfase ao processo penal, tem-se entendido
que a teoria do garantismo atinge a todos os ramos do direito, in-
fluenciando a construção do neoprocessualismo, sendo digno de
nota, porém, que como acima referenciado, nenhum princípio é
absoluto de modo a impor-se soberanamente.

Para o que nos interessa, o garantismo vem impor limites à
visão da instrumentalidade do processo. Se, de um lado, o pro-
cesso é visto como instrumento de realização do direito material,
com o que se realiza a instrumentalidade do processo; de outro
lado, não se pode perder de vista que o processo deve servir de
garantia dos direitos fundamentais, com o que supera a depen-
dência do direito material, para garantir-se a realização da justi-
ça.

25 - Cf. Eduardo Cambi, ”Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo”.
Processo e constituição – estudos em homenagem ao Professor José Carlos
Barbosa Moreira. Luiz Fux, Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. (coordenadores).
RT. São Paulo, 2006, passim.
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6. Conclusões

Em conclusão, pode-se afirmar que a jurisdição é uma função
pública cujo exercício se atribui ao Poder Judiciário. Busca-se, com
ela, manter a ordem e a paz pública aplicando os princípios e as
normas jurídicas criadas pelo povo, através de seus representan-
tes.

Essa função se realiza, em conformidade com os valores ga-
rantidos pela Constituição, nossa Carta Magna, a que todos deve-
mos respeito. A guarda da Constituição compete ao STF – nosso
Tribunal Constitucional – com poderes que lhe foram atribuídos
pelo próprio texto constitucional tanto para rever as decisões do
Poder Judiciário como para declarar inconstitucionais as normas
jurídicas criadas pelo Poder Legislativo.
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A PROBLEMÁTICA DOS EMBARGOS INFRINGENTES NO
 PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas*

1. Introdução

O recurso de embargos infringentes tem sido objeto de inten-
sos debates no Congresso, que aprecia projeto de novo Código de
Processo Civil (CPC), como sabem todos os que militam na sea-
ra do Direito.

No anteprojeto original, da Comissão de Juristas, havia sim-
plesmente a supressão dessa figura recursal.

E a explicação era a seguinte:

“Uma das grandes alterações havidas no sistema recur-
sal foi a supressão dos embargos infringentes27. Há mui-
to, doutrina da melhor qualidade vem propugnando pela
necessidade de que sejam extintos28. Em contrapartida a
essa extinção, o relator terá o dever de declarar o voto
vencido, sendo este considerado como parte integrante
do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.
__________

27 Essa trajetória, como lembra BARBOSA MOREIRA, foi, no curso
das décadas, “complexa e sinuosa” (Novas vicissitudes dos embar-
gos infringentes, Revista de Processo. São Paulo, v. 28, n. 109, p.
113-123, jul-ago. 2004, p. 113).

28 Nesse sentido, “A existência de um voto vencido não basta por
si só para justificar a criação de tal recurso; porque, por tal razão, se
devia admitir um segundo recurso de embargos toda vez que hou-
vesse mais de um voto vencido; desta forma poderia arrastar-se a
verificação por largo tempo, vindo o ideal de justiça a ser sacrificado
pelo desejo de aperfeiçoar a decisão” (ALFREDO BUZAID, Ensaio
para uma revisão do sistema de recursos no Código de Processo
Civil. Estudos  de direito. São Paulo: Saraiva, 1972, v. 1, p. 111).”

* Desembargador Federal (TRF5). Mestre e Doutor em Direito (PUC/SP).
Professor de cursos de graduação (UFRN) e pós-graduação (Uni-RN) em
Direito.
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(Código de Processo Civil : anteprojeto / Comissão de Ju-
ristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de
Código de Processo Civil. – Brasília : Senado Federal, Pre-
sidência, 2010. Disponível na internet em http://ghlb.files.
wordpress.com/2010/06/anteprojeto-novo-cpc.pdf).

Nos dispositivos, figurava simplesmente:

Art. 861. Proferidos os votos, o presidente anunciará o re-
sultado do julgamento, designando para redigir o acórdão
o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto ven-
cedor.
§ 1º Os votos poderão ser alterados até o momento da
proclamação do resultado pelo presidente.
§ 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instru-
mento, a decisão será tomada, no órgão fracionário, pelo
voto de três juízes.
§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e con-
siderado parte integrante do acórdão para todos os fins
legais, inclusive de prequestionamento.
(Idem, ibidem).

No Senado, a questão voltou a ser discutida, mas manteve-se
a supressão dos infringentes com a técnica da declaração neces-
sária do voto vencido e da integração deste ao acórdão para todos
os fins, alterando-se, tão-somente, a numeração do dispositivo,
que passou a ser o art. 896. Assim o Parecer do Senador VALTER
PEREIRA, Valter Pereira, Relator-Geral do PLS n.º 166, de 2010
(conferir em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.
asp?t=84033).

Entretanto, ao chegar na Câmara dos Deputados, a discus-
são sobre o tema se acirrou, como se pode ver a seguir.

“Uma das mais significativas transformações preconiza-
da pelo Projeto é a supressão dos embargos infringen-
tes.” (Parecer do Deputado Federal SÉRGIO BARRADAS
CARNEIRO, Relator-Geral na Câmara dos Deputados, da
da Comissão Especial que aprecia o projetos de lei nºs
6.025, de 2005, e 8.047, de 2010, ambos do Senado Fe-
deral, fls. 52. Disponível na internet em http://www.migalhas.
com.br/arquivo_artigo/art20120919-07.pdf).
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Porém,

“Houve muitos pedidos de retorno dos embargos infrin-
gentes ao projeto – eles haviam sido retirados na versão
do Senado.
Os argumentos favoráveis a este recurso são fortes: pres-
tigia-se a justiça da decisão, com a possibilidade de rever-
são do julgamento, em razão da divergência.
Sucede que a previsão deste recurso traz também alguns
problemas: a) há intermináveis discussões sobre o seu
cabimento, o que repercute no cabimento do recurso es-
pecial ou do recurso extraordinário, que pressupõem o
exaurimento das instâncias ordinárias. Há inúmeras deci-
sões do STJ que se restringem a decidir se os embargos
são ou não cabíveis; b) além disso, os embargos somen-
te cabem se o acórdão reformar a sentença ou rescindi-
la, o que limita muito o seu cabimento.
Assim, resolvi acolher uma sugestão que, de um lado,
garante à parte o direito de fazer prevalecer o voto venci-
do, com a ampliação do quórum de votação, e, de outro,
acelera o processo, eliminando um recurso e discussões
quanto ao seu cabimento.
Cria-se uma técnica de julgamento muito simples: sem-
pre que, no julgamento de apelação, agravo ou ação res-
cisória, houver um voto divergente, o julgamento não se
conclui, prosseguindo-se na sessão seguinte, com a con-
vocação de um número de desembargadores que permi-
ta a reversão da decisão.
Com isso, simplifica-se o procedimento: não há necessi-
dade de recorrer, não há prazo para contrarrazões nem
discussões sobre o cabimento do recurso. Havendo di-
vergência, simplesmente o processo prossegue, com a
ampliação do quórum.
Alcança-se o mesmo propósito que se buscava com os
embargos infringentes, de uma maneira mais barata e
célere, além de ampliada, pois cabe em qualquer julga-
mento de apelação (e não em apenas alguns) e também
no caso de agravo, sobre o qual silenciava o CPC/1973
em tema de embargos infringentes.”
(Idem, fls. 54/55).
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E a solução encontrada foi posta em forma de dispositivo, as-
sim:

Art. 964. Quando, em apelação ou agravo, o resultado não
for unânime, o julgamento terá prosseguimento em ses-
são a ser designada com a presença de outros julgadores,
a serem convocados nos termos do regimento interno, em
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão
do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais
terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões pe-
rante os novos julgadores.
§ 1º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever
seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 2º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-
se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em
ação rescisória, devendo o seu prosseguimento ocorrer
em órgão de maior composição previsto no regimento in-
terno.
§ 3º Nos tribunais em que o órgão que proferiu o julgamen-
to não unânime for o plenário ou a corte especial, não se
aplica o disposto neste artigo.
(Ibidem, fls. 1.078).

O objetivo deste singelo escrito é discutir o tema, buscando
oferecer alguma contribuição para a solução a que o legislador
haverá de chegar.

2. O dissenso na matéria

Com efeito, suprimir ou não os embargos infringentes é maté-
ria a respeito da qual há escasso consenso.

E digo isso com a tranquilidade de quem sempre defendeu a
postura do anteprojeto original – sou pela supressão do recurso –,
em especial à vista da técnica da inclusão obrigatória do voto ven-
cido e sua integração ao acórdão para todos os fins.

Sabe-se que, além de respeitável doutrina que vem – como
ressaltou a Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, Relatora-
Geral da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto – de
Alfredo Buzaid, e até de antes dele, praticamente todos os ilustres
integrantes da mencionada equipe de jurisconsultos (além da já
referida Relatora-Geral, o Presidente, Ministro Luiz Fux, e, senão a
unanimidade, certamente a vasta maioria de seus integrantes, os
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Professores Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira
Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro
Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José
Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro) pensam da mesma forma.

O mesmo pode se dizer do grupo de processualistas que as-
sessorou o Senador Valter Pereira, Relator-Geral da matéria no
Senado, constituído pelos Professores Ministro Athos Gusmão
Carneiro, Cassio Scarpinella Bueno, Dorival Renato Pavan e Luiz
Henrique Volpe Camargo, já que a orientação aí seguida foi a de
manter a eliminação dos infringentes, mesmo diante de vozes dis-
cordantes, embora quanto ao Ministro Athos Gusmão fique claro,
posteriormente, no parecer da Câmara dos Deputados (fonte já
referida, fls. 251), que ele é pela manutenção do recurso.

Ditas vozes discordantes se elevaram quando chegou o as-
sunto à Câmara, porque – como se pode extrair do parecer do seu
Relator-Geral, Deputado Sérgio Barradas Carneiro – ali não houve
acordo nesse assunto, quando se relembram as opiniões dos que
se manifestaram expressamente a respeito.

Vejam-se os seguintes exemplos, todos tirados do citado pa-
recer, contra a supressão dos embargos infringentes: Nelson Juli-
ano Schaefer Martins, pois reputa tratar-se de recurso que propi-
cia um julgamento mais justo (fls. 101); Ronnie Preuss Duarte, por
achar que esse recurso não seria causa de morosidade proces-
sual (fls. 102); Luiz Carlos, por entender que a ótica da reforma
deve ser a da sociedade, e não apenas a dos operadores do Direi-
to (fls. 102); d) Frederico Neves, porque enxerga neles meio de
fomentar a segurança jurídica sem, de forma alguma, comprome-
ter a celeridade processual (fls. 116); e) Marcelo Milagres (o texto
não revela o porquê, fls. 121).

Da mesma forma, mas a favor da eliminação deles: a) Flávio
Maia Fernandes dos Santos, por considerar que os infringentes,
na prática, representam um empecilho para a celeridade proces-
sual (fls. 102); b) Luiz Fux, porque só existem no Brasil e os enten-
de ineficientes (fls. 124); c) Alexandre Câmara (o texto não explica
seus fundamentos, fls. 124).
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O parecer mostra ainda a existência de várias emendas para
reintroduzir esse recurso no texto, sendo interessante mencionar
a fundamentação que para tanto é oferecida à fl. 251 e, posterior-
mente, à fl. 640:

... as estatísticas têm mostrado a grande utilidade dos
embargos infringentes, com alto índice de provimento. Além
disso, por se tratar de recurso com âmbito reduzido, não
tende a ser causa de atraso procedimental. Em outros
termos, o desaparecimento dos embargos infringentes em
nada acelerará o andamento processual, mas, ao contrá-
rio, a sua manutenção tende a oferecer à parte importante
instrumento para impugnação das decisões judiciais.

Os embargos infringentes objetivam rever o posicionamen-
to minoritário do Tribunal que manteve a sentença. A virtu-
de deste recurso reside na contribuição ao equilíbrio e aper-
feiçoamento das decisões proferidas por órgãos colegia-
dos, garantindo a segurança jurídica, conforme entendi-
mento da doutrina.
Os embargos infringentes têm processamento célere e des-
burocratizado. Não se tem conhecimento de qualquer dado
que sugira serem os embargos infringentes responsáveis
pela morosidade judicial. A experiência demonstra ser re-
lativamente baixo o número de julgados não unânimes que
revertem sentenças, com o que há de ser insignificante a
quantidade de embargos infringentes. Isso, por si só, de-
saconselha a sua eliminação do rol recursal.
De fato, os embargos infringentes são utilizados como meio
de revisão de decisão não unânime proferida em apelação
ou ação rescisória. Servem para fazer prevalecer os funda-
mentos e o dispositivo do voto vencido.
O fato de haver um voto vencido é razão suficiente para
ensejar a revisão do julgado com o intuito de aperfeiçoar a
decisão. Trata-se de um recurso que surge da necessida-
de de reapreciação do acórdão, visando um julgamento
mais justo proferido por um número maior de magistrados.

A controvérsia, portanto, instalou-se definitivamente em nosso
Parlamento.
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3. Síntese da disputa

De modo resumido, portanto, pode-se dizer que, tanto em fa-
vor da supressão do recurso, como contra esta, há diversas li-
nhas argumentativas razoáveis.

A favor da supressão:

a) o recurso causa morosidade processual, até por gerar dis-
cussões tocantes a seu próprio cabimento;

b) o recurso é ineficiente como forma de aperfeiçoar o julgado,
porque geralmente é seguido de um especial ou extraordiná-
rio, que possibilitam revisão da matéria junto às cortes superi-
ores, o que tornará inócua a possível alteração que se faça no
tribunal a quo;

c) a técnica da inclusão do voto vencido garante à parte inte-
ressada em recorrer amplas possibilidades de obter tal revi-
são nas cortes ad quem, já que se garante que vele até para
fins de prequestionamento.

Contrariamente à supressão:

a) a morosidade processual causada pelo recurso não é tan-
ta;

b) as estatísticas mostram que o número embargos infringen-
tes, em relação aos demais recursos que povoam os tribu-
nais brasileiros não é tão grande — o que os isentaria de ser
um fator de congestionamento do Judiciário;

c) as mesmas estatísticas expõem que o percentual de provi-
mentos dos infringentes é alto — o que mostraria como eles
são importantes para o aperfeiçoamento da Justiça.

4. Problemas da “solução” a que se chegou até o mo-
mento

Consoante relatamos linhas atrás, diante do dissenso, o pare-
cer do Relator-Geral da Comissão do novo CPC na Câmara foi
optar por um caminho que preservou a intenção do anteprojeto —
suprimir os embargos infringentes —, tentando, porém, conciliá-lo
com as ponderosas razões contrárias a tal eliminação.
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Isso, através da adoção de uma técnica de julgamento que,
diante da formação de um julgado por maioria, impõe a continuida-
de da sessão, com a convocação de mais julgadores, em número
suficiente para inverter o escore inicialmente formado, o que con-
feriria o aperfeiçoamento e a segurança buscados pelo jurisdicio-
nado, supostamente sem quaisquer dos entraves gerados pela
simples existência dos embargos infringentes.

Considerou o parecer que isso seria “uma técnica de julga-
mento muito simples” e que com ela “simplifica-se o procedimen-
to: não há necessidade de recorrer, não há prazo para contrarra-
zões nem discussões sobre o cabimento do recurso. Havendo
divergência, simplesmente o processo prossegue, com a amplia-
ção do quórum.” (fls. 55).

Data maxima venia, não se trata, de modo algum, de técnica
simples.

E isso porque a experiência de julgamentos em tribunais de
segundo grau, especificamente, Tribunais Regionais Federais e
Tribunais de Justiça, sedes por excelência desse tipo de julgado,
faz, desde logo, surgir a pergunta: de onde virão esses novos jul-
gadores (pelo menos dois, diante de um voto divergente) para a
composição do colegiado ampliado, que concluirá o julgamento?

Veja-se que dos trinta e dois tribunais de segundo grau da Jus-
tiça Comum (cinco da Justiça Federal, mais vinte e sete das Jus-
tiças Estaduais, incluída entre estas a do Distrito Federal), nas
apelações e agravos, a imensa maioria das cortes brasileiras es-
tabelece o julgamento por turmas ou câmaras constituídas:

a) por apenas três Desembargadores – portanto totalmente
incapazes de dar cumprimento à técnica de julgamento pre-
conizada para o caso de decisão por maioria – nos seguintes
tribunais:

a1) Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nos
termos do art. 3º, § 1º, combinado com o 13, II, do seu
Regimento Interno (RI);

a2) Tribunal Regional Federal da 2ª Região (art. 2º, § 5º,
combinado com o 16, III, do RITRF2);
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a3) Tribunal Regional Federal da 4ª Região (art. 2º, § 4º,
combinado com o 15, II, a, do RITRF3);

a4) Tribunal Regional Federal da 5ª Região (art. 3º, § 2º,
combinado com o 8º, II e III, do RITRF5);

a5) Tribunal de Justiça do Estado do Acre (art. 8º, combi-
nado com o 9º, II, a, do RITJAC);

a6) Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (art. 3º, § 1º,
combinado com o 89, I, do RITJAL);

a7) Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (art. 6º,
combinado com o 13, do RITJAM);

a8) Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (art. 91, § 3º,
combinado com o 97, II, do RITJBA);

a9) Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (art. 14,
parágrafo único, combinado com o 17, II, do RITJMA);

a10) Tribunal de Justiça do Estado do Pará (art. 26, I, do
RITJPA);

a11) Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (art. 13, com-
binado com o 16, II, do RITJPB);

a12) Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (art.
17, combinado com o 25, II, a, e o 25-A, II, a, do RITJPE);

a13) Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (art. 3º, § 2º,
combinado com o 85, I, do RITJPI);

a14) Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Nor-
te (art. 14, caput, combinado com o art. 18, do RITJRN); e

a15) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (“no míni-
mo três”, art. 9º, combinado com o 12 e seus incisos, e o
135, I, b, do RITJRO);

b) por quatro Desembargadores – ainda assim, insuficientes
para obedecer à técnica adotada no caso de formação de
maioria – nos tribunais a seguir:

b1) Tribunal Regional Federal da 3ª Região (art. 2º, § 4º,
combinado com o 13, II, do RITRF3);
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b2) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (art.
16, combinado com o 18, I, do RITJDFT);

b3) Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (art. 5º, combi-
nado com o 25, I, d, do RITJCE);

b4) Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (art.
7º, III, combinado com o 54, II, a, do RITJES);

b5) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — três
Desembargadores mais um Juiz convocado — (art. 20,
combinado com o art. 21, II, a e e, e 21-A, II, a, do RITJMT);

b6) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
(arts. 66 e 67, a e b, do RITJMS);

b7) Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (art.
4º do Ato Regimental nº 2, de 1989, combinado com o art.
29, II, do RITJSC); e

b8) Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (art. 11, com-
binado com o 402, II, a);

c) por cinco Desembargadores:

c1) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (art. 12, com-
binado com o 14, II, do RITJGO);

c2) Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (art. 9º,
VI, combinado com o 36, I e II, e 37, I e II, do RITJMG);

c3) Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (art. 4º, V,
combinado com o 89, II, do RITJPR);

c4) Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art.
81, § 1º, combinado com o 6º, II, do RITJRJ);

c5) Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
(“até cinco”, art. 17 e seu § 1º, combinado com o 19, II, a,
do RITJRS);

c6) Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (arts. 29 e
31 do RITJRR);

c7) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (arts. 34 e
35 do TJSP); e
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c8) Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (art. 8º,
caput, combinado com o 10, IV e suas alíneas, do RITJTO);

d) por sete Desembargadores, unicamente, no Tribunal de
Justiça do Estado do Amapá, ex vi do art. 3º, §§ 1º e 3º, com-
binado com o 19, II, a e b, do RITJAP.

Ou seja, dos trinta e dois tribunais, vinte e três (os quinze cu-
jas câmaras ou turmas são de três Desembargadores, mais os 8
cujas câmaras ou turmas são de quatro) terão imensa dificuldade
em funcionar com a nova técnica de julgamento – supostamente
simples – que substitui os embargos infringentes.

Porque os julgadores a mais virão de outras turmas ou câma-
ras! O princípio do juiz (rectius, juízo) natural, portanto, fica clara-
mente maculado. O feito será julgado por uma composição turmá-
ria antinatural.

Porém, há mais: e se um dos convocados, oriundo de outra
ou outras turmas ou câmaras for o voto condutor?

O feito será relatado por alguém que não integra o colegiado
que é o juízo natural do processo?

A agressão constitucional, nesse caso, será gritante.

Pior: e se os integrantes de outras turmas ou câmaras, con-
vocáveis, estiverem em sessão no mesmo momento, ou atenden-
do partes e advogados, escrevendo votos e decisões, participan-
do, enfim, de outras atividades, judiciais ou administrativas, ine-
rentes a suas funções?

Dirá algum desavisado: então, basta aumentar todas as tur-
mas ou câmaras para cinco membros.

Ora. Isso não resolverá nada. Antes, criará novos problemas,
porque aumentando o número de integrantes de cada órgão divisi-
onário mínimo (turma ou câmara), evidentemente diminuirá o nú-
mero deles, e, por conseguinte, a capacidade de julgamento do
Tribunal, o que implicará desaceleração da Justiça, maior tempo
para os julgamentos e menor eficácia da jurisdição!

Num tribunal como, por exemplo, o que integro – Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, de quinze Desembargadores – que
tem quatro turmas de três membros, só poderá haver duas de
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cinco, reduzindo o potencial de julgamento da Corte à metade,
porque seria inviável fazer três turmas de cinco, com a participa-
ção do Presidente, Vice e Corregedor, que têm múltiplas ativida-
des administrativas de que não conseguiriam se desincumbir, par-
ticipando das turmas. E, ainda que o pudessem fazer, elas cairiam
de quatro para três, reduzindo o potencial de julgamento em um
quarto.

E mesmo vários dos oito tribunais cujas câmaras ou turmas
já são de cinco Desembargadores não poderão, sem alguma difi-
culdade, adaptar-se à nova técnica, pois na maioria deles as ses-
sões de julgamento são com três ou quatro integrantes, o que le-
vará, quando menos, à suspensão do julgamento, para que termi-
ne na próxima assentada.

Ademais, se a câmara ou turma já for de cinco, o problema
perdurará, pois os votos vencidos poderão ser até dois, e aí será
necessário convocar três, e esses de onde virão?

E até no Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá, onde se tem
uma turma de sete, poderá haver três votos vencidos, e aí será
preciso chamar quatro julgadores, o que ultrapassará o número
dos integrantes da Corte!

Se vinte e três dos trinta e dois tribunais cíveis brasileiros de
segundo grau, a turma ou câmara julgadora das apelações e agra-
vos não tem integrantes suficientes, ver-se-ão as cortes com a
multiplicação do problema das convocações, que já as inferniza
desde que, em má hora, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004,
acabou com as férias coletivas nessas cortes.

Somente isso já bastaria para demonstrar que a solução en-
contrada para o problema na Câmara dos Deputados foi pouco
feliz, e que não deve ser adotada de modo algum. Ou se mantêm
os infringentes, ou se os suprime (melhor). Desse jeito é que não
pode ser.

5. Conclusão

A conclusão avulta aos olhos: a solução encontrada traz mais
desvantagens e problemas — alguns, quiçá, insolúveis — que a
manutenção do status quo ou, como pretendia o Anteprojeto, a
eliminação dos embargos infringentes.



99

Sempre me bati contra os infringentes, em especial num qua-
dro recursal como o nosso, em que já há espécies de recursos
demais, e oportunidades recursais ainda maiores.

As vantagens de aperfeiçoamento do julgado que esse recur-
so contém, e eu o reconheço, não superam a perda de tempo que
ele gera.

A técnica de inclusão do voto vencido, do Anteprojeto, resolve
problemas que a eliminação pura e simples da espécie recursal
poderia gerar, para fins de prequestionamento.

Os embargos infringentes, por mais que tenham virtudes, não
são imprescindíveis. A Justiça do Trabalho vive muito bem sem
eles. A harmonização jurisprudencial interna a cada tribunal pode
ser feita por outros meios.

Entretanto, a manutenção deles é muitíssimo menos danosa
que sua substituição pelo equivocado mecanismo alvitrado pela
Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Esta, tendo acer-
tado muito e em muitos assuntos, nesse pecou terrivelmente.

Cabe, porém, ainda, ao Parlamento, impedir que equívocos
tais prosperem. Que este trabalho possa ser um grito de alerta em
relação ao assunto em foco, é nosso objetivo.

Sabendo da excelência da condução dos trabalhos pela Pre-
sidência e Relatoria-geral da Comissão, que têm agido de modo
democrático, atencioso e cuidadoso, temos esperança de que este
assunto não se transforme em lei da forma problemática como
ora se apresenta.
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EFICÁCIA E EFEITOS DA SENTENÇA
(A BUSCA DE UMA VISÃO PRÁTICA DO TEMA)

Francisco Barros Dias*

1. Introdução. 2. Questão terminológica –
identidade ou distinção entre eficácia e
efeito. 3. O significado das expressões efi-
cácia e efeito entre alguns doutrinadores
na Teoria Geral do Direito no campo pro-
cessual. 4. Classificação e caracteriza-
ção dos efeitos da sentença. 5. O que re-
presentam os efeitos da sentença no cam-
po prático e a importância que adquire no
processo nos dias de hoje. 6. Conclusões.
7. Bibliografia.

1. – INTRODUÇÃO

O estudo da sentença no que toca aos seus efeitos, nos pare-
ce ser um dos mais relevantes ao processo, porém constata-se
ser um tema que não goza de muita clareza quanto a sua configu-
ração ou identidade de seu conceito.

É freqüente na doutrina e na jurisprudência a utilização das
expressões “eficácia da sentença” e “efeitos da sentença”, porém
sem guardar uma precisão terminológica. Ao contrário, nos depa-
rando sempre com muitas contradições e imprecisões que dificul-
tam consideravelmente a compreensão do tema.

Com o propósito de contribuir com o debate, nos propomos a
trazer alguns dados a respeito desse tema que consideramos re-
levante ao processo, especialmente quanto aos efeitos práticos
de uma decisão.

* Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5a Região. Mes-
tre em Direito pela UFPE. Professor Titular da UFRN.



101

Não é nosso propósito aqui adentrarmos no tema da coisa
julgada e os efeitos da sentença, ora entendendo ser o primeiro
um desses efeitos, ora sendo apenas uma qualidade que os efei-
tos da sentença pode adquirir com o seu trânsito em julgado. Ou
seja, procurando distinguir ou não a coisa julgada dos efeitos da
sentença.

A mesma coisa afirmamos com relação aos efeitos reflexos
da sentença que, como o tema anterior, comporta estudo aprofun-
dado e com riqueza de detalhes que a finalidade do presente tra-
balho não se presta a tal.

Também não tentaremos exaurir um tema que tem larga vas-
tidão, sob os mais diversos ângulos que se estuda a sentença,
quer no aspecto teórico, quer sob o signo da praticidade.

O nosso objetivo é apontar o uso das expressões eficácia e
efeitos da sentença como relevantes e de grande importância no
estudo da decisão, mostrando que com o passar do tempo o tema
vem adquirindo maior amplitude, tornando imprescindível com-
preendermos a sua atual classificação para que se alcance maior
praticidade na identificação dos efeitos principais e acessórios ou
secundários da sentença.

Com isso nos propomos demonstrar a necessidade de se vi-
sualizar os efeitos principais e acessórios da sentença, especial-
mente, como afirmado, sob os auspícios de sua praticidade de
forma a verificarmos a riqueza em que os mesmos se encontram
nos dias de hoje e a relevância que vêm a cada dia adquirindo,
quer no campo da legislação, quer na seara da própria decisão
para bem delinearmos os recursos cabíveis, o cumprimento da
sentença e os momentos ou fracionamentos que hoje comporta
um julgado.

Entendemos ser de suma importância a questão relativa aos
efeitos da sentença, especialmente quando estamos diante das
conseqüências práticas que um julgado pode trazer e influir deci-
sivamente na vida e nas relações jurídicas das pessoas.

Precisamos saber, quando estamos diante de uma decisão,
quais os comportamentos ou atitudes dos destinatários do julga-
do. Exemplos: deve-se cumprir ou exigir uma obrigação de pagar,
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fazer, deixar de fazer, ou entregar algo a alguém, quando tais obri-
gações resultam de uma sentença? Essas hipóteses são de efei-
tos ou de eficácias da sentença?

Nem sempre encontramos respostas precisas para essas in-
dagações. No entanto, a concepção moderna na busca de uma
teoria da sentença merece a nossa preocupação, e, com isso pro-
curarmos dar uma resposta que seja clara e objetiva o suficiente
para melhor compreensão da matéria.

Para empreendermos nosso trabalho, tratamos no capítulo 2
sobre a terminologia mostrando a identidade ou distinção entre efi-
cácia e efeito. No capítulo 3, ainda continuamos a perseguir a ques-
tão terminológica, buscando um sentido agora no campo doutriná-
rio, tanto na área da teoria geral do direito e na área específica do
processo civil. No capítulo 4, procuramos fazer uma classificação
e caracterização dos efeitos da sentença. No capítulo 5, busca-
mos demonstrar o que representam os efeitos da sentença no cam-
po prático e sua importância nos dias atuais. Por último, retiramos
algumas conclusões de tudo quanto foi visto.

2. – QUESTÃO TERMINOLÓGICA – IDENTIDADE OU DIS-
TINÇÃO ENTRE EFICÁCIA E EFEITO

A questão terminológica nos preocupa por entendermos que o
processo como meio de comunicação deve seguir uma lingua-
gem própria, sem que isso signifique dificuldade de compreensão
e objetividade da mensagem, a fim de alcançar o mais rápido pos-
sível o seu destinatário e este compreender aquilo que lhe foi dado
em termos de prestação jurisdicional.

FERNANDO SÁ, em um de seus trabalhos escritos em obra
conjunta – EFICÁCIA E COISA JULGADA –, afirma que “Eficácia é
termo genérico, lato, que engloba o conceito de efeito, contido na
sentença.”1

Depois acrescenta FERNANDO SÁ, “Finalmente, observamos
que, na ‘comunidade comunicativa’, jurídica – fora dos estritos li-

1 SÁ, Fernando. Ainda sobre as Diversas Eficácias e Efeitos da Sentença. In
EFICÁCIA E COISA JULGADA. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (organizador).
Rio de Janeiro: Forense. 2006, pág. 76.
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mites da teoria do processo –, estes dois termos, eficácia e efei-
tos – mesmo que impropriamente a nosso juízo – são usados lato
sensu, como correlatos, sem que, todavia, o contexto do discurso
deixe de ser compreendido pelo endosso intersubjetivo dado pelos
membros do auditório a que se destinam, com a óbvia ressalva de
que seja empregadas com rigor científico”.2

Não podemos afirmar que há identidade nas expressões efi-
cácia e efeito da sentença. Os termos guardam significados e obje-
tivos específicos. Enquanto a eficácia reside num campo mais
abstrato visando explicitar a potencialidade da realização de algo,
os efeitos são traduzidos como situações e elementos práticos
que se obtêm em uma sentença, como resultado daquilo que se
postulou em prol da necessidade de um bem da vida que só pode-
ria ser obtido através de uma prestação jurisdicional.

Esse bem obtido, reconhecimento de uma relação jurídica atra-
vés de uma declaração judicial, a constituição ou a desconstitui-
ção de um negócio jurídico, a condenação em alguma das espé-
cies de obrigações existentes em nossas relações jurídicas se-
jam voluntárias ou compulsórias, é o resultado que se quer e de-
seja em uma decisão judicial.

Então, é importante que esse resultado possa ser facilmente
compreendido para que possa seu destinatário se sentir suficien-
temente seguro e saber quais os caminhos e providências que
deverão ser seguidos, inclusive em se satisfazer com o julgado
logo em primeiro grau ou recorrer se o mesmo não atende à pleni-
tude de seus anseios dentro de uma ordem jurídica que lhe garan-
ta algo mais do que lhe foi dado.

3. – O SIGNIFICADO DAS EXPRESSÕES EFICÁCIA E EFEI-
TO ENTRE ALGUNS DOUTRINADORES NA TEORIA GERAL
DO DIREITO E NO CAMPO PROCESSUAL

Na teoria geral do direito não é difícil encontrarmos o termo
“eficácia”. NORBERTO BOBBIO explica que “O problema da efi-
cácia de uma norma é o problema de ser ou não seguida pelas
pessoas a quem é dirigida (os chamados destinatários da norma

2 Idem, pág. 78.
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jurídica) e, no caso de violação, ser imposta através de meios coer-
citivos pela autoridade que a evocou”.3  (Vê Teoria da Norma Jurídi-
ca, pág. 47).

Essa linha de pensamento é seguida por EDUARDO ÁNGEL
RUSSO, quando afirma que: “La eficacia del sistema puede ser
entendida em dos sentidos distintos: primero, en tanto la conducta
de los ciudadanos se ajuste al cumplimiento de lãs obligaciones
jurídicas, o sea, que se abstengan de cometer las conductas pe-
nadas por el sistema. Segundo, hay un sentido más fuerte de efi-
cacia, particularmente para aquellas teorías que adoptan como
criterio distintivo de la juridicidad, el elemento sancionatório”.4

No caso, ambas as posições nos parecem se referir à aptidão
que tem a norma jurídica de produzir efeitos, quer com o cumpri-
mento da mesma pelos seus destinatários, quer sancionando-se
o destinatário através da autoridade competente quando falha o
desiderato natural da norma.

Então, eficácia, sob a visão da teoria do direito, é a potenciali-
dade que a lei tem em sentido amplo para fazer surtir os seus
efeitos, principalmente visando a uma aceitação, aplicação e utili-
zação da mesma pelos seus destinatários.

Em uma visão processual, LIEBMAN procura trabalhar o tema
da eficácia da sentença com relação aos seus efeitos, sempre
voltado para a idéia da questão relativa a coisa julgada, procuran-
do demonstrar que a coisa julgada não é um efeito da sentença,
mas uma qualidade que se ajunta aos efeitos da sentença para
“reforçá-lo em sentido bem determinado”, como se pode extrair de
toda sua obra.5

3 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Tradução: Fernando Pavan
Baptista e Ariani Bueno Sudatti. EDIPRO. Bauru-SP: 2001, pág. 47.

4 Teoría General del Derecho – en la modernidad y en la posmodernidad. 3ª
edición. Lexis-Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2004, pág. 86.

5 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença e outros escri-
tos sobre a Coisa Julgada. Tradução: Ada Pellegrini Grinover, após a edição de
1945. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 1984, pág. 40.
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PONTES DE MIRANDA, ao falar de eficácia, também no cam-
po processual, faz compreender a expressão albergando os ter-
mos força e efeito, ou seja, a eficácia compreende força e efeitos
de uma resolução, no caso, de uma sentença: “Falando-se de efi-
cácia de resolução, tem-se de cogitar de força e efeitos, porque a
eficácia é a propriedade de ter força ou efeitos. É eficácia: a) certa
imodificabilidade pelo prolator que varia da modificabilidade, quan-
do o juiz volte a ter de examinar o assunto, até a sentença, que de
regra é imodificável (sentença apelável) e só excepcionalmente
alterável por provocação (juízo de retratação; embargos); b) a for-
ça formal de coisa julgada; c) a força ou o efeito declaratório, ou a
força ou o efeito material de coisa julgada; d) a força ou o efeito
constitutivo, condenatório, mandamental ou executivo, se o tem;
e) os efeitos próximos ou laterais; f) os efeitos-reflexos, que são
os da sentença como ato jurídico ou fato jurídico. Em sentido estri-
to, eficácia seria o ter os efeitos a) e b)”.6

No sentido utilizado por PONTES DE MIRANDA, as letras “a”
e “b” estão voltadas para a eficácia entendida como expressão
relativa à questão da coisa julgada material, isto porque na primei-
ra se refere à imodificabilidade da sentença, enquanto na segunda
fala expressamente da força formal da coisa julgada. As demais
letras do enunciado cuidam exatamente da força e efeitos declara-
tório, constitutivo, condenatório, mandamental ou executivo, além
dos efeitos próximo ou laterais da sentença e os chamados efei-
tos-reflexos do julgado.

Assim, sob o ângulo de visão do exponencial doutrinador, efi-
cácia definiria melhor a coisa julgada material, dada a imodificabi-
lidade do julgado, a coisa julgada formal seria uma força que resul-
tava da sentença, enquanto os demais elementos que podem ser
extraídos da sentença seriam força ou efeitos, todos advindos da
eficácia que esta sentença pode produzir.

Depois, continua PONTES DE MIRANDA a esclarecer outras
eficácias da sentença e repetir as anteriormente mencionadas,

6 MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Atualizado por Vilson Rodrigues
Alves. Tomo 1. Campinas: Bookseller. 1998, págs. 171 a 172.
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afirmando: “A eficácia da sentença concerne: a) ao processo, que
ainda continua, após ela, pois as próprias intimações e os recur-
sos são processo; b) à demanda, que se ultima com ela, ou com a
sentença que a reformar; c) à relação jurídica ou à inexistência de
relação jurídica, ou aos fatos, que ela examinou, por terem sido
objeto do pleito; d) ao conteúdo da sentença como prestação esta-
tal (declaração, constituição, condenação, mandamento, execu-
ção); e) a efeitos anexos ou a efeitos reflexos da decisão; f) à sen-
tença mesma como ato jurídico; g) à sentença mesma como sim-
ples fato”.

Interessante ainda é o significado reforçado de eficácia por
PONTES DE MIRANDA quando afirma que “Eficácia é (a) a ener-
gia automática da resolução judicial. A sentença ou o despacho
torna-se suscetível de ser obrigativo, eficaz, no momento em que
faz entrar na espécie abstrata a espécie fática; mas ainda é a lei
que vai marcar o momento dessa eficácia. As decisões sobre
mandado têm eficácia, posto que não haja litígio. Outra (b) preci-
sam de execução para que tenham eficácia completa. A regra é
que a eficácia depende da coisa julgada formal, mas a lei conhece
casos de exceção (e.g., as medidas preventivas)”.

Aqui o eminente Mestre procura ver a eficácia no momento
em que a sentença é proferida e adentrando o fato no campo abs-
trato da norma, já resultar daí alguma eficácia na sentença, porém
esclarecendo que a lei é quem vai ditar o momento dessa eficácia,
indo até o ponto em que determinadas eficácias só vão resultar
em sua completude com a execução do julgado, após a coisa jul-
gada formal, excepcionando-se as hipóteses de provimentos pre-
ventivos.

Depois esclarece de forma mais nítida que a eficácia compreen-
de tanto a força como o efeito, deixando bem claro que a primeira
está voltada mais para a coisa julgada, enquanto a segunda se
relaciona com o efeito que diz de perto a condenação que desá-
gua na execução, sendo que esta não existe nas sentenças decla-
ratórias, segunda sua visão naquele momento histórico. “A eficá-
cia compreende, portanto, a força (e.g., a eficácia consistente na
força de coisa julgada material da sentença declarativa) e o efeito
(e.g., eficácia consistente no efeito de execução da sentença con-
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denatória, efeito que as sentenças declarativas de ordinário não
têm).”7

Depois arremata: “Quando se fala de força e efeitos da sen-
tença – englobadamente, da “sua” eficácia – entende-se que se
sabe o que é eficácia jurídica. A linguagem vulgar e, infelizmente, a
grande maioria dos juristas não distinguem força e efeitos, concei-
tos ambos contidos em “eficácia”, palavra com que se traduz Wi-
rkung. A eficácia jurídica supõe que exista mundo jurídico, que o
nosso espírito capta em suas relações, de modo que toda mudan-
ça desse mundo é eficácia jurídica (cf. A. Manigk, Uber Rechtswi-
rkungen, 6-13)”.8

Portanto, eficácia para PONTES DE MIRANDA, em uma sín-
tese de seu pensamento, engloba força e efeitos da sentença, estes
mais palpáveis num mundo prático por ser alcançado através dos
fatos, enquanto aquela se pauta em um campo mais abstrato, cap-
tado por nossos espíritos em razão das relações entre os homens
que leva as mais variadas mudanças.

Para BARBOSA MOREIRA, a “Eficácia, enfim, é palavra que
se costuma usar, na linguagem jurídica, para designar a qualidade
do ato enquanto gerador de efeitos. Em correspondência com o
duplo enfoque dos efeitos, acima expostos, pode-se falar de eficá-
cia como simples aptidão para produzir efeitos (em potência) ou
como conjunto de efeitos verdadeiramente produzidos (em ato).
Menos freqüente é o uso de “eficácia” como sinônimo de efeito,
isto é, para designar cada um dos efeitos (em potência ou em ato)
particularmente considerados, o que leva a conferir-se ao mesmo
ato jurídico uma pluralidade de “eficácias”.9

O Professor BARBOSA MOREIRA, portanto, procura dar um
sentido genérico ao termo eficácia, sendo num primeiro momento

7 MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Atualizado por Vilson Rodrigues
Alves. Tomo 1. Campinas: Bookseller. 1998, pág. 173.

8 Idem … ob. Cit. Págs. 184 e 185.

9 MOREIRA, José Caros Barbosa. Conteúdo e Efeitos da Sentença: Varia-
ções sobre o tema, in TEMAS DE DIREITO PROCESSUAL, Quarta série. São
Paulo. Saraiva: 1989, págs. 175/176.
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a simples aptidão de produzir efeitos, potencialmente considera-
do, ou um “conjunto de efeitos verdadeiramente produzidos”, sen-
do aí já concretizado em ato.

Com essa idéia temos a eficácia num plano mais abstrato,
enquanto o efeito ficaria num patamar cujo vetor seria mais práti-
co.

FERNANDO SÁ, em trabalho escrito na obra conjunta organi-
zada por CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, após análi-
se do conceito de eficácia levado a efeito por FALSEA, esclarece:
“Eis pois aqui o que consideramos como sendo a conceituação do
termo eficácia. Esse fenômeno jurídico, através do qual o direito
se realiza, é aquele instante da situação jurídica, quando um espe-
cial interesse, tido como necessário pela comunidade jurídica, pas-
sa à concreção de determinada fattispecie posta na hipótese legal
para que se cumpra o efeito jurídico nela valorado e pretendido”.10

As lições aqui explanadas levam-nos a compreender que a
eficácia reina em campo mais abstrato, podendo ser expressão
utilizada pelo legislador para que algum objetivo seja alcançado,
transformando assim, aquilo que seria intenção e vontade em algo
concreto e por isso resultando em efeito plenamente palpável e
realizável ou realizado.

4. – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA

O estudo dos efeitos da sentença tem passado pelos mais
acirrados debates doutrinários e sempre foi alvo de teses e teorias
que pudessem justificar a sua existência e delimitar sua configura-
ção.

Basta lembrar o embate travado entre CHIOVENDA e LIEB-
MAN, para que se possa chegar a uma compreensão a respeito
da eficácia, dos efeitos ou da qualidade da sentença, a fim de que
se pudesse situar o conceito de coisa julgada.

10 SÁ, Fernando. Ainda sobre as Diversas Eficácias e Efeitos da Sentença. In
EFICÁCIA E COISA JULGADA. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (organizador).
Rio de Janeiro: Forense. 2006. pág. 87.
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LIEBMAN prenuncia vários efeitos da sentença procurando
sempre explicá-los diante do instituto da coisa julgada, quando afir-
ma: “quais são, pois, as relações entre a coisa julgada e esses
efeitos da sentença, vários e diversos, ora meramente declarati-
vos, ora constitutivos”.11

Essa posição de LIEBMAN, apesar da afirmativa de que os
efeitos da sentença são “vários ou diversos”, representava um mo-
mento histórico que não tinha os efeitos da sentença como além
de declaratório, constitutivo e condenatório, como principais, e, al-
guns acessórios ou secundários, como a hipoteca judiciária. Para
fazer essa constatação é bastante que se consulte sua obra Efi-
cácia e Autoridade da Sentença, que teve tradução de ALFREDO
BUZAID e anotações de ADA PELLEGRINE GRINOVER.

Hoje, é sabido que os efeitos da sentença vão além dos três
classicamente conhecidos como os declaratório, constitutivo e con-
denatório, mas também aceito pela quase totalidade da doutrina
como sendo cinco, pois adiciona-se ainda o mandamental e o exe-
cutório ou executivo lato sensu.

Mas, além desses efeitos chamados sempre de principais,
temos que verificar que o efeito condenatório faz disseminar ou-
tros efeitos no campo das obrigações como a obrigação de fazer
ou não fazer, entregar coisa certa ou incerta e por quantia certa ou
de pagar.

Há muitas formas de se entender esses efeitos. Para alguns,
estamos diante de efeitos práticos da sentença, enquanto para
outros, estamos diante mesmo de efeitos da sentença. Ainda há
quem nomine os chamados efeitos principais da sentença como
conteúdo da sentença.

É importante frisar nesta oportunidade que os efeitos princi-
pais da sentença, uma vez identificados historicamente, se torna-
ram permanentes, variando apenas em cada julgado, pois este
representa situação concreta que somente o seu objeto ou finali-

11 LIEBMAN, Enrico Túlio. Eficácia e Autoridade da Sentença e outros escri-
tos sobre a coisa julgada. Notas de ADA PELLEGRINI GRINOVER. Forense, 3ª
edição. Rio de Janeiro: 1984, pág. 17.
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dade pode definir. Não variam no tempo. Sempre foram os mes-
mos, havendo apenas divergência se o mandamento ou a execu-
tividade lato sensu seriam também efeitos da sentença.

No curso da história houve uma grande evolução quanto à
abrangência que a idéia de efeito da sentença pode alcançar. Ini-
cialmente foi trabalhado apenas o efeito declaratório, para em se-
guida afirmar-se ter o constitutivo e mais adiante o condenatório.
Bem depois é que se começou a aceitar os efeitos mandamentais
e executivo lato sensu, como perfeitamente possíveis de serem
vislumbrados em algumas sentenças, hoje posição quase unâni-
me da doutrina, passando assim da doutrina ternária, para a dou-
trina quinária, na terminologia de PONTES DE MIRANDA.12

Mas, a sentença não se limita a produzir somente esses efei-
tos. Outros efeitos chamados de acessórios ou secundários, como
a própria liquidação da sentença, o cumprimento da sentença hoje,
os honorários advocatícios, as custas e despesas processuais,
os juros de mora e/ou compensatórios, a multa de natureza coer-
citiva do julgado, a correção monetária, a hipoteca judiciária, os
cancelamentos ou suspensão dos mais variados tipos de regis-
tros e inscrições como: protesto, imóvel, automóvel, escrituras,
contratos, serviços de restrição ao crédito como serasa, spc, além
de muitos outros, são também efeitos da sentença.

Importante esclarecer também que estes efeitos conhecidos
como acessórios ou secundários são variáveis tanto em cada jul-
gado, como acrescidos ou suprimidos no tempo. Exemplo: a cor-
reção monetária não existia como efeito de sentença enquanto esta
não restou criada no Brasil. Os cadastros restritivos de crédito
nos dias atuais são exemplos típicos dessa característica. É que
surgem com certa constância novos tipos de cadastros.

LIEBMAN identifica na sentença ao lado dos efeitos principais
os efeitos acessórios ou secundários quando afirma: “Nas pega-
das de algumas breves proposições de WACH, a doutrina germâ-

12 Ao se fazer a leitura da obra de LIEBMAN, em sua Eficácia e Autoridade da
Sentença, chega-se exatamente a essa conclusão. Ali, de forma muito acanha-
da, LIEBMAN fala primeiro em efeito declaratório da sentença, depois do efeito
constitutivo e com menor expressividade em efeito condenatório.
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nica unânime completa o quadro dos efeitos possíveis da senten-
ça, colocando, ao lado dos principais (que ela, como sabemos,
identifica, na coisa julgada, na eficácia executória e na constituti-
va), outro grupo de efeitos que se manifestariam sobre as rela-
ções substanciais privadas das partes ou de terceiros e que se-
riam causados pela sentença, não em sua função do ato jurisdi-
cional, mas em sua simples qualidade de fato juridicamente rele-
vante;”.13

É importante frisar que os efeitos acessórios da sentença que
também podem ser entendidos como conseqüência natural da
sentença, são efeitos que resultam do princípio da sucumbência,
o qual pode ser ditado como traduzindo a idéia de quem é vencido
em uma demanda terá de suportar todos seus efeitos.

Por isso, não é desarrazoado se afirmar que mesmo não ten-
do sido requerido, ou se requerido vier a ser silente a sentença a
respeito dos seus efeitos acessórios, pode o Tribunal, caso haja
recurso, se manifestar de ofício sobre os mesmos, ou não haven-
do recurso, podem ser objeto de liquidação e de execução do jul-
gado. É bastante que este efeito acessório se compatibilize com a
espécie ou natureza do efeito principal. Por exemplo: juros, corre-
ção monetária, hipoteca judiciária, podem resultar de uma senten-
ça, mesmo que ela nada tenha feito de referência sobre a matéria
e com isso poderem ser objeto de execução ou de imposição no
cumprimento do julgado, desde logicamente que haja efeito princi-
pal de obrigação por quantia certa.

Os efeitos acessórios da sentença gozam desse privilégio por
serem em primeiro lugar dependentes ou acessórios dos princi-
pais, e, em segundo plano se encontrarem previstos expressa-
mente na ordem jurídica e poderem ser executados por força da
impositividade da norma que os criou ou da norma que os discipli-
na.

LIEBMAN é bem esclarecedor sobre o tema: “Produz a sen-
tença, às vezes, ao lado de seus efeitos principais, efeitos secun-
dários, que se distinguem dos primeiros, não por seu caráter ex-

13 LIEBMAN… Eficácia… pág. 71.
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clusivamente privatístico, nem por sua importância menor, porque,
não raro, são praticamente os mais relevantes, mas por sua falta
absoluta de autonomia; são simplesmente acessórios e conse-
qüentes aos efeitos principais e ocorrem automaticamente por for-
ça de lei, quando se produzem os principais. Não têm por isso os
efeitos secundários condições próprias de admissibilidade, que o
juiz deva reconhecer e declarar existentes, independentemente das
condições dos efeitos principais”.14

LIEBMAN afirma “Quando o exame da causa autoriza a prola-
ção da sentença com determinados efeitos (principais), dever-se-ão,
só por isso, produzir, e logo se produzirão, também os secundá-
rios, os quais, portanto, não deverão ser pedidos pelas partes na
demanda judicial, nem estar contidos e indicados na decisão (e
por isso é exato dizer que não fazem parte do objeto da sentença);
e assim como não poderiam ser produzidos separadamente dos
principais, não podem, tampouco, ser denegados quando se pro-
nunciam aqueles”.15

Assim, os efeitos principais precisam de pronunciamento da
sentença. Necessitam ser requeridos, postulados ou provocados.
Definem a natureza jurídica da ação ou da sentença. São perma-
nentes e só variam em relação a cada processo que se postula
algo em que eles deverão ser revelados.

Enquanto isso, os efeitos acessórios ou secundários da sen-
tença não precisam, necessariamente, que tenham sido analisa-
dos no julgado. Independem de requerimento ou postulação a seu
respeito, pois decorrem de uma condição natural de quem é ven-
cido e existem por força de imposição legal. Podem variar em cada
processo, mas não são permanentes ou absolutamente estáveis,
podendo variar também no tempo e se fazer surgir ou desapare-
cer a cada momento histórico. Não definem a natureza jurídica da
demanda ou da sentença, mas podem ser objeto de execução,
independentemente de constar expressamente do julgado.

14 LIEBMAN… Eficácia… pág. 75.

15 Idem, pág. 75.
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5. – O QUE REPRESENTAM OS EFEITOS DA SENTENÇA
NO CAMPO PRÁTICO E A IMPORTÂNCIA QUE ADQUIREM NO
PROCESSO NOS DIAS DE HOJE

Depois de nos delinearmos alguns pontos deste ensaio, po-
demos verificar, como digo na introdução, que o nosso primeiro
propósito é trazer um mínimo de compreensão do tema para faci-
litar o manuseio do instituto nas atividades dos intérpretes e apli-
cadores do direito.

O compreender vai desde o significado e riqueza da expres-
são em suas variadas formas, até chegarmos a um sentido que
facilite o trabalho de entendimento de um julgado, de um cumpri-
mento de uma sentença, a fim de que possamos saber a natureza
de uma ação e como sabemos o que temos a executar em um
julgado.

Ainda, mesmo estando diante de efeitos acessórios da sen-
tença, é possível saber que uma sentença em processo puramen-
te declaratório é suscetível de ser executado, tendo em vista que
seus efeitos acessórios comportam obrigações dentro de suas
variadas espécies, até mesmo por quantia certa, como ocorre com
honorários ou custas do processo.

São esses ingredientes que nos levam a vislumbrar a impor-
tância que o instituto adquire, a praticidade que comporta e o pres-
tígio que vem adquirindo na ordem jurídica, sendo exemplo palpá-
vel o art. 475-N, ao descrever a hipótese de execução em proces-
so de qualquer natureza, quando antes afirmava que o título exe-
cutivo só poderia se formar quando se tratasse de sentença con-
denatória.

O título executivo pode se formar de uma sentença puramente
declaratória, tendo em vista que ela comporta, além do seu efeito
principal que a identifica como tal, efeitos acessórios como paga-
mento de despesas expendidas com o processo, custas proces-
suais e honorários advocatícios.

Também é no campo prático que devemos entender os efei-
tos da sentença, a fim de que possamos saber quais os elemen-
tos ou capítulos que restaram resolvidos, definidos e versados no
julgado, para melhor se delimitar o objeto do recurso, sabendo-se
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primeiro do que se deve recorrer e do que não se deve. Portanto, a
definição do conteúdo do recurso vai depender da compreensão
que se tem dos efeitos que resultaram favoráveis ou desfavorá-
veis da sentença.

A compreensão e utilização da expressão em termos práti-
cos, leva à facilitação da fase do cumprimento da sentença, quer
quanto aos efeitos principais, quer quanto aos acessórios, extrain-
do-se a idéia precisa do que deve ser executado, quais os efeitos
que já resultaram líquidos, os ilíquidos que comportam atitudes
distintas, executar no todo em parte, liquidar no todo ou em parte.

As espécies de obrigações que podem resultar de um julgado
são perfeitamente definíveis através dos efeitos da sentença. Com
isso vamos saber se o cumprimento da sentença vai ocorrer atra-
vés de um dar, um fazer ou não fazer e/ou um pagar.

O tema torna-se de suma importância na definição, compreen-
são e praticidade do instituto da antecipação dos efeitos da sen-
tença, pois, o seu delineamento, quanto a sua real identificação
reside inteiramente no estudo dos efeitos do julgado, seja ele defi-
nitivo, seja ele provisório.

Ainda, ajuda a se compreender o julgamento fracionado do
processo, hoje transformado em tema tão polêmico, além de ser
de suma importância quando estamos diante de efeitos retroati-
vos, diferidos, retrooperantes ou modulados do julgado.

Torna-se necessário se reafirmar que muitas são as vanta-
gens, muitos são os frutos obtidos com o sentido prático que deve
ter os efeitos da sentença, fugindo-se um pouco do sempre apro-
fundado exame teórico do instituto, para podermos usufruir de seus
resultados na planície prática do processo, especialmente pelo fato
de se tentar, no momento, traduzir o processo e seu procedimento
em coisa relativamente simples, palpável e compreensível, senão
a todos, mas pelo menos àqueles que de uma forma ou de outra
lidam com esse enigma que é o processo.

6. – CONCLUSÕES

Não podemos afirmar que há identidade nas expressões efi-
cácia e efeito da sentença. Os termos guardam significados e obje-
tivos específicos. Enquanto a eficácia reside num campo mais
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abstrato visando explicitar a potencialidade da realização de algo,
os efeitos são traduzidos como situações e elementos práticos
que se obtêm em uma sentença, como resultado daquilo que se
postulou em prol da necessidade de um bem da vida que só pode-
ria ser obtido através de uma prestação jurisdicional.

As expressões eficácia e efeitos são encontráveis tanto na
teoria do direito como no estudo da sentença e fazem parte  inte-
grante desta, mas não se podem confundir os conceitos, pois, como
visto, cada um guarda sua peculiaridade.

Os efeitos principais da sentença no decurso do tempo resta-
ram configurados como declaratório, constitutivo, condenatório,
executivo lato sensu e mandamental. Esses efeitos são invariá-
veis no tempo e mutáveis apenas em cada caso julgado, definem
a natureza jurídica da ação e da sentença.

Os efeitos acessórios ou secundários da sentença podem ser
identificados como liquidação, cumprimento da sentença, custas
e despesas processuais, honorários advocatícios, hipoteca judiciá-
ria, multa coercitiva, juros, correção monetária, cancelamentos de
protesto, de registros das mais variadas espécies e são mutáveis,
freqüentemente, no tempo e em cada caso concreto julgado, não
definem a natureza jurídica da ação ou da sentença, mas são tão
relevantes no campo prático tanto quanto os principais.

Os efeitos da sentença, uma vez identificados, gozam da mais
relevante importância no campo prático, quer para se poder recor-
rer ou não do todo ou em parte da sentença, quer para executá-la,
liquidá-la. Também se presta a identificar o que se pretende ante-
cipar em termos de efeitos da sentença em casos de urgência, de
fracionamento do julgado ou de abuso do direito de defesa, além
de possibilitar a sua modulação.
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A NOVA SISTEMÁTICA DA PRESCRIÇÃO E DA DECA-
DÊNCIA*

Edilson Pereira Nobre Júnior**

SUMÁRIO: 1 - A importância e a delimita-
ção do tema; 2 - Revivendo alguns con-
ceitos: prescrição, decadência e impres-
critibilidade; 3 - Inovações legais em sede
de prescrição; 3.1. Disposições gerais
sobre prescrição; 3.2. Das causas que
impedem, suspendem ou interrompem a
prescrição; 3.3. Dos prazos prescricio-
nais; 3.4. Prescrição, fundo do direito e
prestações sucessivas; 4 - A decadência
e o seu regime jurídico.

1 – A importância e a delimitação do tema.

A primeira observação que se impõe versa sobre o destaque –
que poderia parecer uma novidade para os mais desavisados – da
relevância do estudo do direito civil no âmbito da Justiça Federal,
cuja competência, bem como maior número de feitos que proces-
sa, condiz mais com a aplicação dos institutos afetos ao que se
convencionou denominar de direito público.

Não há que se falar duma total autonomia de nenhum dos ra-
mos do sistema jurídico, capaz de tornar o seu estudo indiferente

* Escrito que retrata, com acréscimos de pormenor, exposição realizada
pelo autor no dia 21 de setembro de 2012, durante o curso “Direito Civil para
Magistrados Federais”, patrocinado pela Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região e que teve lugar no Município de Recife (PE). Na oportunidade, sobre-
vém o realce à honraria representada pelo convite a mim formulado pelo Dr.
Flávio Lima, magistrado e professor da Faculdade de Direito do Recife, ao qual
coube exercer a coordenadoria científica do evento. Fica registrado o agradeci-
mento.

** Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Professor
da Faculdade de Direito do Recife - UFPE, instituição na qual cursou mestrado
e doutoramento em direito público. Professor da Faculdade Estácio do Recife.
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aos demais. Todas as matérias jurídicas, as quais são agrupadas
por necessidade de organização didática, mantêm uma inter-rela-
ção entre si. É repelida qualquer tentativa de autismo jurídico.

Não foi à toa que Alejandro Nieto1, referindo-se à realidade do
direito como sistema, disse que tal significa que todas as regras e
conceitos jurídicos devem ser tratados como uma unidade global,
na qual cada um dos seus elementos se faz compreensível, com-
plementando os demais, de maneira que nenhum deles poderia
ser visto isoladamente. A unidade sistemática, portanto, repele a
existência de compartimentos estanques2.

O direito civil, em face de sua notável precedência, o que lhe
garantiu uma melhor estrutura dos seus institutos, antecipou-se –
e muito – à tentativa de sistematização, não somente dos seg-
mentos do direito público material, mas dos demais do próprio di-
reito privado.

Daí que a doutrina, com carradas de razão, alude à generali-
dade como traço inegável do direito civil. É o caso, por exemplo,
de Federico de Castro y Bravo3 e António Menezes Cordeiro4.

1 Limitaciones del conocimiento jurídico. Madri: Editorial Trotta, 2003. p. 28.

2 Muito embora voltada para os confins do direito tributário, não se olvide
admoestação de Alfredo Augusto Becker, no sentido de que a autonomia de um
ramo jurídico não vai além do plano didático. A afirmação foi categórica: “Pela
simples razão de não poder existir regra jurídica independente da totalidade do
sistema jurídico, a autonomia (no sentido de independência relativa) de qual-
quer ramo do Direito Positivo é sempre e unicamente didática para, integran-
do-se os efeitos jurídicos resultantes da incidência de determinado número de
regras jurídicas, descobrir a concatenação lógica que as reúne num grupo
orgânico e que une este grupo à totalidade do sistema jurídico” (Teoria geral do
direito tributário. 5ª ed. São Paulo: Editora Noeses, 2010, p. 34).

3 O lente espanhol (Derecho civil de España. Madri: Editorial Civitas, 1984.
Tomo I, p. 117-118), ao depois de dissecar o núcleo do direito civil, enuncia que
este não se encontra reduzido às instituições que indicou, não perdendo, as-
sim, seu caráter básico e expansivo. Daí ser possível vislumbrar naquele o
traço do ius commune, cujo conteúdo não tem limites precisos, prestando-se
a base dogmática de todo o direito não estritamente político.

4 Diz o autor: “Pelas suas características, pela sua generalidade e pelas
suas tradições, o Direito civil não é apenas o Direito comum do privatismo: ele
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Demonstração disso está na circunstância de que, antes mes-
mo da consagração nas constituições, os princípios gerais do di-
reito tiveram por hábitat os códigos civis, não se podendo negar
que muitos institutos jurídicos, de sentida importância, tiveram os
seus contornos nos demais ramos do direito público e privado de-
rivados de conteúdo semelhante formalizado pelo direito civil.

Entre nós, Seabra Fagundes5 enfatizou que a preeminência
das instituições do direito privado na cronologia da evolução do
Direito, resultante da estrutura absolutista do Estado, que procura-
va evadir-se à disciplina jurídica, fez com que o direito administra-
tivo tivesse na legislação civil a origem de alguns de seus princi-
pais institutos, tais como a teoria da nulidade dos atos administra-
tivos, a responsabilidade patrimonial estatal por ato ilícito, a teoria
dos funcionários de fato e a noção de personalidade.

Na situação que ora se pretende analisar, não se pode des-
considerar a influência que o tempo, como fato jurídico, exerce
também nas relações entre a Administração e os cidadãos. Uma
das características do Estado de Direito foi justamente a possibili-
dade de controle jurisdicional dos atos administrativos, o qual não
está imune da sujeição a prazos. Os entes administrativos, por
sua vez, também demandam os cidadãos. Por isso, a prerrogati-
va inerente à invalidação dos atos administrativos ampliativos da
esfera jurídica dos administrados não se apresenta exercitável sem
limitação no tempo, estando sujeita à caducidade.

opera como Direito comum de toda a ordem jurídica. Quando, nas mais diver-
sas situações, falhem conceitos ou quadros de referência, o Direito civil, en-
quanto repositório mais geral da instrumentação jurídica, pode acorrer, sendo
utilizável, no mínimo, como referência ordenadora” (Tratado de direito civil por-
tuguês – parte geral. 2ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000. Tomo I, p. 33).

5 Da contribuição do Código Civil para o direito administrativo. Revista de
Direito Administrativo, v. 78, outubro/dezembro de 1964. Do estudo extraio a
passagem seguinte: “Os princípios gerais expressos no Código Civil são tam-
bém valiosos para o Direito Administrativo. O ordenamento sistemático e com-
pleto de preceitos gerais, traduzidos em linguagem sempre escorreita e as
mais das vezes precisa, fazem tais preceitos de grande préstimo para a urdi-
dura e o desate das relações entre Administração e administrador” (op. cit., p.
6).
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Essa constatação se reforça quando, no plano da doutrina
administrativa, conforme expõe Ramón Parada6, viceja a compre-
ensão de que um regime de direito administrativo, calcado em nor-
mas específicas destinadas a reger a organização e as relações
da Administração Pública com os administrados, bem assim a
existência de um controle jurisdicional próprio, não opera como
obstáculo para que determinados tipos de relações jurídicas admi-
nistrativas se sujeitem ao direito privado. Assim, a formulação de
um ramo especial do direito, como o administrativo, não significa,
grosso modo, impedimento para o emprego, nos vínculos corres-
pondentes, de outros ramos e instituições jurídicas. É o que vem a
ocorrer com a prescrição e a decadência.

Feito esse esclarecimento, procurarei delimitar, à medida do
possível, a abordagem do tema – que por si é vastíssimo – às
inovações e questionamentos que a promulgação do Código Civil
atual, na sua primeira década de vigência, vem suscitando peran-
te os operadores jurídicos.

Dentro desses aspectos, não pode passar despercebido, mais
uma vez invocando Menezes Cordeiro7, o realce merecido por um
dos problemas fundamentais que a superveniência de uma codifi-
cação tenciona solucionar, qual seja o da adaptação dos institutos
às novas realidades.

De forma alguma será desprezado o tratamento que a juris-
prudência vem modelando quando defrontada com o imperativo
de resolver os casos concretos que lhe são submetidos.

Passemos à tarefa.

2 – Revivendo alguns conceitos: prescrição, decadência
e imprescritibilidade.

De início, é conveniente sejam rememorados alguns concei-
tos sobre o tema, ajustando-os ao novo regramento.

6 Concepto e fuentes del Derecho administrativo. Madri: Marcial Pons, 2008,
p. 23.

7 Tratado de direito civil português – parte geral. 2. ed. Coimbra: Livraria
Almedina, 2000. Tomo I, p. 69.
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É consabido que a prescrição configura a perda da pretensão
pelo seu não exercício, por parte do seu titular, durante o tempo
previsto em lei. A sua ambiência diz respeito aos direitos patrimo-
niais disponíveis.

Os requisitos para a sua caracterização são: a) lesão de um
direito subjetivo, da qual surge uma pretensão de exigibilidade; b) a
não exigência do cumprimento da prestação a que o credor faz jus;
c) prolongamento da inércia pelo tempo previsto em lei; d) descon-
sideração das causas impeditivas, suspensivas, ou interruptivas.

Daí que se afigura correto dizer que o Código Civil de 2002, se
não pode ser apontado como definidor do instituto, pelo menos
procurou explicitar um dos seus principais requisitos, afirmando
no seu art. 189: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206”.8

Se observarmos o prevalecente na prática jurídica, talvez se
possa sustentar que o critério identificador da prescrição foi o su-
gerido por Agnelo de Amorim Filho9, o qual insere no universo do
prescritível todas as ações aparelhadas com pretensão condena-
tória10.

Outro autor que se lançou à empreitada foi Câmara Leal11, para
quem a prescrição se notabiliza pelos seguintes traços: a) extin-

8 Há preceitos similares no § 198 do BGB, no art. 2.936 do Código Civil
itálico e no art. 306º do Código Civil de Portugal.

9 Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identi-
ficar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, ano 94, nº 436, p. 763,
junho de 2005.

10 Na realidade, é preciso deixar claro, valendo aqui o reforço da precisão de
Pontes de Miranda, que a prescrição atinge não somente a ação, mas princi-
palmente “atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do
direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante co-
brança direta (aliter, alegação de compensação, que depois estudaremos), ou
outra manifestação pretensional” (Tratado de direito privado. Campinas: Book-
seller, 2000. Tomo VI, p. 137).

11 Da prescrição e da decadência. 4º ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p.
100-101.
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guir diretamente as ações e só indiretamente o direito; b) não ter o
seu termo inicial com o nascimento do direito, mas sim com a
ofensa a lesão a este; c) supor um direito efetivo e nascido, mas
que pereceu pela falta da busca de proteção judicial diante do
maltrato sofrido.

Vários são os seus fundamentos. O mais importante deles se
centra na proteção da paz social e da segurança jurídica, o que
evidencia que a sua justificação não serve somente para satisfa-
zer o interesse do devedor. Trata-se, portanto, de instituto cuja
serventia mais condiz com o interesse público do que com o inte-
resse privado.

Esse ponto é realçado por Emilio Eiranova Encinas12.

Idêntica consideração veio repetida por Luis Díez-Picazo e
Antonio Gullón13, ao reputar acertado que o lastro da prescrição
está na sua necessidade para a ordem social e para a segurança
jurídica, não sendo justo que uma pessoa ressuscite pretensões
antigas, das quais inclusive se pode ter perdido a lembrança, pon-
do, desse modo, em perigo uma situação calma e pacificamente
mantida por outros sujeitos de direito por longo tempo.

Mais fundamentos podem ser elencados. Domingues de An-
drade14 aponta alguns, a saber: a) sanção à negligência do titular
do direito em exercitá-lo durante o tempo previsto em lei, fazendo
presumir ter desejado a sua renúncia, ou, ao menos, torná-lo in-
digno de proteção jurídica; b) defesa dos devedores contra as difi-

12 Código Civil Alemán comentado – BGB. Madri: Marcial Pons, 1998, p. 98.
Frisa o autor: “As situações de fato nas quais se permaneceram sem impug-
nar durante longo tempo, devem ser reconhecidas como existentes conforme
ao Direito no interesse da paz social e da segurança jurídica” (Los estados de
hecho que han permanecido sin impugnar durante largo tiempo, deben ser
reconocidos como existentes conforme a Derecho en interés de la paz social y
la seguridad jurídica).

13 Instituciones de derecho civil. 2. ed. Madri: Tecnos, 1995. Volume I, Tomo
1, p. 283.

14 Teoria geral da relação jurídica – facto jurídico em especial negócio jurídi-
co. 9ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003. v. II, p. 445-446.
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culdades probatórias, em razão das quais estariam expostos no
caso do credor vir a exigir o que já tenha, porventura, recebido; c)
exercício de uma pressão ou estímulo educativo sobre os titulares
dos direitos, com vistas a não descurarem o seu exercício ou efe-
tivação, quando não queiram deles abdicar15.

Semelhante à prescrição, por, igualmente, envolver modalida-
de mediante a qual o tempo opera como fator extintivo, tem-se a
decadência, denominada, no estrangeiro, até com mais assidui-
dade, por caducidade.16

Volvendo-se a Agnelo de Amorim Filho17, tem-se ser necessá-
rio que se aluda ao conceito de direito potestativo, consistente na
faculdade, atribuída pela ordem jurídica, para que o seu titular pos-
sa influenciar na esfera jurídica de outrem, constituindo, modifi-
cando ou extinguindo, uma determinada situação jurídica. A princi-
pal característica de tal direito está justamente no estado de sujei-
ção que é capaz de ensejar para terceiros, os quais não podem
impedir o seu exercício, cabendo-lhes, quando muito, opor-se quan-
to à forma através da qual aquele será realizado.18 À guisa de exem-

15 Câmara Leal (Da prescrição e da decadência. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1982, p. 13-14) ajunta outros fundamentos, não mencionados acima,
para o instituto da prescrição, elencando o da ação destruidora do tempo, o da
presunção da extinção do direito e o da diminuição das demandas.

16 É o caso da lei portuguesa (Código Civil, arts. 328 e seguintes).

17 Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para iden-
tificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, ano 94, nº 436, p. 736-
738, 740-741. 749 e 763, junho de 2005.

18 Essa definição é explicitada, com precisão, na pena de Larenz, para
quem o direito potestativo configura “o direito que corresponde a uma determi-
nada pessoa de conduzir uma relação jurídica com outra pessoa, ou de deter-
miná-la especificadamente em seu conteúdo, modificá-la ou rescindi-la, me-
diante um ato constitutivo unilateral que é, normalmente, uma declaração de
vontade receptícia” (el derecho que corresponde a una determinada persona
de llevar a cabo una relación jurídica entre ella y otra persona, o de determinar-
la específicamente en su contenido, modificarla o rescindirla, mediante un
acto constitutivo unilateral que es, por lo regular, una declaración de voluntad
receptícia). Prosseguindo, linhas adiante enfatiza corresponder ao “oponente
a esse direito, uma vinculação, devido a qual este tem de aceitar e tolerar a
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plos, refere-se à prerrogativa que possui o mandante e o doador
para revogar o mandato e a doação, a que tem o cônjuge de pro-
mover a separação judicial ou o divórcio, dentre outras hipóteses.

Adiante, o autor procede a uma sistematização dos direitos
potestativos, na qual se tem: a) direitos que são exercitáveis medi-
ante a só manifestação de vontade de seu titular, independente-
mente de ingresso em juízo, bem assim da vontade daquele que
sofre a sujeição, como se verifica com a revogação do mandato, a
aceitação da herança, a concentração nas obrigações alternati-
vas, etc.19; b) noutras situações, direitos que igualmente podem
ser exercitados com a manifestação de vontade do seu titular, mas
apenas se aquele que se encontrar sob estado de sujeição con-
cordar com tal forma de exercício, de modo que, não existindo tal
consentimento, indispensável o recurso ao Judiciário, o que se tem,
por exemplo, no direito do sócio de sociedade por tempo determi-
nado de, antes de expirado o prazo de duração da pessoa jurídica,
exigir a sua dissolução, conforme o art. 1.408 do Código Civil revo-
gado; c) direitos que só podem ser exercitados mediante o ajuiza-
mento de uma ação judicial.

modificação jurídica e a irrupção em sua própria esfera jurídica” (oponente a
ese derecho, una vinculación, debido a la cual éste ha de aceptar y tolerar la
modificación jurídica y la irrupción en su propria esfera jurídica. Derecho civil –
parte general. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1978, p. 281 e 282).

19 Chama atenção compreensão defendida por Elival da Silva Ramos (A
valorização do processo administrativo. O poder regulamentar e a invalidação
dos atos administrativos. In: SUNDFELD, Carlos Ari; MUÑOZ, Guillermo An-
drés (Coords). As leis de processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000,
p. 90.), no sentido de que o art. 54 da Lei 9.784/99 estabelece prazo decaden-
cial para a Administração invalidar atos administrativos ilegais perante a esfe-
ra administrativa, não impedindo, contudo, que, ultrapassado o lustro ali pre-
visto, possa o ente público buscar judicialmente a invalidação. Ledo engano.
Conforme se pode ver da sistematização teórica em causa, o preceito estabe-
lece lídimo direito potestativo que, por seu exercício independer do ajuizamen-
to de ação, podendo ser exercido na esfera administrativa, extingue-se caso
ultrapassado em branco. A fixação do prazo, a exigir o atuar único da Adminis-
tração, é capaz de resultar na extinção do direito, caso não exercitado o direito
durante o seu curso. Haveria decadência impeditiva do ajuizamento posterior
de ação judicial para os fins de invalidar.
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A origem de tais direitos – afirma Larenz20 – pode tanto resultar
da lei,  como de concessão por uma das partes a outra por força
de cláusula constante em um negócio jurídico.

Assim, identifica-se a decadência com as situações nas quais
o titular de um direito potestativo, para o seu exercício, necessita
acorrer a juízo, havendo a previsão de prazo para tanto. Trata-se
dos direitos que se encaixam na segunda e terceira categorias
citadas, os quais não ensejam uma pretensão a uma prestação
de dar, fazer e não fazer, mas sim têm por objetivo, unicamente, a
criação, modificação, ou extinção de uma determinada relação ju-
rídica21.

Recaindo sobre as pretensões, a incidência da prescrição é
amplíssima. Pontes de Miranda22, por exemplo, ressalta que, em
regra, a prescrição atinge todas as pretensões, daí que se tem a
imprescritibilidade como uma exceção bastante rigorosa.

20 Derecho civil – parte general. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado,
1978. p. 282.

21 Desperta interesse a leitura de André Fontes, ao focalizar, com precisão,
o discrímen que existe entre pretensão e direito potestativo: “Direito potestativo
é direito sem pretensão, posto que despreza a cooperação do seu destinatário
para ser exercido, motivo pelo qual nada se lhe pode exigir, e, portanto, preten-
der. O titular do direito potestativo sujeita e não exige de ninguém um compor-
tamento, e o faz interferindo na esfera jurídica alheia, independente de qual-
quer cooperação do titular do estado de sujeição na produção de um efeito
jurídico. Essa declaração de vontade destinada a interferir na esfera jurídica
alheia se traduz num ato constitutivo unilateral, que regularmente tem natureza
receptícia” (A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002, p. 43-44).

22 Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. Tomo VI, p. 163-
164. Impossível não transcrever as palavras do autor: “A prescrição, em princí-
pio, atinge a todas as pretensões e ações, quer se trate de direitos pessoais,
quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcio-
nal. À prescrição submetem-se todas as pretensões, inclusive as que corres-
pondem a direitos reais, ao direito de família e ao direito de sucessões” (Loc.
cit., p. 163-164).



127

Agnelo de Amorim Filho23 se propõe a traçar exceções. A pri-
meira delas é a inerente às ações declaratórias, em cujo ajuiza-
mento não se busca um bem da vida, seja este uma prestação a
que outrem se obrigou ou se traduza na modificação de uma situ-
ação jurídica. O propósito do autor se dirige, única e exclusiva-
mente, à obtenção de uma certeza jurídica. Salienta, assim, que a
ação declaratória não impõe prestações nem implica estado de
sujeição.

Em sendo assim, e tendo-se em consideração que todo pra-
zo de prescrição se encontra ligado a uma lesão de direito, inexis-
tente esta na província das ações declaratórias, onde se busca
apenas uma certeza jurídica, não se poderia cogitar da figura pres-
cricional.

O autor traz outra hipótese. Fixa como pressuposto de sua
argumentação o de que as ações visando ao reconhecimento de
nulidade, ao contrário do que se supõe, só são aparentemente
declaratórias, sendo, de fato, constitutivas, pois o ato nulo, diver-
samente do inexistente, ingressa no mundo jurídico. A nulidade,
assim, configura uma negativa de validade situada na órbita do
direito.

Disso resultaria que a decisão que pronuncia a nulidade não
possui unicamente efeitos declaratórios, mas, igualmente, consti-
tutivos.

Em se tratando a ação de nulidade de demanda constitutiva,
notou o autor que o Código Civil anterior apenas fixou prazo de
exercício das pretensões inerentes às ações condenatórias e para
a propositura de algumas ações constitutivas, que, como será
enfatizado adiante, estão sujeitas à decadência. Assim, no que
concerne às ações constitutivas para as quais não restou estabe-
lecido prazo extintivo específico, a solução não poderia ser outra
senão a da imprescritibilidade.

23 Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para iden-
tificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, ano 94, nº 436, p. 750-
751, 753-760 e 763, junho de 2005.
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Propôs-se aí outra categoria de ações imprescritíveis, qual seja
a das ações constitutivas para as quais não haja a previsão de
prazo especial de exercício.

No Código Civil de 2002, ainda é de se notar que, em se tra-
tando de nulidade, faz-se possível a presença de ações constituti-
vas sem prazo específico destinado ao seu exercício. O mesmo,
porém, já não mais ocorre quanto à impugnação dos atos anulá-
veis, porque o art. 179 explicita que, quando a lei dispuser que um
determinado ato é anulável, sem estipular prazo para que seja de-
mandada a respectiva anulação, aquele será de dois anos, a con-
tar da sua conclusão.

Outra categoria onde residia a imprescritibilidade é a inerente
à tutela dos direitos da personalidade, bem assim as ações de
estado.

No entanto, interessa advertir que, mesmo nessas situações,
a prescrição encontra espaço. Isso porque o ajuizamento de uma
ação declaratória poderia vir acompanhado de reflexos patrimoni-
ais. Estes, por sua vez, prescrevem. Vislumbre-se o pleito de re-
conhecimento de tempo de serviço, oriundo de relação empregatí-
cia extinta há longo espaço de tempo, o qual possa ter reflexo na
concessão de aposentadoria. As parcelas do benefício previden-
ciário estão sujeitas à prescrição.

Quanto às demandas constitutivas, ou de nulidade, não sujei-
tas a prazo específico, tem-se que o reconhecimento da invalida-
de evade-se ao universo prescritível. No entanto, se da invalidação
da totalidade ou de parte de negócio ou ato jurídico resultarem efei-
tos patrimoniais, estes são suscetíveis de prescrição24.

24 Isso se depreende muito bem de comentário de Humberto Theodoro
Júnior sobre o art. 166 do Código Civil: “Mas, se é certo que a nulidade, em si,
não pode se sujeitar aos efeitos da prescrição, das situações que o negócio
jurídico inválido cria podem perfeitamente decorrer pretensões que hão de
sofrer os efeitos naturais da prescrição (exemplo: restituição de bens ou preço,
indenização de prejuízos, etc.), as quais terão de submeter-se aos efeitos da
prescrição” (Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
Vol. III, Tomo I, p. 527).
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O mesmo sucede com os direitos da personalidade. A ofensa
ao direito à personalidade em si (como o ultraje ao direito à ima-
gem), mesmo se anteriormente não contou com a reação do seu
titular no manejo da ação própria, jamais implicará em impedi-lo
de assim o fazer se tal se verificar no futuro. Todavia, a pretensão
em haver danos morais está sujeita à prescrição.

Idêntico quadro se passa com as ações de estado. Exemplo
se tem quanto à ação de investigação de paternidade, onde o direi-
to ao conhecimento da filiação é imprescritível, mas a pretensão à
herança não se evade à eficácia prejudicial do transcurso do tem-
po25.

Disso decorre que muitas hipóteses, nas quais se costuma
cogitar de imprescritibilidade, não passam, na realidade, de exce-
ções aparentes à incidência da prescrição. Fica a advertência.

3 – Inovações legais em sede de prescrição.

Neste tópico, objetiva-se enfocar as alterações que o Código
Civil em vigor trouxe ao tratamento da prescrição, sem prejuízo do
exame de pontos sobre os quais, desde a égide do diploma de
1916, viceja controvérsia ainda não satisfatoriamente solucionada
pelo novo regramento legal.

Adotar-se-á abordagem que terá o seu início com as mudan-
ças incidentes sobre as disposições gerais acerca da matéria,
passando-se, em seguida, pelas causas impeditivas, suspensi-
vas e interruptivas, com o aportar no exame dos novos prazos
prescricionais, o que exigirá uma consideração em torno do regi-
me de transição disciplinado legislativamente. Tendo em vista as
dificuldades – e equívocos decerto frequentes –, será destinado
espaço para o discrímen entre prescrição do fundo do direito e
prescrição unicamente das parcelas não reclamadas a tempo e
modo.

25 Assim a inteligência que resulta do enunciado da Súmula 149 - STF: “É
imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição
de herança”.
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3.1. Disposições gerais sobre prescrição.

Logo após a aceitação expressa da teoria da actio nata (art.
189, CCB), o Código Civil tratou de disciplinar, reconhecendo-a, a
sujeição ao fenômeno prescricional das exceções. O seu art. 190
dispôs: “A exceção prescreve no mesmo prazo em que a preten-
são”.

O dispositivo merece uma importante cautela. O vocábulo ex-
ceção, que não se identifica com o significado técnico adotado
pelo Código de Processo Civil, representa meio de defesa, de con-
teúdo material, de que dispõe o demandado, mediante o qual pro-
cura encobrir o direito que respalda a pretensão. Mas não é só,
pois se trata igualmente de direito próprio, suscetível de exigibilida-
de por parte do demandado.

Em assim sendo, é capaz igualmente de representar uma pre-
tensão, assemelhando-se, nesse ponto, com o exercício do direito
de ação. Distingue-se desta à medida que constitui meio de defe-
sa indireta, permitindo que o excipiente contraponha ao direito do
autor direito outro que lhe seja favorável.

A ocorrência ou não de prescrição, segundo explana Humber-
to Teodoro Júnior26, reside na distinção entre exceção independen-
te (ou autônoma) e exceção dependente (ou não-autônoma). A pri-
meira delas somente poderá ter sua manifestação posteriormente
ao ajuizamento da demanda pela parte contrária e, portanto, não
poderia o devedor tê-la alegado antes. O excipiente não poderia
perder o direito à sua defesa se antes não tinha condições para
exercê-lo.

Diversamente, passa-se quanto às exceções dependentes,
uma vez que o titular do direito poderia, em havendo sua violação,
ter ingressado em juízo, não necessitando, assim aguardar fosse
demandado.

O autor é claro a esse respeito:

26 Comentários ao novo Código Civil - Dos defeitos do negócio jurídico ao
final do Livro III. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Tomo II, p. 185-186. Coord.:
Sálvio de Figueiredo Teixeira.
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A regra, portanto, do art. 190, de que a exceção prescreve
no mesmo prazo em que a pretensão aplica-se tão so-
mente aos casos em que, pela via da exceção, o deman-
dado oponha o mesmo direito que antes poderia ter mane-
jado, como pretensão, em via de ação27.

Outra inovação adveio com o art. 192, ao mencionar que os
prazos de prescrição não podem ser modificados por acordos das
partes. O preceito, que revela fortemente o caráter de ordem públi-
ca da prescrição, exclui esta do âmbito do negócio jurídico. Nou-
tros códigos se nota preocupação com o regramento do tema.28

Uma indagação que assoma consiste em saber se a vedação
se dirige tanto para as estipulações onde se projeta a ampliação
do prazo, ou a sua redução, como para ambas as situações.

Pontes de Miranda29, em tom peremptório, perfilhou que tal se
aplica igualmente para as hipóteses de aumento como para as de
diminuição do intervalo prescricional. O mesmo ponto de vista foi
o de San Tiago Dantas30.

27 Loc. cit., p. 186.

28 Assim previa o § 225 do BGB e, ainda hoje, prevêem o art. 2.936 do
Código Civil italiano e o art. 300º do Código Civil lusitano.

29 Incisiva se mostra a afirmação: “O prazo de prescrição não pode ser
diminuído, nem aumentado, por meio de negócio jurídico. Só a regra jurídica
pode aumentá-lo, ou diminuí-lo” (Tratado de direito privado. Campinas: Book-
seller, 2000. Tomo VI, p. 329). Uma página à frente, torna ao tema: “No direito
brasileiro, não há regra jurídica escrita, que permita abreviar-se o prazo pres-
cricional (aliter, no direito alemão, § 225, 2ª parte). Tal regra jurídica, para existir
em qualquer sistema jurídico, precisaria estar nas leis, ou provir de longa
tradição jurídica” (op. cit., p. 330). Continuando, aponta o autor que, mesmo de
lege ferenda, não se mostra aconselhável venha a se instituir regra que permi-
ta a diminuição dos prazos, tendo em vista que nos sistemas que assim per-
mitiram surgiram problemas graves, como o dificultar-se, em contrariedade à
boa-fé, o exercício de pretensões ligadas à invalidade, ou com o surgimento de
pactum de dolo non praestando.

30 Disse o autor: “Os prazos de prescrição não podem ser reduzidos nem
acrescidos pela vontade das partes. São eles prazos estabelecidos pela lei,
em normas imperativas. Não podemos conceber a sua alteração ao arbítrio de
ninguém e nem tampouco podemos conceber que alguém renuncie à prescri-
ção enquanto ela está correndo” (Programa de direito civil. 3. ed. Rio de Janei-
ro: Forense, 2001, p. 349).
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Noutra direção, entendendo que, embora não admissível esta-
belecerem as partes o aumento dos prazos prescricionais, seria
aceitável a sua redução, encontra-se Orlando Gomes31.

Embora anteriores à atual codificação, as lições referidas,
demais da autoridade usufruída pelos seus artífices, não perde-
ram sua atualidade. Demonstram, aliás, que a questão não é nova
e que o legislador se propôs a solucioná-la.

No meu sentir, em se considerando que a prescrição, por cons-
tituir imperativo para a ordem social e segurança jurídica, faz com
que a proibição do art. 192 do Código Civil, mesmo enunciada sem
distinção, deva dirigir-se unicamente às hipóteses de aumento.
Incidente a prescrição sobre direitos patrimoniais em regra dispo-
níveis, tem-se não se interditar que os seus prazos venham a ser
reduzidos mediante a prerrogativa da autonomia privada, pois, em
assim ocorrendo, não haverá atentado à segurança jurídica. A re-
serva de lei deverá, então, voltar-se apenas para os casos de au-
mento dos lapsos prescricionais.

Esse argumento, malgrado sua atualidade inconteste, foi, ou-
trora, posto em destaque na pena de Câmara Leal:

Não há, pois, na redução do prazo prescricional, convenci-
onada pelas partes, qualquer ofensa ou oposição ao esco-
po social da prescrição. Não há, também, qualquer precei-
to legal que, direta ou indiretamente, vede essa redução
de prazo. A proibição da lei é restrita à renúncia antecipa-
da da prescrição. Ora, abreviá-la não é renunciá-la, mas,
pelo contrário, é torná-la mais pronta e eficiente32.

31 Assim expôs o mestre baiano: “Ninguém pode dilatar prazo legal de
prescrição. Vencido, a ação extingue-se, ainda que os interessados hajam
acordados lapso de tempo superior. A dilatação convencional contraria a natu-
reza da prescrição. Permite-se, porém, a abreviação por acordo de vontades”
(Introdução ao direito civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 446). Esse
parece ter sido o pensamento de Serpa Lopes (Curso de direito civil - Introdu-
ção, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1988. Volume VI, p. 499).

32 Da prescrição e da decadência. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p.
54-55. Atento à razão lógica que deve presidir a questão, o § 225 do BGB, ao
momento de sua vigência, teve o cuidado de restringir a proibição à elevação
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O dispositivo deve ainda ser aplicado quando o negócio jurídi-
co, mesmo sem versar estipulação sobre o prazo prescricional,
altere substancialmente a disciplina das causas de suspensão ou
interrupção, dificultando a ocorrência da prescrição. Tampouco se
evidencia possível a criação, pela vontade das partes, de novas
situações de imprescritibilidade.

Mantendo idêntica redação que ostentava perante o diploma
de 1916 (art. 162), ressalvada a preferência pelo termo “instância”,
o art. 193 dispõe que a prescrição pode ser alegada em qualquer
grau de jurisdição, pela parte a quem favorece. Desse modo, eva-
de-se a alegação de prescrição à esfera preclusiva a que se refere
o art. 300 do CPC.

Porém, alguns questionamentos são suscitáveis. Primeiramen-
te, interessa saber do cabimento da alegação de prescrição se
somente vier a suceder por ocasião da interposição de recursos
extraordinários e especiais.

No que concerne ao recurso extraordinário, o Supremo Tribu-
nal Federal33 forjou entendimento louvado na circunstância de que,
envolvendo tal modalidade recursal por finalidade resolver ques-
tões de direito, as quais devem ter sido ventiladas e discutidas na
decisão recorrida, não poderia sobrevir uma invocação da prescri-
ção civil durante o grau de jurisdição último.

do prazo prescricional, admitindo, às expressas, que a ocorrência da prescri-
ção pode ser facilitada, sobretudo com a diminuição do respectivo prazo. Atual-
mente, com a reforma de 2001-2002, o tratamento do tema sofreu ponderável
mudança, prestigiando-se, em certo sentido, a autonomia privada frente à se-
gurança jurídica. Com a revogação do § 225, ocupa-se do ponto em discussão
a nova redação do § 202, nº 2, a qual permite a elevação, mediante acordo
volitivo, dos prazos de prescrição, limitada ao máximo de trinta anos computa-
dos desde o início do prazo. A possibilidade de redução do intervalo prescri-
cional restou mantida no § 202, nº 1, desde que a pretensão não se volte à
reparação de dano decorrente de dolo.

33 2ª Turma, v.u., RE 106.755-1 - SP, rel. Min. Djaci Falcão, DJU de 21-10-85;
2ª Turma, v.u., RE 105.063-2 - SP, rel. Min. Francisco Rezek, DJU de 22-04-88;
2ª Turma, v.u., rel. Min. Djaci Falcão, DJU de 17-06-88.
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Posteriormente, o Pretório Excelso34 vem invocando outro ar-
gumento para tanto. É que, não mais persistindo, na vigência da
Constituição de 1988, sua competência para atuar como guardião-
mor da legislação infraconstitucional, não caberia o conhecimento
de prescrição, articulada pela primeira vez em recurso extraordi-
nário, quando não fundada a alegação na interpretação de norma
constitucional.

Em se tratando de recurso especial, o Superior Tribunal de
Justiça35, já depois do novo Código Civil, vem compreendendo que
a arguição de prescrição somente pode ser conhecida se a maté-
ria foi ventilada nos graus ordinários de jurisdição, pena de violar-
se a falta de prequestionamento.

Controvérsia poderá surgir quanto à alegação de prescrição
somente em sede de embargos infringentes, mesmo quando não
constitua matéria da divergência verificada quando do julgamento
da apelação. Manifesto-me favorável por, na hipótese, cuidar-se
de recurso ordinário, onde não se exige a prévia discussão do tema
e, em sendo a prescrição matéria inegavelmente de ordem públi-
ca, a sua alegação se legitimar com base no art. 193 do Código
Civil.

Tampouco pode ser invocada a prescrição, no que concerne
ao exercício da pretensão à obtenção de uma condenação, por
ocasião dos embargos à execução, ou por exceção de pré-execu-
tividade. Em havendo o trânsito em julgado, o que se afigura possí-
vel é a ocorrência da prescrição quanto ao cumprimento ou exe-
cução de sentença.

Isso porque, a contar da formação da coisa julgada, torna a ter
curso o prazo prescricional, pelo mesmo tempo do inerente à pre-

34 1ª Turma, v.u., Embargos de Declaração no AI 230.937-4 - MG, rel. Min.
Sydney Sanches, DJU de 11-10-2001; 2ª Turma., v.u., Agravo Regimental no RE
536.262-1 - RS, rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 09-05-2008;  2ª Turma, v.u.,
Agravo Regimental no RE com Agravo 641.411 - DF, rel. Ayres Britto, DJE de 22-
09-2011.

35 1ª Turma, v.u., RESP 744.584, rel. Min. Luiz Fux, DJU de 28-11-2005; 5ª
Turma, v.u., RESP 613986, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 03-10-2005.
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tensão condenatória, conforme a Súmula 150 do Pretório Excel-
so.36

Desse modo, a via dos embargos à execução, ou da impug-
nação, dispostas nos arts. 475-L, II e VI, e 742, II e VI, ambos do
CPC, ou ainda a da exceção de pré-executividade, somente pode-
rão ser agitadas, com fundamento na prescrição, quanto se repor-
tar à inércia no exercício da pretensão executória. Descabe, por-
tanto, em sede de execução, revolver o decidido no processo de
conhecimento.

Isso não obsta, contudo, a que seja formulado mediante o ajui-
zamento de ação rescisória ataque de possível violação às regras
de prescrição, relacionado com a sua aplicação no processo de
conhecimento.

Aspecto que não pode passar despercebido se refere à possi-
bilidade de conhecimento da prescrição de ofício. O art. 194 do
Código Civil manteve, no essencial, a diretriz apontada pelo art.
166 do diploma de 1916, acrescentando apenas a ressalva ineren-
te a favorecimento de absolutamente incapaz.

O dispositivo foi revogado pela Lei 11.280/2006, tendo em vis-
ta que este diploma, em alterando o § 5º do art. 219 do CPC, per-
mitiu ao magistrado, de ofício, pronunciar a prescrição, indepen-
dente da qualidade do favorecido37.

O preceito reforça a natureza de ordem pública da prescrição.
Não se vislumbra óbice de direito intertemporal a obstar a sua apli-
cação imediata.

Isso porque não há criação, ou redução, de prazo prescricio-
nal.

36 Porventura com finalidade esclarecedora, consagrou o Código Civil es-
panhol preceito específico, consistente no seu art. 1.971.

37 Modelos estrangeiros ainda persistem na vedação à iniciativa oficiosa do
magistrado em tema de prescrição. Conferir: o art. 2.930 do Código Civil italia-
no, o art. 303º do Código Civil lusitano e o art. 2.871 do Código Civil do Québec.
Este dispositivo não permite o reconhecimento oficioso nem mesmo quando
se cuidar de incapaz, cabendo, nesta hipótese, ao Ministério Público fazê-lo.
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Mais amplo do que o art. 164 da codificação anterior, o art. 195
da atual menciona que os relativamente incapazes e as pessoas
jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes
legais nas situações nas quais dêem causa à prescrição, ou não a
alegarem oportunamente.

Demais da precisão do novo texto, o qual se refere aos relati-
vamente incapazes, uma vez que contra os absolutamente inca-
pazes não flui prescrição, acrescentou-se como hipótese a ense-
jar possível reparação a não arguição oportuna daquela, quando
assim lhe favorecer.

É preciso, em situações tais, que a responsabilidade seja indi-
vidualizada, pois não estarão todos os dirigentes da pessoa jurídi-
ca sujeitos às consequências do art. 195, mas tão-só aqueles que,
na distribuição de atribuições na respectiva gestão, tivessem em
concreto o dever de atuar evitando a prescrição, ou de suscitá-la.

Contrariamente ao texto passado, o atual não mais cogita da
presença de dolo e negligência. Emprega, ao invés, a expressão
“que derem causa”. Isto não se mostra suficiente para que se su-
ponha ter havido consagração de responsabilidade objetiva. Abso-
lutamente. A regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que a
responsabilização independente de culpa reclama norma expres-
sa, por ingressar no campo do direito excepcional.

Penso que a diversidade da redação, uma vez observada sob
o prisma linguístico, não permite respaldar conclusão distinta da
prevalecente no regime anterior.

O art. 196, ao prever que a prescrição, uma vez iniciado o seu
curso contra uma pessoa continua a correr contra o seu suces-
sor, procurou retificar a não completude na qual parece ter incidido
a disciplina constante do art. 165 do Código de 1916, o qual, por ter
se referido ao vocábulo “herdeiro”, ensejou interpretação de que a
sucessão somente se operaria por evento causa mortis, estando
afastada nas transmissões de direitos por atos entre vivos.

Hoje o ponto restou esclarecido, de sorte que, em havendo
transmissão de direitos, seja em face do falecimento, ou de negó-
cio jurídico, a prescrição que antes corria contra o credor perpas-
sa para o sucessor deste, sendo computado o período de tempo
fluído antes da mudança de titularidade do direito à prestação.
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Preciso dizer também que, mesmo inexistente previsão espe-
cífica, a sucessão, por morte ou não, ocorre também quando hou-
ver substituição da condição de devedor. Ao novo obrigado apro-
veita o prazo antes transcorrido, o qual continua a fluir.

A nova disciplina, no entanto, deixou de repetir regras constan-
tes da sua antecessora. Uma delas foi a constante do seu art. 164,
no sentido de que as pessoas jurídicas também se encontram
sujeitas aos efeitos da prescrição, quer na condição de credoras
ou de devedoras. Desnecessário repeti-la. A prescrição é fenôme-
no que atinge todo e qualquer sujeito de direito que seja titular de
uma pretensão, sendo indiferente se tratar de pessoa física ou ju-
rídica, de direito privado ou de direito público.

A outra foi a do seu art. 167, ao explicitar que com o principal
prescrevem os acessórios. A sua não repetição não causou per-
plexidades ou inconvenientes, pois a regra persiste por força do
disposto no art. 92 do Código Civil, ao dispor que a existência do
acessório pressupõe a do principal. Portanto, prescrita a preten-
são principal, o mesmo acontece com as que lhe são acessórias.

3.2. Das causas que impedem, suspendem ou interrom-
pem a prescrição38.

38 Reavivando-se algumas noções, tem-se o impedimento à prescrição
quando nas situações onde o prazo desta sequer pode iniciar-se. Já a sus-
pensão sucede quando, iniciado o fluxo prescricional, surge evento que para-
lisa o seu curso, sem, contudo, prejudicar o tempo já transcorrido. A interrup-
ção da prescrição se verifica quando, diante da realização de hipótese prevista
em lei, aquela volta a correr novamente, desde o início, sendo desconsiderado
o período de tempo que já tinha fluído. Poderia ainda indicar que, quanto ao
impedimento ou suspensão, há uma paralisação temporária, ou impossibili-
dade do início da contagem, do prazo prescricional, em virtude de uma impos-
sibilidade ou dificuldade, normalmente decorrente da lei, para o ajuizamento
da ação. Já quanto à interrupção, é de frisar que esta decorre de ato perpetrado
pelo titular da pretensão, em juízo ou fora deste, indicativo de que não almeja
persistir na inércia. As previsões dos arts. 197 e 198 podem se qualificar como
causa impeditiva ou suspensiva, conforme a sua ocorrência venha ou não a ter
lugar ao depois do termo inicial da prescrição. Já as do art. 199 serão sempre
causas de impedimento, porque em todas elas a contagem do prazo nem ao
menos chega a ter lugar. A interrupção, por sua vez, verificar-se-á conforme
enumerado pelo art. 202.
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Nesse particular, o legislador praticamente optou por manter a
disciplina precedente, traçando poucas inovações.

Quanto às causas impeditivas e suspensivas, tem-se que, ajus-
tando-se à regulação da família após a instituição do divórcio, o
art. 197, I, ao dizer que não corre a prescrição entre os cônjuges,
substituiu a expressão “na constância do matrimônio” por “na cons-
tância da sociedade conjugal”. Dissolvida a sociedade conjugal,
pela separação judicial ou divórcio, cessa a causa impeditiva ou
suspensiva.

O legislador se referiu à dissolução da sociedade conjugal,
cuja ocorrência advém com as hipóteses do art. 1.571, I a IV, do
Código Civil, em cujo rol não está a separação de fato. Nem seria
conveniente que fosse de modo diverso, pois tal poria abaixo even-
tual tentativa de reconciliação do casal. A jurisprudência entende
que somente a separação judicial formalizada é capaz de acarre-
tar a fluência, ou o retorno desta, do intervalo de prescrição39.

Considerando-se que a referida causa – que tanto é capaz de
impedir como de suspender a fluência do prazo prescricional –
tem por fundamento a necessidade de preservar a paz e a tranqui-
lidade familiar, tem-se como possível a extensão da hipótese legal
à união estável. Uma interpretação evolutiva assim o impõe40.

O art. 197 não reproduziu o impedimento do inciso IV do art.
168 do Código anterior, o qual obstava a fluência da prescrição em
favor do credor pignoratício, do mandatário, ou, em geral, das pes-
soas que lhe são equiparadas, contra o depositante, o devedor, o
mandante e as pessoas representadas e seus herdeiros, quanto
aos direitos e obrigações relacionadas com os bens confiados à
sua guarda.

O art. 198, III, afirmou que o prazo prescricional não corre con-
tra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo

39 STJ, 3ª Turma, v.u., RESP 72997, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 16-08-2004.

40 O entendimento encontrou guarida em Francisco Amaral (Direito civil –
introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 572).
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de guerra. Com isso, não há dúvida da abrangência da causa im-
peditiva ou suspensiva quanto aos integrantes da Aeronáutica, o
que poderia, numa exegese literal, ter surgido quanto ao art. 169,
III, do Código passado, que se referia unicamente à Armada e ao
Exército.

Inovação que desperta atenção consta do art. 200, ao instituir
nova causa de suspensão ou impedimento, restrita às hipóteses
de pretensões relacionadas a fatos que devam ser apurados no
juízo criminal.  A parte final do preceito dispõe que, em se originan-
do a pretensão de fato que configura crime, a prescrição não cor-
rerá antes da respectiva sentença definitiva.

Sem embargo da independência entre os juízos cível e crimi-
nal (art. 935, CCB), há hipóteses nas quais o julgamento proferido
neste último acarreta efeitos que o primeiro não pode desconside-
rar. São elas as previstas nos arts. 63, 65 e 66 do Código de Pro-
cesso Penal.

Poder-se-á sugerir, ao primeiro súbito de olhos, que o cômpu-
to da prescrição somente terá início depois de cessadas as dis-
cussões na esfera penal. Esse, por exemplo, é o que defende
Renan Lotufo41.

Com o devido respeito, o dispositivo, em sua literalidade, cons-
pira contra a tutela à segurança jurídica que deriva da prescrição.
É possível, assim, que se proceda a uma interpretação que har-
monize o referido princípio basilar sem que reste desprezada a
possível influência do processo penal sobre o processo civil.

Dois entendimentos podem ser enunciados. Um deles é o
sustentado por Humberto Theodoro Júnior42, para quem o termo
inicial da prescrição consiste no instante da prática criminosa. Ape-
nas não haverá o seu encerramento enquanto pendente estiver o
desfecho do processo penal, instaurado em torno da apuração dos
mesmos fatos debatidos no juízo cível.

41 Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2003. Volume I, p. 539.

42 Comentários ao novo Código Civil – Dos defeitos do negócio jurídico ao
final do Livro III. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Tomo II, p. 247. Coord.: Sálvio
de Figueiredo Teixeira.
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Penso que suspender o termo final do prazo de prescrição até
o trânsito em julgado da decisão que encerrar o processo penal
não é a melhor solução. É que, uma vez tornada definitiva a deci-
são criminal, e considerada a duração média de um processo pe-
nal, se o titular da pretensão tiver aguardado, por cautela, o desfe-
cho daquele, vê-se que não disporá de mais do que um dia para
acorrer ao juízo cível43.

A meu sentir, mais acertado o exposto por Nestor Duarte44,
para quem a prescrição, que tem o curso do seu prazo iniciado
durante a data do ilícito, pois foi deste que derivou a pretensão,
suspendendo-se com o recebimento da denúncia, para voltar a
fluir até que transite em julgado a sentença45. A suspensão do cur-
so do prazo prescricional não somente prejudicaria o autor do dano,
mas os responsáveis a que se refere o art. 932, I a V, do Código
Civil.

A adoção do entendimento preserva o escopo do art. 200 do
Código Civil, o qual foi o de assegurar a prevalência do julgamento
penal sobre o cível quanto à autoria delituosa e à responsabilidade
do agente, pois, se assim não fosse, e a prescrição da pretensão
civil pudesse vir a ocorrer antes do encerramento do processo-
crime, a condenação perderia, antes de transitar em julgado, sua
força executória.

43 O argumento cresce de relevância quando se observa que o Código Civil
(art. 206, § 3º, V) fixou em três anos o prazo para o exercício da pretensão à
reparação civil.

44 Código Civil comentando – doutrina e jurisprudência. São Paulo: Manole,
2007, p. 131. Coord.: Cezar Peluso.

45 É de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente (3ª
Turma, v.u., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE de 22-06-2012), envere-
dou por assentar que, para a suspensão do fluxo prescricional, a que se refere
o art. 200 do Código Civil, faz-se preciso que se verifique a presença de relação
de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal. Com isso, decidiu-se pelo
não sobrestamento do triênio do art. 206, § 3º, V, do mencionado diploma,
tendo em vista que, em se tratando de lesão corporal culposa oriunda de
acidente de trânsito, já tinha ocorrido a decadência pela não formulação de
representação pelo suposto ofendido no prazo legal. É que, consoante a moti-
vação do julgado, a suspensão da prescrição pressupõe a instauração de
procedimento policial ou o início de ação penal.
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Antes a questão era resolvida, indiretamente, pela legislação
processual penal, prevendo o parágrafo único do art. 64 do Código de
Processo Penal que, proposta a ação penal, o juiz do cível poderia
suspender o andamento da ação de ressarcimento até o julgamento
definitivo daquela. Como a letra da lei parecia enunciar uma facul-
dade, melhor se afigura a previsão pelo Código Civil da suspensão
do termo final de prescrição com o ajuizamento da ação criminal.

Um ponto não pode ficar obscurecido. Afora as hipóteses le-
gais de suspensão e de impedimento, não se pode desconhecer
que, noutras ocasiões, poderá se encontrar o titular de uma pre-
tensão impossibilitado de exercê-la.

Câmara Leal46, partindo da consideração de que o art. 169 do
Código Civil pretérito (atualmente, o art. 198) traduzia uma norma
geral implícita, qual seja a da não fluência da prescrição contra
aqueles que, por razão legal, acham-se impedidos de ajuizar a
demanda, concluiu que comportaria, numa interpretação extensi-
va, ampliação para inserir casos que poderiam se encaixar sob o
preceito genérico influenciador do pensamento do legislador.

Assim, não se deverá cogitar de prescrição quando, por obs-
táculo judicial (como, por exemplo, paralisação do serviço forense
por motivo de força maior, ou por os órgãos judiciários faltarem ao
cumprimento dos seus deveres, criando obstáculos para que o
titular da pretensão possa exercitá-la) ou legal, não seja possível o
ajuizamento da demanda, seguindo-se o cabimento da suspen-
são do prazo prescricional.

Volvendo-se para as relações jurídicas entre o particular e a
fazenda pública, o art. 4º do Decreto 20.910/32 dispõe não fluir
prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento
ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repar-
tições ou servidores encarregados de estudar ou apurá-la.

Trata-se do instituto da reclamação administrativa, para cuja
formalização o art. 6º do mesmo diploma estatui o intervalo de
tempo de um ano, salvo a existência de prazo especial.

46 Da prescrição e da decadência. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p.
165-166.
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Numa compreensão harmônica dos preceitos, a doutrina47 vem
entendendo que a suspensão da prescrição somente ocorre caso
a reclamação tenha sido formulada no prazo do art. 6º do Decreto
20.910/32, entendimento que parece ter contado com o benepláci-
to da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal antes da Consti-
tuição vigente48.

Já o Superior Tribunal de Justiça aparenta dispensar a obser-
vância do prazo referido pelo art. 6º do Decreto 20.910/32, conten-
tando-se com a mera formulação do requerimento do administra-
do dentro do lustro prescricional. É o que se pode extrair dos acór-
dãos sobre a matéria, os quais não cogitam dessa circunstância49.

Passando-se para a interrupção, a primeira modificação diz
respeito à limitação da possibilidade que tem o credor de interrom-

47 Conferir a lição de Pontes de Miranda, ao reportar à oportunidade para o
oferecimento da reclamação administrativa: “O prazo mesmo é preclusivo. Fin-
do ele não mais se pode reclamar administrativamente, mas subsiste a ação,
contra a qual começou de correr o prazo prescricional e não se suspendeu
com a reclamação administrativa, porque essa, ex hypothesi, não ocorreu”
(Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. Tomo VI, p. 234). O
autor, na mesma página, cogitava de suspensão com eficácia retroativa, com o
efeito de atingir, desfazendo-o, o prazo já transcorrido. Também compreenden-
do que a reclamação somente é capaz de acarretar, mesmo sem efeitos pas-
sados, a suspensão da prescrição caso tenha sido protocolada nos termos do
art. 6º do Decreto 20.910/32, é a opinião de Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direi-
to administrativo. 19ª ed. São Paulo; Atlas, 2006, p. 700).

48 É o que se percebe do julgado pela 2ª Turma no RE 51.766 – SP, cuja
ementa reflete o seguinte: “Prescrição de ação contra a Fazenda Pública -
regra do art. 6º do Dec. Nº 20.910, de 1932. Reclamação administrativa. Não
tem efeito suspensivo da prescrição, além do prazo de um ano. Decorrido
esse prazo, não há que cogitar de prévia decisão administrativa sobre a intem-
pestividade da reclamação. RE. conhecido e provido” (v.u., rel. Min. Ribeiro da
Costa, julgamento em 26-03-63).

49 Ver, dentre outros, o decidido no RESP 11.121 – MG (1ª Turma, mv, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, DJU de 16-03-99), no 13.794 – GO (2ª Turma, v.u., rel.
Hélio Mosimann, DJU de 31-08-92) e no 988.758 – MA (2ª Turma, v.u., rel. Min.
Carlos Fernando Matias (Juiz convocado), DJE de 19-08-2008). Neste último
decisório é de observar-se invocação ao precedente constante do RESP 13.794
– GO.
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per a prescrição. Cônscio de que o fundamento da prescrição é,
principalmente, o de legar certeza e segurança às relações jurídi-
cas, permitir-se que o credor, por inúmeras vezes, interrompesse
o prazo prescricional, inutilizando-o reiteradamente, poderia con-
duzir a uma situação similar à imprescritibilidade.

Ao assim prever no art. 202, caput, o Código Civil trouxe para
o plano das relações jurídicas privadas a sistemática já adotada
quanto às pretensões dirigidas contra a fazenda pública. É que o
art. 8º do Decreto 20.910/32 assim já dispunha quanto aos crédi-
tos dos particulares.

O art. 202, I, do Código Civil, ao reportar-se ao despacho que
determinar a citação, não implica maiores inovações. Isso porque
não se prescinde duma harmonização com o art. 219 do CPC, de
maneira que a interrupção, na realidade, continua a recair na data
da propositura da ação, desde que a citação venha a ser promovi-
da nos prazos previstos pela lei processual. Realizada a citação
fora de tais intervalos de tempo, a interrupção coincidirá com a
data do ato processual.

É preciso notar que tal raciocínio somente se impõe quando a
demora na realização da citação – ou mesmo do despacho que a
determinar – decorrer de circunstância imputada ao promovente.
Se, contrariamente, emanar de circunstâncias imputáveis ao me-
canismo forense, tal não poderá resultar em prejuízo para o juris-
dicionado que, com o ajuizamento do pedido, demonstrou interes-
se em exercitar a pretensão. É o entendimento que, antes sedi-
mentado pelos tribunais50, restou incorporado pelo legislador, con-
forme se pode ver da alteração que a Lei 8.952/94 imprimiu ao § 2º
do art. 219 do Código de Ritos.

Esse entendimento é de ser extensível ao ajuizamento do
mandado de segurança, valendo notar que a notificação da autori-
dade coatora equivale a uma citação. O detalhe não passou des-

50 Assim a Súmula 106 - STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justi-
ça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
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percebido pela jurisprudência, a qual não se recusou a conferir
eficácia interruptiva da prescrição em tais situações51.

Uma vez realizada a citação, eventual extinção do processo
sem resolução de mérito não resulta no desaparecimento dos e-
feitos daquela. Não é somente porque o fator interruptivo não resi-
de no transcorrer do processo, mas na citação, ou até mesmo no
ajuizamento do feito, o qual constitui evento que demonstra não se
encontrar o titular do direito subjetivo inerte.

Não esquecer que a citação haverá de incidir na pessoa do
devedor, não importando o meio pela qual vier a ser efetuada.

Mudança interessante foi a de que, pela sistemática anterior,
mais precisamente com o art. 172, II, do Código Civil de 1916, apon-
tava-se como capaz de interromper a prescrição o protesto, o qual,
em face da remissão ao inciso anterior, entendeu a jurisprudência
predominante que somente poderia ser aquele realizado em juízo52.

A nova redação do art. 202, III, do Código Civil, superou o en-
tendimento jurisprudencial, afirmando, de forma cristalina, que o
protesto cambial é capaz de interromper a prescrição.

Quanto aos liames entre o administrado e a fazenda pública, é
de notar mais um traço característico acerca da interrupção da
prescrição. É que o Decreto 20.910/32 deixa claro, no seu art. 9º,
que, uma vez interrompido o fluxo do prazo prescricional, este vol-
ta a ter curso não em sua integralidade, mas sim por metade.

Visando atenuar o rigor de tal regra, o Supremo Tribunal Fede-
ral acentuou que, em nenhum caso, a soma entre o prazo já trans-
corrido antes da interrupção e o novo intervalo poderá ser inferior
ao prazo originário de prescrição53.

51 STJ, 2ª Turma, v.u., RESP 400.352 – BA, rel. Min. Paulo Medina, DJU de
10-03-2003, p. 155; STJ, 5ª Turma, v.u., RESP 491.332 – SC, rel. Min. José
Arnaldo, DJU de 28-06-2004, p. 385.

52 A orientação dos pretórios foi cristalizada pela Súmula 153 - STF: “Sim-
ples protesto cambiário não interrompe a prescrição”.

53 Para tanto, foi aprovada a Súmula 383, assim redigida: “A prescrição em
favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do
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Porventura seja preciso, na atualidade, ousar-se mais. O prin-
cípio da igualdade (art. 5º, I, CF) não justifica que a fazenda públi-
ca, embora sua atividade se volte ao interesse da coletividade,
ostente privilégio de tal magnitude em detrimento dos particulares.
À época na qual editado o Decreto 20.910/32, bem assim àquela
que coincidiu com a edição da Súmula 383, o pensamento jurídico
dominante se louvava numa superioridade quase absoluta do inte-
resse das pessoas jurídicas de direito público sobre os particula-
res, o que, na atualidade, nem sempre coincide com o verdadeiro
interesse público. Discriminação desse porte se revela sem razo-
abilidade, sendo interessante que os operadores jurídicos, mes-
mo diante do cada vez mais elevado número de afazeres, aten-
tem, com maior cautela, para esse possível desequilíbrio.

A despeito de diferenciar-se a sua redação daquela adotada
pelo art. 174, I a III, do Código Civil 1916, o art. 203 do vigente não
implicou alteração substancial sobre a matéria. Ao se referir que a
prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, tem-
se que, igualmente ao texto ab-rogado, podem promover a inter-
rupção o titular do direito, seu legítimo representante, ou ainda um
terceiro à relação jurídica, mas que possua legítimo interesse em
fazê-lo.

Particularidade que não poderá ser omitida é a inerente à pres-
crição intercorrente. Não se duvida que o parágrafo único do art.
202 do Código Civil repetiu a disciplina precedente (art. 173). Isso,
todavia, não representa o repúdio a entendimentos que, ao longo
desta, formaram-se. Um deles é o da prescrição intercorrente.

Não se discute que, a princípio, em sendo interrompida a pres-
crição pelo ajuizamento da demanda, a interrupção persiste até a
conclusão do feito. Entretanto, tal somente pode ser assim diante
de processo que tem seu regular curso. Não poderá servir de be-
nefício para o autor que, desidioso, paralisa, pela sua própria ina-
ção, a movimentação processual, fazendo perpetuar o estado de
incerteza e de insegurança que visa o instituto da prescrição elimi-
nar.

ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular
do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
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Portanto, estagnado o andamento processual por culpa do
autor, tem-se o reinício da fluência do prazo prescricional, a partir
do instante no qual excedido prazo para atuação daquele. Objeti-
va-se sancionar o demandante que, indevida e culposamente, pa-
ralisa o processo que instaurou contra o obrigado à prestação.

Mais uma vez, mostrou-se decisivo o contributo jurispruden-
cial, o qual reclama que a paralisação do andamento do feito se
verifique por culpa exclusiva do demandante54.

Recentemente, o tema aflorou em sede de créditos exigíveis
mediante execução fiscal, tendo sido aprovada a Súmula 314 pelo
Superior Tribunal de Justiça55, cuja orientação foi encampada pelo
legislador, conforme se tem do acréscimo dos §§ 4º e 5º ao art. 40
da Lei de Execução Fiscal pela Lei 11.960/2009.

3.3. Dos prazos prescricionais.

Uma primeira preocupação que permeou a elaboração do
Código Civil de 2002 foi a de se limitar no art. 206 unicamente os
prazos que enumeram situações de prescrição. Deixou-se para
as disposições específicas, relacionadas com os diversos direitos
potestativos, a fixação dos prazos de decadência56.

A tônica legislativa foi a da redução dos prazos prescricionais,
o que é justificado pela circunstância de que, com o cada vez mais
crescente progresso científico e tecnológico, passou-se a uma
sociedade dotada de maior informação, de maneira que não mais
se justifica o estabelecimento de intervalos de longa duração.

54 Ver compreensão, em sentido contrário, na ratio decidendi desenvolvida
no RE 99.963-9-RJ (STF, 1ª Turma, v.u., rel. Min. Alfredo Buzaid, DJU de 01-07-
83) e na RTJ 67/169.

55 Eis o texto do excerto sumular: “Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

56 Esse modelo foi seguido por codificações anteriores, conforme se pode
vislumbrar do Código Civil espanhol (arts. 1.961 a 1.969) e do italiano (arts.
2.946 a 2.953).



147

Nesta abordagem, até por força de suas dimensões, omitire-
mos o tratamento, isolado, dos diversos prazos enumerados pelo
art. 206 do Código Civil. Circunscreveremo-nos a poucos aspec-
tos, nos quais se desperta interesse a sua aplicação à Justiça
Federal. Não analisaremos, pelo imperativo de tempo, os diversos
prazos específicos que a nova codificação moldou.

O primeiro ponto diz respeito à opção por perfilhar-se um pra-
zo geral único para o exercício das pretensões, independente da
sua natureza pessoal ou real57. Ainda se fixou um lapso de tempo
longo, principalmente se for levada em consideração uma necessi-
dade de rapidez na solução das controvérsias que o estádio atual
da sociedade de informática requer. Assim o é o interregno de dez
anos.58

Essa é a regra predominante.

A especificidade das relações envolvendo os entes públicos e
administrativos e os particulares ensejou a edição de normas pró-
prias. Assim sucedeu com o Decreto 20.910/32, cujo art. 1º men-
ciona que a cobrança das dívidas passivas das fazendas públicas
federal, estadual ou municipal, está sujeita à prescrição em cinco
anos.

De logo, advirta-se que o dispositivo se reporta unicamente às
ações pessoais. Em se tratando de pretensões reais, o prazo para
o seu exercício, conforme cediça jurisprudência, não recai no quin-
quênio acima referido. Essa inaplicabilidade restou direcionada às

57 O art. 177 do Código Civil passado fixava em vinte anos o prazo de pres-
crição para as ações pessoais e em dez e quinze anos para as ações reais,
conforme se tratasse de demanda entre presentes e ausentes, reputados
estes os que residissem em municípios diversos. Isto com a redação da Lei
2.437/55, pois a original mencionava trinta e vinte anos para o ajuizamento das
ações pessoais e reais entre ausentes.

58 Nesse diapasão, ver o § 195 do BGB, o qual, por ocasião da reforma de
2001-2002, reduziu tal prazo de trinta para três anos. Não olvidar que outros
ordenamentos ainda mantêm lapso temporal longo, conforme se pode visua-
lizar do art. 1.963 do Código Civil da Espanha. O Código Civil do Québec enun-
cia opção por prazo geral decenal (art. 2.922).
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demandas de indenização por desapropriação indireta59 e para que
o expropriado obtenha a invalidação da expropriação, com o retor-
no do bem atingido (retrocessão)60, tendo se sustentado a incidên-
cia, respectivamente, do prazo para a caracterização da usuca-
pião extraordinária61 e do então geral para as ações reais62, enten-
dimento que deve manter-se incólume com a nova codificação.

Imutáveis esses parâmetros, tem-se que, uma vez extinta a
distinção de prazos gerais conforme a natureza da pretensão, pes-
soal ou real, a prescrição para a pretensão de retrocessão recairá
no intervalo decenal do art. 205. Quanto à ação de indenização por
desapropriação indireta, deverá agora ser ajuizada no prazo de
quinze anos do art. 1.238, caput, do Código Civil. Cuidando-se, ao
invés, de indenização por desapropriação decorrente de limitações
administrativas que afetem o conteúdo essencial dos direitos do
proprietário, o prazo será de cinco anos, nos termos do art. 10,
parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41, com a redação advinda
com a Medida Provisória 2.183 – 56/2001.63

Ainda quanto ao lustro do art. 1º do Decreto 20.910/32, é de
assentar-se que somente se aplica quando o exercício da preten-
são dirigir-se contra ente que integre a fazenda pública, conjunto
que abrange o segmento formado pelas pessoas políticas (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) e entes administrativos,

59 STF, v.u., RE 73.683 – PR, rel. Min. Oswaldo Trigueiro, Audiência de Publi-
cação em 26-02-72; STF, v.u., RE 81023 – SP, rel. Min. Cordeiro Guerra, Audiên-
cia de Publicação em 27-08-75; STF, v.u., RE 86.078 – PR, rel. Min. Rodrigues
Alckmin, Audiência de Publicação em 26-02-72.

60 STF, mv, RE 42.214 – SP, rel. Min. Ribeiro da Costa.

61 STJ, 1ª Turma, v.u., RESP 997975, rel. Min. Denise Arruda, DJE de 28-04-
2008; STJ, 1ª Turma, v.u., RESP 439192, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
08-03-2007.

62 STF, v.u., RE 104591 – RS, rel. Min. Octávio Gallotti,; STJ, 1ª Turma, v.u.,
RESP 868120, rel. Min. Luiz Fux, DJU de 21-02-2008; STJ, 1ª Turma, v.u., rel.
Min. Francisco Falcão, DJU de 30-11-2006.

63 Assoma de interesse o exame da motivação da ADI 2.260-MC (STF, Ple-
no, v.u., rel. Min. Moreira Alves, DJU de 02-08-2002).
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mantidos pela receita oriunda, principalmente, da arrecadação de
tributos. Compreende, assim, as autarquias e fundações públicas,
não ocorrendo o mesmo quanto às empresas públicas e socieda-
des de economia mista.

Por sua vez, o Decreto-lei 4.597/42, considerando que, mes-
mo no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia
mista, há aquelas que são mantidas mediante valores emanados
de tributos64, estendeu-lhes, no seu art. 2º, a aplicação do lustro do
art. 1º do Decreto 20.910/32, procedendo-se, assim, à sua equipa-
ração ao regime jurídico das autarquias.

Desse modo, somente vigora o prazo geral do art. 205 quanto
às empresas públicas e sociedades de economia mista que te-
nham sua mantença mediante receita originária da exploração de
serviço público ou atividade econômica.

No particular das pretensões de indenização pela prática de
ato ilícito praticado por agentes das pessoas jurídicas de direito
público, ou pessoas de direito privado prestadoras de serviço pú-
blico, mesmo quando mantidas por tarifas, o art. 1º-C da Lei 9.494/
97 dispõe que prescrevem em cinco anos ditas pretensões.

Significa dizer que as ações de indenização contra empresas
públicas ou sociedades de economia mista, quando voltadas ao
desempenho de atividade econômica, observam o prazo do art.
205 do Código Civil.

No afã de fulminar parcela ponderável das centenas de milha-
res de demandas ajuizadas pelos particulares, a fazenda pública,
ao invés de se projetar a uma postura de evitar ilegalidades, vem
invocando a aplicação do prazo prescricional de três anos, a que
se reporta o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Penso que tal não se faz possível. Em primeiro lugar, não se
pode deixar de salientar a existência de legislação sobre o tema,
consistente no art. 1º do Decreto 20.910/32 e no art. 2º do Decre-

64 A distinção parece ser ainda de reconhecimento pelo art. 37, § 9º, da Lei
Fundamental.
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to-lei 4.597/42. Assim o impõe o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro.

Num segundo plano, não se sustém o argumento de que a
incidência do triênio é justificada pelo art. 10 do Decreto 20.910/32,
ao mencionar que o disposto nos artigos anteriores não altera as
prescrições de menor prazo, constantes de leis e regulamentos.

É que tal dispositivo se refere, única e exclusivamente, às leis
específicas que, à época da promulgação do Decreto 20.910/32,
estabeleciam prazos menores ainda de prescrição, a fim de que
permanecessem subsistentes. Trata-se de regra transitória, a qual
nunca teve – nem poderá ter – o sentido de eternamente favorecer
a fazenda pública, com a diminuição dos prazos prescricionais
em desfavor dos seus credores.

Ademais, seria deveras injusto que referido entendimento pre-
ponderasse, principalmente quando se sabe que a edição do De-
creto 20.910/32 teve o indisfarçável propósito de favorecer a fa-
zenda pública, a qual se evadia do prazo geral do então art. 177 do
Código Civil passado, sem prejuízo de, numa situação inversa,
poder demandar os particulares em prazo delongado.

Ainda que se possa aceitar o ponto de vista em comento, o
que se admite pelo prazer da argumentação, há de se ter que o
art. 206, § 3º, III, do Código Civil, não porta a generalidade que se
lhe pretende emprestar, uma vez que o seu conteúdo é restrito às
hipóteses de ressarcimento de dano por ato ilícito. Não poderá,
caso prevalecente o pensar da Fazenda Pública, aplicar-se o triê-
nio noutras pretensões de caráter pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, não sem um debate prévio e
árduo, que gerou acórdãos favoráveis à fazenda pública, culminou
por reconhecer a prevalência do art. 1º do Decreto 20.910/32, pres-
tigiando a aplicação de lei especial.

Adotando como diretriz a diminuição dos prazos prescricio-
nais, o Código Civil não poderia omitir-se em descortinar um regi-
me transitório, considerando-se a vigência por quase nove déca-
das da codificação anterior. Daí o art. 2.028 ter explicitado que per-
sistirão os prazos anteriores quando, em havendo redução, já hou-
ver transcorrido mais de sua metade.
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A jurisprudência65 – na realidade, observando parâmetros dou-
trinários66 – tem acrescido mais uma condicionante nas hipóteses
nas quais deva ser aplicada a nova regra, estipuladora de prazo
inferior. Trata-se da circunstância de que o novo interstício deve
ser computado a partir da vigência da lei nova, que o reduziu, ou
seja, haverá que ser contado a partir da vigência do Código Civil,
tendo como dies a quo o dia 11 de janeiro de 2003. De qualquer
maneira, a soma do prazo já transcorrido com o intervalo de me-
nor duração previsto não poderá implicar em espaço de tempo
superior à integralidade daquele da lei revogada.

No estrangeiro, a orientação dos pretórios restou projetada em
via legislativa. É o caso do art. 297º, nº 1º, do Código Civil lusitano,
bem assim da Lei de Introdução ao Código Civil alemão (art. 231, §
6º, nº 2).

3.4. Prescrição, fundo do direito e prestações sucessi-
vas.

No estudo do Direito é sabido que, em muitas ocasiões, o le-
gislador se mostra incapaz de prever uma solução preconcebida
para toda e qualquer situação vivenciada no campo dos fatos.
Mesmo na existência de regra, não se pode olvidar a necessidade
de, muitas vezes, ajustar-se a sua aplicação a determinadas exi-
gências da vida coletiva, ou mesmo para retificar imperfeições ou
omissões do seu texto.

65 Conferir alguns arestos: STJ, 2ª Turma, v.u., RESP 1.154134, rel. Min.
Castro Meira, DJE de 22-09-2010; STJ, 3ª Turma, v.u., Agravo Regimental no AI
1124451, rel. Min. Sidnei Benetti, DJE de 10-06-2002;  STJ, 4ª Turma, v.u., RESP
838414, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJE de 22-04-2008. Antes da Constitui-
ção de 1988, já se encontravam decisões nesse sentido, conforme se pode
ver do RE 79.327 – SP (STF, 1ª Turma, v.u., rel. Min. Antônio Neder).

66 Assim, Eduardo Espíndola e Eduardo Espíndola Filho, louvados na dou-
trina estrangeira, tiveram a oportunidade de acentuar: “Quanto ao prazo, se a
lei nova o prolonga, essa lei se aplica também às prescrições em curso; se é
diminuído, conta-se o prazo da nova lei, a partir do dia em que foi publicada,
salvo se o mais longo da lei antiga se completar antes, computado o período já
decorrido na vigência da mesma lei” (A Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 367-368).
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Desse modo, muitas vezes se evidencia imprescindível o la-
bor da doutrina e dos tribunais para que se possa esclarecer o
alcance das normas legais.

É o que sucedeu – e ainda sucede – com a determinação do
alcance do art. 3º do Decreto 20.910/32, a saber: “Quando o paga-
mento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá
progressivamente as prestações à medida que completarem os
prazos estabelecidos pelo presente decreto”67.

O alcance do dispositivo acima foi moldado pela jurisprudên-
cia, tendo a orientação dominante sido cristalizada com o enuncia-
do da Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal68. Interpretado a
contrario sensu se tem que, em sendo negado o próprio direito, do
qual defluem as prestações, a prescrição atinge a pretensão à
exigibilidade daquele e, de conseguinte, as parcelas não quitadas,
as quais constituem acessórios.

Como acontece com toda súmula que, em virtude da conci-
são de seu texto, não espelha a real dimensão do entendimento
que consagra, emerge a importância decisiva da análise dos seus
precedentes. O mesmo se verifica aqui, sendo interessante a lei-
tura do deliberado no RE 59.122-PE69, bem assim de julgados pos-

67 Em redação anterior, o § 224 do BGB continha disposição a prever que a
prescrição da pretensão principal fulminava pretensões acessórias.

68 O texto da súmula é o seguinte: “A prescrição das prestações anteriores
ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele
resulta”. Antes, mas com projeção restrita às relações de emprego, foi aprova-
da a Súmula 349-STF: “A prescrição atinge somente as prestações de mais de
dois anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do
Trabalho, ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa
a própria validade de tais atos.”

69 Eis o teor da ementa: “Prescrição. Quando é um direito reconhecido,
sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo,
mas, se o direito às prestações decorre do direito à anulação do ato, é claro
que, prescrita a ação em relação a este, não é possível julgar prescritas ape-
nas as prestações, porque prescreveu a ação para reconhecimento do direito,
do qual decorreria o direito às prestações. Do contrário, seria admitir o efeito
sem causa. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido” (STF, 3ª Tur-
ma, v.u., rel. Min. Luiz Gallotti, RTJ 39/35).
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teriores que seguiram pela mesma senda70.

Com a transferência em favor do Superior Tribunal de Justiça
da qualidade de guardião da autoridade, da inteireza positiva e da
uniformidade interpretativa da lei federal, foi editada a Súmula 85,
cujo teor assim se tem por expressado:

Nas relações de trato sucessivo em que a fazenda pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o pró-
prio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as pres-
tações devidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação.

Em inúmeros feitos se observa que os aplicadores do referido
excerto sumular, quando se defrontam com o pleito de direitos
subjetivos contra a fazenda pública – normalmente, vantagens fun-
cionais –, têm, indiscriminadamente, rejeitado preliminar de pres-
crição sob o argumento de que se trata de pleito que versa sobre
prestações periódicas, com a invocação da Súmula 85-STJ, de
maneira a parecer que esta, diante da Súmula 443-STF, tenha ino-
vado no tratamento do tema, facilitando, com maior amplitude, o
ajuizamento de ações da espécie.

Na realidade, a Súmula 85 – STJ não legou ao assunto trata-
mento diverso. A sua redação é clara que a prescrição somente
atingirá as parcelas renováveis com o transcurso do tempo quan-
do o direito vindicado não for alvo de negativa. E mais: os decisóri-
os que respaldaram a sua aprovação têm como razão de decidir
raciocínio que se ajusta, perfeitamente, à orientação da Súmula
443 – STF.

Vejamos. Assim está explícito no RESP 10.110 – 0 – SP71, em
cuja ementa se reporta a que a prescrição parcial está condiciona-
da à ausência de recusa formal da Administração, tendo o voto do
relator invocado aresto do Pretório Excelso. O mesmo se verifica

70 STF, 2ª Turma, v.u., RE 93.301 – SP, rel. Min. Décio Miranda, RTJ 100/387;
STF, 2ª Turma, v.u., RE 106.956 – PR, rel. Aldir Passarinho, RTJ 122/1.068.

71 2ª Turma, v.u., rel. Min. Peçanha Martins, DJU de 22-03-93.
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no RESP 12.217 – SP72, onde, com menção a julgados do Supre-
mo Tribunal Federal, o voto do relator explicita que a prescrição
não atingiu o fundo do direito porque não negado o direito persegui-
do. Também não discrepam do ponto de vista precedente o RESP
11.873 – SP73 e o RESP 2.140 – SP74, nos quais se pode observar
que a preponderância da prescrição unicamente das parcelas de-
correu da circunstância de não se controverter o direito à vanta-
gem funcional, mas sim ao modo pelo qual deveria ter sido efetua-
do o seu pagamento. Igualmente, não se vislumbra nenhuma mu-
dança de norte o decidido nos Recursos Especiais 6.408 - SP75,
31.661 – 7 – SP76 e 29.448 – SP77.

Percebe-se, então, que se o direito às prestações, que se re-
novam no tempo, decorrer do reconhecimento prévio de um direito
subjetivo determinado, o qual foi denegado pela Administração,
passa a fluir o prazo prescricional, o qual contamina o fundo do
direito, abarcando, assim, a pretensão quanto à exigibilidade das
prestações sucessivas dele decorrentes.

A prescrição parcial estará circunscrita às prestações não re-
clamadas em tempo oportuno quando assim o dispuser expres-
samente a lei78, ou quando, em não tendo havido negativa do direi-
to principal, a Administração quedar-se omissa em aplicar os dis-
positivos legais que estabelecem vantagens pecuniárias em be-
nefício dos administrados. Da mesma maneira, quando não se
visar ao reconhecimento do direito em si – e, portanto, não se pode

72 1ª Turma, v.u., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 24-08-92.

73 2ª Turma, v.u., rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 28-10-91.

74 1ª Turma, v.u., rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 28-05-90.

75 1ª Turma, v.u., rel. Min. Pedro Acioli, DJU de 16-12-91.

76 5ª Turma, v.u., rel. Min. Costa Lima, DJU de 15-03-91.

77 6ª Turma, v.u., rel. Min. Vicente Cerrnicchiaro, DJU de 10-05-93.

78 Foi a hipótese do texto inicial do art. 103 da Lei 8.213/91.
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cogitar da sua lesão –, discutir-se o modo como deverá ser con-
cretizado.

A negativa não precisa ser explícita, categórica. Poderá sê-la
mediante ato incompatível com o reconhecimento do direito. Por
exemplo, a negativa de determinada vantagem por ocasião da a-
posentadoria do servidor ou reforma do militar não precisa constar
de ato que mencione o seu indeferimento. O ato que desliga o
agente público do serviço ativo, com remuneração, quando de sua
edição, já especifica quais as vantagens que serão àquele asse-
guradas na inatividade. Não referido em tal manifestação que o
desligamento dar-se-á com a fruição de determinado direito de
cunho remuneratório, segue-se que houve a sua denegação, sur-
gindo, desde logo, a pretensão para exigi-lo.

4 – A decadência e o seu regime jurídico.

O Código Civil pretérito não se ocupou de traçar disposições
regulando o instituto da decadência. A referência no seu art. 178 de
vários prazos decadenciais permitiu que a doutrina pudesse se
ocupar de desenvolver considerações sobre os parâmetros de sua
regência.

Similar à prescrição por também decorrer da inércia de sujeito
de direito prolongada no tempo, a decadência se destaca, como
vista linhas atrás, pelo fato de reportar-se às hipóteses nas quais
alguém, titular de um direito potestativo, encontra-se obrigado a
recorrer à liça judicial para o seu exercício.

Podendo ser estabelecida por lei ou pela vontade das partes,
a decadência, a exemplo do prazo extintivo do direito em causa,
surge desde o nascimento deste, ao contrário da prescrição, a
qual pode ter a fluência do seu prazo não coincidente com o nasci-
mento do respectivo direito, pois pressupõe a lesão deste.

Como regra, o prazo decadencial, computado desde o nasci-
mento do direito, corre livremente, sem encontrar-se submetido a
normas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. Assim dispõe o
art. 207 do Código Civil, sem prejuízo de que, adiante, o art. 208
deste tenha excepcionado a incidência da causa impeditiva ou
suspensiva do art. 198, I, de modo que o prazo decadencial não é
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movimentado quando puder representar prejuízo a um absoluta-
mente incapaz79.

A decadência, portanto, somente é obstada com a prática de
ato que represente o exercício do direito, de modo que, se impres-
cindível, com o ajuizamento da demanda. Os ordenamentos es-
trangeiros inserem previsão de que também impedirá a decadên-
cia o reconhecimento do direito por aquele contra o qual se pode
agitar o direito potestativo80.

O art. 208 do Código Civil foi claro em estender à decadência
a previsão do seu art. 195, de sorte que o relativamente incapaz,
bem como a pessoa jurídica, possui pretensão contra os seus
assistentes ou representantes quando derem causa ao fenômeno
extintivo, ou não o alegarem oportunamente.

A decadência pode reportar-se a direitos indisponíveis ou dis-
poníveis. Quanto a estes, é possível o estabelecimento não ape-
nas mediante lei, mas igualmente pelo negócio jurídico, uma vez
se cuidar de matéria inserta na província da autonomia privada.

Essa distinção – indica-nos Moreira Alves81 – foi perfilhada pelo
Anteprojeto, justamente para o fim de evitar que, quanto à modali-
dade convencional, possa o juiz conhecê-la de ofício.

Daí dispor o art. 209 ser nula a renúncia à decadência fixada
em lei, o que é complementado pelo art. 210, impondo ao magis-
trado o seu conhecimento, nesse caso, mesmo quando não hou-
ver suscitação pelos interessados.

79 O Código Civil italiano, no art. 2.964, é atento em prever que quando se
tem um direito suscetível de decadência, não são aplicáveis as normas relacio-
nadas à interrupção da prescrição. Nem quanto à suspensão do prazo, salvo
em existindo disposição em sentido contrário. Por sua vez, o art. 328º do Códi-
go Civil lusitano frisa que o prazo de caducidade não se suspende ou se
interrompe, salvo se assim dispuser a lei.

80 Conferir, a respeito, o art. 2.966 do Código Civil itálico e o art. 331º, nº 2º,
do Código Civil português.

81 A Parte Geral do Projeto de Código Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 87.
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Tanto é assim que ressaltou Moreira Alves82 ter sido com a
finalidade de expressar obrigação que se substituiu, ainda no Ante-
projeto, a expressão “pode o juiz” pela “deve o juiz”.

Ainda sobre o tema – sobre o qual não ficaram omissas as
legislações de outros países83 –, diz o art. 211 que, em tendo a
decadência sua origem em negócio jurídico, somente a parte a
quem aproveita poderá alegá-la, em qualquer grau de jurisdição,
restando o magistrado interditado em fazê-lo.

Talvez o nosso escasso hábito em pervagar os contornos ge-
rais do instituto, em face principalmente do silêncio legislativo, por
hora sanado, fez com que se possa, num primeiro súbito de olhos,
tornar obrigatória a análise da sua ocorrência pelo juiz quando es-
tabelecida em lei, fixando-se, em contrapartida, a interdição de seu
reconhecimento sem arguição quando emanar de estipulação ne-
gocial.

Ora, a prerrogativa que envolve a autonomia privada, no senti-
do de criar, dentro do espaço jurígeno que lhe é demarcado, nor-
mas regentes de relações jurídicas entre as partes, permite a sub-
missão do exercício de um direito à decadência, facultando, por
outro lado, a que possa o favorecido àquela renunciar, deixando de
suscitar a questão oportunamente.

Assim já se pronunciava Câmara Leal, antecipando-se ao re-
gramento legal84.

82 Loc. cit., p. 95.

83 O Código Civil da Itália, no seu art. 2.968, prevê que as partes, além de
não poderem modificar a disciplina da decadência, não podem renunciá-la
quando estatuída em lei em matéria não sujeita à  sua disponibilidade. No
passo seguinte, o art. 2.969 contém, embora com palavras diversas, a mensa-
gem de que o juiz não poderá deixar de reconhecer a decadência quando
resultar de lei, não podendo, no entanto, atuar quando se tratar de matéria
dispositiva. Semelhantes à nossa disciplina são os arts. 333º e 334º do Códi-
go Civil de Portugal.

84 Foram as palavras do autor: “Como a prescrição, a decadência decorren-
te de determinação legal é de ordem pública. O juiz deve conhecê-la de seu
oficío, independentemente de alegação das partes, salvo quando o direito
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Correto José de Oliveira Ascensão85, o qual, comentando o
disposto nos arts. 333º e 334º do Código Civil português, aponta
que o critério discriminador do caráter oficioso da decadência (ou
melhor, caducidade) se centra em saber se a matéria se acha
subtraída ou não à disponibilidade das partes.

Ainda sobre a decadência ajustada pelas partes, interessante
é a precaução do legislador itálico (Código Civil, art. 2.965) por
compreender nula a estipulação daquela quando, pelo conteúdo
pactuado, tornar-se excessivamente difícil a uma das partes o exer-
cício do direito potestativo.

Os prazos decadenciais são, em geral, específicos, estando
dispersos no interior do Código Civil. Vale lembrar, todavia, que o
art. 179, numa inovação, previu que, inexistindo prazo para o exer-
cício do direito à anulação, este será de dois anos, computado do
respectivo ato ou negócio jurídico.

O tema decadencial pode vir à tona em qualquer grau de juris-
dição, salvo, em nosso entender, no campo dos recursos extraor-
dinário e especial, que não prescindem do prequestionamento, ain-
da que verse sobre objeto que imponha ao juiz atuação ex officio86.

decadente é de natureza patrimonial e a decadência resulta de prazo prefixado
pela declaração unilateral da vontade, ou por convenção, porque, sendo nes-
ses casos, permitida a renúncia, ela poderá ser tácita e manifestar-se pela
abstenção de alegação por parte a quem aproveita.”

85 Direito civil – teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. Tomo III, p.
343-344.

86 Malgrado não se cogitarem de decadência, o Supremo Tribunal Federal
(2ª Turma, v.u., AgRg no AI 518.051 – 2 – GO, rel. Min. Ellen Gracie, DJU de 17-
02-2006; 1ª Turma, v.u., AgRg no AI 308.273 – 1 – PE, rel. Min. Moreira Alves, DJU
de 28-03-2003; 2ª Turma, v.u., rel. Min. Ellen Gracie, AgRg no AI 454.544 – 9 –
MA, DJU de 05-03-2004; 1ª Turma, v.u., Emb. Decl. No AgRG no RE 254.921 – 5
– SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 13-08-2004) e o Superior Tribunal
de Justiça (2ª Turma, v.u., RESP 814.885 – SE, rel. Min. Castro Meira, DJU de
19-05-2006; 6ª Turma, v.u., AgRg no RESP 478.379 – RS, rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJU de 03-04-2006; 2ª Turma, v.u., AgRg no AI 309.700 – RJ, rel. Min.
Eliana Calmon, DJU de 24-02-2003) são firmes em rejeitar o conhecimento de
questões, mesmo de ordem pública, em sede de recursos extraordinário e
especial quando não ventiladas na decisão recorrida.
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(IN)APLICABILIDADE PRÁTICA DA PENHORA ON LINE
(BACENJUD) NAS EXECUÇÕES FISCAIS APÓS A CITA-

ÇÃO DO EXECUTADO

Carlos Wagner Dias Ferreira*

I

Com o advento da Lei nº 11.382/2006, o procedimento traçado
no Código de Processo Civil destinado à execução de título extra-
judicial, mais particularmente fundado nos arts. 652 e seguintes,
foi modificado sensivelmente, estabelecendo que o início dá-se com
a citação do devedor para proceder ao pagamento da quantia devi-
da, no prazo de três dias. Somente em seguida, não havendo o
pagamento do débito exeqüendo, é que o oficial de justiça, de pos-
se do mandado de citação, penhora e avaliação, toma as provi-
dências necessárias à eventual penhora de bens pertencentes ao
executado, a fim de expropriá-los e satisfazerem, por via de con-
seqüência, o crédito do exeqüente.

Pela exegese literal do enunciado normativo insculpido no art.
655-A da Lei Instrumental Civil, introduzido pela Lei 11.382/2006,
caso inexistam bens penhorados do executado pelo oficial de jus-
tiça, o juiz, por meio de provocação do exeqüente, poderá requisi-
tar ao Banco Central do Brasil informações sobre a existência de
ativos em nome do executado, permitindo, ainda, no mesmo ato
determinar a indisponibilidade até o valor indicado na execução. É
a conhecida “penhora on line” decretada através do sistema cha-
mado BACENJUD.

Essa sistemática procedimental é reforçada pela figura da in-
disponibilidade cautelar de bens, instituída pelo comando inscrito
no art. 185-A do Código Tributário Nacional, que fora acrescido por
força da Lei Complementar nº 118/2005. Reza esse dispositivo
legal que: “Na hipótese de o devedor tributário, devidamente cita-

* Doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra. Mestre em
Direito Constitucional pela UFRN. Professor Assistente da UFRN. Juiz Federal
da 1ª Relatoria da Turma Recursal de Natal em auxílio na 9ª Vara do RN.
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do, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e
não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a in-
disponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que
promovem registros de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mer-
cado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito
de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial”.

Neste sentido, a penhora eletrônica só seria possível após a
citação do devedor e uma vez constatada a inexistência de bens
constritados pelo ato de penhora do oficial de justiça. No entanto, a
utilização prática de tal seqüência procedimental tem se mostrado
insuficiente para atender adequadamente ao subprincípio da efeti-
vidade estampado implicitamente na cláusula constitucional da ina-
fastabilidade do controle jurisdicional ou do acesso à justiça (art.
5º, inciso XXXV, da CF/88).

É considerada idéia remansosa na doutrina pátria que a pres-
tação da tutela jurisdicional há de ser adequada, efetiva, tempesti-
va e justa, completando a textura quadripartite que caracteriza a
atual concepção do postulado do acesso à justiça. Mas não é isso
que se vem constatando no caso da decretação da denominada
“penhora on line”.

É que, no momento em que o devedor fica ciente, mediante o
ato citatório, da existência de uma execução em seu desfavor, ra-
pidamente tem a iniciativa de efetuar a retirada de quaisquer quan-
tias depositadas em instituições financeiras, tornando todo o pro-
cedimento posterior de bloqueio de ativos praticamente inócuo, frus-
trando, por completo, o intento satisfativo e consequentemente a
efetividade da execução forçada. Em praticamente quase todos
os casos em que já ocorreu a decretação do bloqueio de ativos
financeiros pelo sistema BACENJUD, a quantia indisponibilizada
sempre se apresentou em montante ínfimo.

Em princípio, com a modificação do ritual procedimental da
execução de título extrajudicial promovida no Código de Processo
Civil pela Lei 12.382/2006, logo se suscitou a dúvida a respeito de
sua aplicabilidade e incidência na dinâmica da execução fiscal,
disciplinada, como se sabe, pela Lei 6.830/80. Contudo, essa dis-
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cussão vem perdendo fôlego, diante da consolidação da ideia do
“diálogo das fontes” e do consequente declínio da regra da especia-
lidade nos casos de alteração de lei geral que acaba se tornando
mais eficaz e efetiva do que lei específica, como se constata niti-
damente na hipótese do Código de Processo Civil em cotejo com
a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80).

No universo da execução fiscal, já há algum tempo que a juris-
prudência do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região – não
sendo diverso em relação às demais cortes regionais federais –
tem se firmado pacificamente no sentido de que a penhora on line
só poderá ser decretada após ser concedida a oportunidade de o
executado pagar a dívida ou garantir o juízo, para ter condições de
discutir o débito por meio de embargos, como se depreende do
julgado a seguir delineado:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGTR.
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQÜENDO.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NECESSIDADE DE PROCE-
DER-SE À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE
POSSA OFERECER BENS OU PAGAR O NOVO CRÉDI-
TO EXEQÜENDO. PENHORA PELO BACENJUD ANTES
DE TAL INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGTR PAR-
CIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, observa-se que o crédito exeqüendo
foi parcialmente extinto pela ocorrência da prescrição, tendo
sido determinada a indicação, pela Fazenda Nacional, do
valor restante, no prazo de 30 dias, para dar continuidade
ao feito (fls. 129/130), tendo a Fazenda Nacional substi-
tuído a CDA anterior, cujo crédito foi parcialmente extinto,
por uma nova CDA (fls. 135/142).
2. No entanto, logo após a substituição da CDA, ocasião
em que foi informado o novo valor do crédito exeqüendo,
excluídas as parcelas fulminadas pela prescrição, a douta
Magistrada a quo proferiu a decisão ora agravada, proce-
dendo à inscrição do executado no sistema BACENJUD e
determinando o bloqueio das verbas disponíveis até o mon-
tante atual da dívida (fls. 143/144).
3. Substituída a CDA que consubstancia a execução fis-
cal originária, seria necessária a intimação do executado
para que este, conhecendo o novo valor da sua dívida, pu-
desse pagá-la ou garantir o juízo da execução, oferecendo
bens à penhora.
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4. Não é razoável determinar-se o bloqueio das con-
tas bancárias do executado sem antes dar-lhe a opor-
tunidade de pagar o valor que lhe está sendo cobra-
do ou de, garantindo o juízo da execução, discutir a
exigibilidade da dívida por meio de embargos.
5. Não é necessária a citação formal do executado, posto
que este já fora citado na mesma execução fiscal, sendo
tão somente devida a sua intimação para lhe dar conheci-
mento do novo valor exeqüendo, facultando-lhe o pagamento
da dívida ou a nomeação de bens à penhora para garantir a
execução.
6. Quanto à alegação do agravante de que a decisão agra-
vada não considerou a suspensão da exigibilidade do cré-
dito objeto da execução fiscal originária, que teria se ope-
rado por força de depósito judicial do valor integral do débi-
to nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal
2003.82.00.007879-6, em curso na 2a Vara Federal da SJ/
PB, penso que a mesma não tem procedência, tendo em
vista que, naquele feito, apenas se determinou o levanta-
mento da inscrição do nome do ora agravante no CADIN
(fls. 150/151), não tendo sido suspensa a exigibilidade do
crédito exeqüendo.
7. AGTR parcialmente provido, tão somente para determi-
nar que se proceda à intimação do executado acerca da
nova CDA apresentada pela Fazenda Nacional, conceden-
do-lhe prazo para satisfazer o crédito tributário, pelo seu
novo valor, através de pagamento ou para oferecer bens à
penhora, em garantia do juízo da execução. (AG 86762, 2ª
Turma, Rel. Des. Manoel Erhardt, unânime, j. 04/11/2008,
DJU 21/11/2008, pág. 291) (grifos acrescidos).

II

É inegável que, diferentemente do que ocorre nas demais si-
tuações de penhorabilidade de bens móveis e, sobretudo, imóveis,
em que existe uma certa procedimentalização de atos que se per-
dura no tempo, no caso de ativos financeiros que se encontram
depositados ou em aplicação em instituições financeiras, o risco e
a probabilidade de levantamento, ocultação ou transferência são
significativamente elevados, em especial para aqueles devedores
que se veem ameaçados de perder parcela de seu patrimônio para
pagamento de dívidas fiscais.
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De fato, para se desfazer de dinheiro depositado em institui-
ções financeiras, basta um simples saque de todo o montante,
que pode se operacionalizar em poucos minutos. Diversa é a situa-
ção de bens imóveis ou de outros bens móveis, tais como veícu-
los, normalmente mais difíceis de se desfazer em tão brevíssimo
intervalo de tempo, o que possibilita menor chance de comprome-
ter a eficácia de possível ato de constrição judicial futura, uma vez
escoado o prazo de citação.

O que a experiência judicial, em verdade, tem demonstrado é
que o aguardo procedimental de só decretar a chamada “penhora
on line”, após o esgotamento de todas as tentativas do oficial de
justiça no sentido de localizar outros bens suscetíveis de penhora,
aparentemente calcado no Diploma Processual Civil, a bem da
verdade, atenta contra o princípio constitucional da efetividade, plas-
mado no art. 5º, XXXV, da Carta Política de 1988.

O art. 335 do Diploma Processual Civil, se interpretado em
um contexto multicultural e plúrimo de fontes do direito, a bem da
verdade, sinaliza que o juiz deve invocar em seu juízo de valor as
regras de experiência comum apuradas “pela observação do que
ordinariamente acontece”.

Ora, quase a totalidade das penhoras eletrônicas desencade-
adas após a citação do devedor não logram êxito de nada encon-
trar ou bloquear, fulminando, por completo, qualquer pretensão
executória do credor. Adotar medida contrária, por outro lado, esti-
mula maior consciência do devedor em sua obrigação de adimplir
dívidas fiscais, ser mais responsável com os débitos que contrai,
proporciona um debate judicial, seja mediante ações de impugna-
ção ou incidentes processuais, sobre eventuais formas de paga-
mento ou validade executória da dívida.

Além do mais, quando a disciplina infraconstitucional afigura-
se insuficiente para regular determinado procedimento descrito na
legislação processual, impõe-se a adoção do método hermenêuti-
co-concretizador que autoriza a incidência direta dos princípios na
normatização de casos concretos, operando, por intermédio da
interpretação construtiva, uma reestruturação procedimental, com
vistas a concretizar, na espécie em apreço, o postulado constitu-
cional da efetividade processual.
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Aliás, com base em mera interpretação lógico-sistemática,
poder-se-ia construir um sentido do art. 655-A do CPC que com-
portasse a adoção da sistemática de bloqueio de ativos (penhora
on line) no mesmo momento em que se efetiva a citação do exe-
cutado. Com efeito, o art. 655-A, em momento algum, proclama
que se deve aguardar o esgotamento de todas as investidas do
oficial de justiça, para, somente em seguida, poder decretá-la. Além
disso, o art. 655 do CPC encerra que a penhora preferencialmente
recairá sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação
em instituição financeira.

Assim, se o devedor não paga ou deixa de explicitar ao oficial
de justiça de que maneira irá efetuar o pagamento ou a nomeação
de bens à penhora, deve-se, de imediato, dar primazia à penhora
de dinheiro, por intermédio do sistema BACENJUD, no intuito de
evitar que se frustre possível e futuro ato constritivo neste sentido.
Essa medida, quase que de índole cautelar, há de ser decretada
tão logo não se mostre clara e inequívoca o esclarecimento da
parte devedora de como irá resolver aquela situação, seja se com-
prometendo a pagar, total ou parceladamente, a dívida, seja apon-
tando a existência de algum bem móvel ou imóvel que ofereça,
naquela oportunidade, à penhora.

A propósito, é oportuno invocar o precedente do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região, em que se entendeu cabível a decre-
tação da indisponibilidade cautelar de bens perpetrada pelo Siste-
ma do BACENJUD, independentemente do momento da citação
do devedor, como vê na ementa a seguir alinhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. EXECU-
ÇÃO FISCAL. SÓCIO QUE CONSTA NA CDA COMO RES-
PONSÁVEL PELO DÉBITO. ÔNUS DO CO-EXECUTADO
DE AFASTAR PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.PENHORA ON LINE.
POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.382/2006. ART. 655-A DO CPC.
1. Figurando o sócio na Certidão de Dívida Ativa como de-
vedor, é dele, e não do fisco, o ônus da prova, porquanto
se presume a liquidez e certeza do título não apenas quanto
ao valor da dívida, mas também quanto à responsabilidade
pelo débito.
2. A constrição por meio eletrônico, nos termos do
art. 655-A do CPC, é medida que deve ser deferida
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nos moldes das alterações introduzidas no CPC pela
Lei nº 11.382/2006 e da jurisprudência recente, tendo
em vista que seu deferimento deu-se em 15.05.2009.
3. Não se há de falar em ilegalidade do bloqueio por
ter sido este realizado sem prévia citação do co-exe-
cutado. O simples bloqueio de numerário insere-se
no poder geral de cautela do magistrado, de sorte
que esta providência pode ser determinada inaudita
altera pars. Conforme ressaltou o r. juízo a quo, o blo-
queio de valores é medida que antecede futura pe-
nhora, isto é, não se confunde com a penhora, sendo
perfeitamente possível a decretação de indisponibi-
lidade antes que haja a citação. Atente-se que, na oca-
sião em que houve a conversão em penhora do numerário
bloqueado, o co-executado já havia ingressado esponta-
neamente nos autos.
4. Como não bastasse, tratando-se da execução judicial
da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações pú-
blicas, o artigo 53 da Lei nº 8.212/91 expressamente fa-
culta ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será
efetivada concomitantemente com a citação inicial do de-
vedor, podendo portanto ocorrer antes ou depois.
5. Agravo legal a que se nega provimento. (AI  383235, 2ª
Turma, Rel. Des. Henrique Herkenhoff, unânime, j. 27/10/
2009, DJU 05/11/2009, pág. 46) (grifos acrescidos).

Outro não parece ser o entendimento que tem se erigido no
âmbito da Corte Regional Federal da 5ª Região, em particular quan-
do se notabiliza a necessidade de manejo do poder geral de caute-
la, in verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BA-
CENJUD. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. EFE-
TIVAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. GA-
RANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 798 DO CPC.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante insurge-se contra a pe-
nhora on line, via Bacenjud, incidente sobre seus ativos
financeiros, sob a alegação de não ter sido devidamente
citado no feito executivo.
2. O artigo 797 do CPC prevê que em casos excepcio-
nais o juiz poderá determinar medidas cautelares sem
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a audiência das partes. É cediço também que o po-
der geral de cautela previsto no artigo 798 do CPC é
aplicável ao processo executivo, quando as medidas
se julgarem necessárias para assegurar a efetivida-
de da execução.
3. Trata-se de representante legal da empresa exe-
cutada o que autoriza a constrição deferida pelo Juí-
zo a quo. Tal medida deve ser considerada como
acauteladora e necessária para garantir preventiva-
mente a possibilidade dos recursos bloqueados se-
rem posteriormente utilizados para solver a obriga-
ção relativa ao crédito exequendo.
4. O artigo 655-A do CPC estabelece em seu parágrafo 2º
que “compete ao executado comprovar que as quantias
depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do
inciso IV do caput do artigo 649 desta Lei ou que estão
revestidas de outra forma de impenhorabilidade”. No caso
presente, o agravante limitou-se a alegar que os valores
objeto da constrição não eram passíveis de penhora, em
face da sua natureza salarial. Entretanto, não fez qualquer
comprovação nesse sentido, o que afasta sua pretensão
de liberar os valores com base em tais argumentos.
5. Diante das circunstâncias reveladas nos autos, impõe-
se a manutenção da penhora on line via Bacenjud, que se
afigura como a melhor medida para viabilizar a satisfação
do crédito.
6. Agravo de instrumento improvido. (AG 111214, 2ª Tur-
ma, Rel. Des. Francisco Barros Dias, unânime, j. 25/01/
2011, DJU 03/02/2011, pág. 263) (grifos acrescidos).

Sendo assim, vê-se que, em face das regras de experiência
que apontam, no mais das vezes, para o levantamento, a oculta-
ção ou a transferência de valores em dinheiro que se encontram
depositados ou aplicados em instituições financeiras, após a efeti-
vação da citação do devedor, a solução que mais se harmoniza
com o postulado da efetividade processual é a que decreta a pe-
nhora eletrônica, através do Sistema BACENJUD, no mesmo ins-
tante em que o executado, no momento em que está sendo citado,
não se compromete a pagar, total ou parceladamente, a dívida,
nem se digna a nomear bens à penhora.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: UMA REFLEXÃO À LUZ DA
 TEORIA DOS JOGOS

Gisele Chaves Sampaio Alcântara*

RESUMO

Propõe uma análise prospectiva e ampliada dos efeitos negativos
provocados pela multiplicação de ordens judiciais concessivas de
demandas individuais ajuizadas com base no direito constitucio-
nal à saúde. Apresenta como instrumento de tal reflexão a “Teoria
dos Jogos”, um ramo da matemática aplicada que estuda situa-
ções estratégicas, para avaliar os riscos da geração de uma “Tragé-
dia dos Comuns” pela reprodução de condutas não cooperativas
em ações que envolvem a coletividade na área da saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Saúde, Judicialização da Saúde,
Teoria dos Jogos, Tragédia dos Comuns, Escassez.

INTRODUÇÃO

Estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no
ano de 2011 revela que tramitam atualmente, no Judiciário brasilei-
ro, mais de 240.980 processos judiciais na área de saúde – as
chamadas demandas judiciais da saúde1.

Tais números refletem um somatório das ações ajuizadas nos
tribunais de justiça – à exceção dos tribunais de justiça do Amazo-
nas, da Paraíba e de Pernambuco – e nos tribunais regionais fede-
rais com vistas ao acesso a medicamentos e a procedimentos
médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como vagas

* MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Mestre em
Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Juíza Fe-
deral da 19ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

1 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Brasil tem mais de 240 mil proces-
sos na área de Saúde. Disponível em: <http://www.http://www.cnj.jus.br/noticias
/cnj/14096:brasil-tem-mais-de-240-mil-processos-na-area-de-saude>. Aces-
so em: 10 ago. 2011.
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em hospitais públicos. Cobrem, ainda, em reduzida proporção,
ações diversas movidas por usuários de seguros e planos priva-
dos junto ao setor2.

Conforme destacam João Maurício Brambati Sant’Ana, Vera
Lúcia Edais Pepe, Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro e Miri-
am Ventura, este “fenômeno social e jurídico do aumento dessas
demandas tem sido chamado de judicialização da saúde”, e se
“expressa, principalmente, em demandas judiciais por medicamen-
tos”3. Segundo os autores

[...] o número de ações movidas contra o Estado pleitean-
do medicamentos vem crescendo acentuadamente nos
últimos anos no Brasil (3–8). Se no início dos anos 1990
essas demandas tinham por objeto medicamentos para o
tratamento de enfermidades direcionadas, como HIV/Aids,
hoje o perfil das ações é bem mais diversificado, abran-
gendo medicamentos para as mais variadas indicações
terapêuticas[...]4.

De fato, este movimento teve início com provocações advin-
das de um movimento deflagrado pelos portadores do vírus da
imunodeficiência humana (HIV), que, por intermédio dos serviços
de assistência jurídica de ONGs5, pleitearam junto ao Poder Judi-

2 Segundo o levantamento, os cinco tribunais de justiça com maior número
de processos na área de saúde são o do Rio Grande do Sul, com 113.953
processos, o de São Paulo, com 44.690 processos, o do Rio de Janeiro, com
25.234 processos, o do Ceará, com 8.344 processos, e o de Minas Gerais,
com 7.915 processos. Dentre os cinco tribunais regionais federais, por sua
vez, destacam-se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os
três estados da Região Sul do Brasil, com 8.152 processos, e o Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região, que cobre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo, com 6.486 processos.

3 SANT’ANA, João Maurício Brambati; PEPE, Vera Lúcia Edais, OSORIO-DE
CASTRO, Claudia Garcia Serpa, VENTURA, Mirian. Essencialidade e assistên-
cia farmacêutica: considerações sobre o acesso a medicamentos mediante
ações judiciais no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2011:29(2):138–44.

4 Ibidem.
5 SCHEFFER, Mario (Org.) Programa Nacional de DST e Sida: o remédio via

justiça um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em HIV/
AIDS no Brasil por meio de ações judiciais. Brasília, DF: Ministério da Saúde,
2005 Série Legislação, n. 3, p. 17 ss.
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ciário o fornecimento de antirretrovirais pelo Poder Público.6  Estas
drogas, indispensáveis para a garantia de sobrevida destes pacien-
tes, já tinham sido liberadas nos Estados Unidos, mas não eram
ainda disponibilizadas nas unidades de saúde pública brasileiras7.

De uma posição a priori contingente e tímida, restrita a algu-
mas hipóteses de fornecimento de antirretrovirais a portadores do
vírus da imunodeficiência humana (HIV) no início dos anos 908, a
atuação judicial logo se estendeu para conceder fármacos para o
tratamento de outras moléstias, além de várias medidas e terapias
em diversos casos: internação hospitalar a portador de “leucemia
aguda”9, fornecimento gratuito de medicamentos a pacientes por-
tadores de “esquizofrenia paranóide e doença maníaco-depressi-
va crônica, com episódios de tentativa de suicídio”10, fornecimento
gratuito de medicamento a paciente portadora de patologia neuro-
degenerativa rara – “NIEMANN-PICK TIPO C”11, providências admi-

6 MESSEDER, Ana Márcia; OSÓRIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa;
LUIZA, Vera Lucia. Mandados judiciais como ferramenta para garantia do aces-
so a medicamentos no setor público: a experiência do Estado do Rio de Janei-
ro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(2):525-534, mar-abr, 2005.
Disponível em: Disponível em <http://www.scieloso.orgr>. Acesso em 05 dez.
2009.

7 SCHEFFER, Mario (Org.). ob. cit.

8 MESSEDER, Ana Márcia; OSÓRIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa;
LUIZA, Vera Lucia. ob. cit.

9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 255086/
RS. Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul. Recorrido: Eduardo Leão Fran-
cisco Marques. Relator: Min. Ellen Gracie. Brasília, DJ 11-10-2001 PP-00019.
Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 05 dez. 2009.

10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 393175/
RS. Recorrente: Luiz Marcelo Dias e outros. Recorrido: Estado do Rio Grande
do Sul. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, DJ 02-02-2007 PP-00140. Dispo-
nível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 05 dez. 2009.

11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada nº
175. Recorrente: União. Recorrido: Clarice Abreu de Castro Neves. Relator:
Min. Gilmar Mendes. Brasília, DJ 28/09/2009. Disponível em <http://
www.stf.jus.br>. Acesso em 05 dez. 2009.
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nistrativas para a melhoria de atendimento hospitalar12, ampliação
de unidade de terapia intensiva-adulta em unidade hospitalar13,
custeio de tratamento médico no exterior a fim de evitar a evolução
de doença ocular progressiva – “retinose pigmentária”14, são ape-
nas alguns exemplos de pedidos concedidos pelo Supremo Tribu-
nal Federal em diversas demandas ajuizadas com vistas à con-
cretização do direito à saúde.

Este aumento exponencial do número de demandas tem pro-
vocado questionamentos e reflexões na comunidade jurídica, além
de profunda revolta dos gestores públicos. Argumenta-se que, se
por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o
exercício da cidadania e para a realização do direito fundamental à
saúde15, de outra parte o elevado número de ordens judiciais en-
seja grandes impactos financeiros à União, aos estados, ao Distri-
to Federal e aos municípios, em prejuízo das políticas de saúde já
previamente instituídas e planejadas com o objetivo de atender a
toda a coletividade.

Apenas para exemplificar, ilustrando a situação da unidade
federativa responsável pelo maior número de demandas judiciais
de natureza sanitária, consta que metade de todo o orçamento
destinado à saúde no Estado do Rio Grande do Sul é consumido

12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Liminar nº 47. Reque-
rente: Estado de Pernambuco. Requerido: Tribunal Regional Federal da 5ª
Região. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, PUBLIC 30-04-2010. Disponível
em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 05 dez. 2010.

13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 734487
AgR/PR. Recorrente: Ministério Público do Estado do Paraná. Recorrido: Esta-
do do Paraná. Relator: Min. Ellen Gracie. Brasília, PUBLIC 20-08-2010. Dispo-
nível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 05 dez. 2010.

14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 368564/
DF. Recorrente: União. Recorrido: Maria Eurídice de Lima Casale. Relator: Min.
Menezes Direito. Brasília, PUBLIC 10-08-2011. Disponível em <http://
www.stf.jus.br>. Acesso em 02 dez. 2011.

15 MENDES, Gilmar Ferreira. In SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Audiência
Pública – Saúde. Brasília, 2009. p. 31.



173

no cumprimento de decisões judiciais, cujo montante saltou de R$
9 milhões em 2005 para R$ 22 milhões em 200616.

Já em âmbito federal, aponta-se que, de janeiro a julho de 2008,
o Governo gastou diretamente R$ 48 milhões com ações judiciais
para a aquisição de medicamentos. Em três anos, o aumento che-
gou a 1.920%, quando considerado que, em 2006, o gasto foi de
R$ 2,5 milhões de reais17.

Mais recentemente, em 28/04/2011, noticiou o jornal “O Esta-
do de São Paulo”18 que os valores gastos pelo Ministério da Saúde
para cumprir decisões judiciais que determinavam o fornecimento
de medicamentos de alto custo aumentaram mais de 5.000% (cinco
mil por cento) de 2005 a 2010. Foram gastos R$ 2,24 milhões em
2005 contra R$ 132,58 milhões em 2010.

É neste ambiente repleto de perplexidades e sutilezas que se
desenvolve este ensaio. Partindo dos estudos sobre a “Teoria dos
Jogos”, exprime uma avaliação prospectiva dos possíveis efeitos
deletérios ensejados pela multiplicação indiscriminada de ordens
judiciais na área de saúde. A partir daí, propõe uma avaliação do
assunto à luz da Teoria do Custo dos Direitos, sob o alerta de que
“Levar os direitos a sério significa também levar a escassez a sé-
rio”19.

16 AMARAL, Gustavo in NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Au-
gusto Dias de (Org). O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde.
Forum: Belo Horizonte, 2011, pp. 93-94.

17 MOURA, Eduardo Oliveira Decat. Parecer: a assistência farmacêutica do
sistema único de saúde. Revista da AGU. Ano VIII – Número 19, Jan./Mar. 2009,
p. 335.

18 BASSETTE, Fernanda. Gasto do governo com remédios via ação judicial
cresce 5.000% em 6 anos. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 28 abr. 2011.
Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-gover-
no-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm.
Acesso em: 28 ago. 2011.

19 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty de-
pends on taxes. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p.44. No original:
“Taking rights seriously means taking scarcity seriously.”
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1 TEORIA DOS JOGOS, MICROJUSTIÇA E MACROJUSTI-
ÇA: O RISCO DA TRAGÉDIA DOS COMUNS

Embora alguns estudos sobre “la théorie du jeau” tenham si-
dos publicados pelo matemático francês Émile Borel em 1921, é
ao matemático húngaro Jancsi von Neumann que se atribui a ori-
gem da Teoria dos Jogos20.

Ela foi aplicada pela primeira vez na área bélica, sobretudo na
Segunda Guerra Mundial, como paradigma para entender e propi-
ciar a tomada de decisões. Recentemente, o interesse em seus
preceitos foi reavivado e estendido a outras áreas do conhecimen-
to, em decorrência da atribuição de prêmios Nobel de Economia a
alguns dos seus novos expoentes: John C. Harsanyi, John Nash e
Richard Selten, em 1994, pelo desenvolvimento da Teoria do Equi-
líbrio em jogos não cooperativos; e James A. Mirrlees e Willian Vi-
ckery, em 1996, por sua contribuição à Teoria dos Incentivos sobre
a regra da assimetria das informações.

Von Neumann entende como jogo uma situação de conflito
em que dois (ou mais) indivíduos interagem, e alguém precisa fa-
zer uma escolha, sabendo que há outros, ao mesmo tempo, tam-
bém em processo de escolha. Ele demonstra matematicamente
que sempre há um curso racional, uma estratégia de ação para os
jogadores.

Com arrimo na análise destas estratégias, a Teoria dos Jogos
procura identificar as regras do jogo (lógica da situação em que
estão envolvidos os jogadores), e com isso ajuda a prever as li-
nhas de ação que cada um dos agentes em conflito pode adotar e
os possíveis resultados decorrentes de cada uma.

Para ilustrar o modo como opera esta teoria, Merrill Flood e
Melvin Dresher formularam em 1950 uma historieta que foi, anos

20 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, Economia e Merca-
dos. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2006.p. 161-162. No seu artigo “Zur
Theorie der Gesellschaftspiele”, publicado em 1928, desenvolveu-se o concei-
to de interdependência estratégica, e com a sua obra “Teoria dos Jogos e
comportamento econômico”, publicada em 1944, com Oskar Morgenstern, deu-
se status acadêmico à teoria.
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mais tarde, desenvolvida por Albert W. Tucker e publicada sob o
título de “O dilema do prisioneiro”21.

Segundo ela, dois indivíduos conspiram para cometer um cri-
me. Detidos fora do local do delito, são conduzidos à delegacia e
encaminhados a celas separadas, onde permanecem incomuni-
cáveis. A autoridade policial promove a investigação, e conclui que
as provas contra eles são escassas.

Decide o delegado, então, propor a cada um dos suspeitos o
seguinte acordo: se ele confessar o roubo e seu parceiro não con-
fessar, ele será libertado em decorrência de sua cooperação com
a polícia, enquanto seu parceiro (que não confessou) irá amargar
quatro anos na penitenciária estadual. Se, ao contrário, ele não
confessar, mas seu parceiro o fizer, será ele a enfrentar os quatro
anos na penitenciária estadual, enquanto o seu parceiro será liber-
tado. Caso ambos confessem, a cooperação de cada um deles
perde o valor como denúncia do comparsa e ambos enfrentam
uma pena de dois anos na prisão estadual (sanção inferior aos
quatro anos, em virtude da confissão de ambos). Finalmente, em-
bora a polícia não os informe a respeito, eles sabem que se ne-
nhum dos dois confessar, ambos serão soltos após um ano de
detenção, por vadiagem22.

Analisando estrategicamente as opções de cada acusado,
percebe-se que a melhor decisão individual é confessar, já que, ao
agir assim, haverá pelo menos dois anos a menos de prisão, inde-
pendentemente do que o outro prisioneiro fizer. A melhor estratégia
geral, no entanto, é a de cooperação: nenhum confessa, e ambos
permanecem reclusos pelo tempo mínimo. Tal cooperação, entre-
tanto, não é possível, já que eles não podem se comunicar.

21 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo, ob. cit., p. 172-173; COO-
TER, Robert e ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5. ed., Porto Alegre: Book-
man, 2010, p. 56-59; e FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos. Com aplicações em
Economia, Administração e Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Elsevier/Cam-
pus, 2009, p. 112.

22 FIANI, Ronaldo. ob. cit., p. 110-111.
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Como não sabem e tampouco têm controle sobre o que o ou-
tro vai fazer, acabam confessando – ambos. O resultado para os
dois é uma pena de dois anos.

Conforme observa Ruy Afonso Santacruz Lima,

o notável na situação é que os jogadores não optam pelo
melhor resultado possível, que seria de um ano para cada
um, caso os dois não confessassem. Dessa forma, os
agentes aceitam resultados sub-ótimos dependendo das
condições estabelecidas pelo jogo. Em termos de teoria
econômica, isso significa um afastamento da hipótese
básica de que os agentes sempre tomam decisões maxi-
mizadoras23.

Tal formulação é utilizada para demonstrar que em determina-
dos processos de interação estratégica, o fato de cada jogador
buscar o melhor para si leva a uma situação que não é a melhor
para todos.

Esta mesma conclusão foi alcançada pelo biológo Garrett
Hardin, ao demonstrar os efeitos negativos gerados pela reprodu-
ção de condutas não cooperativas em ações coletivas.

Imaginou ele a situação em que vários fazendeiros dividem
um mesmo pasto para alimentar suas vacas. Analisando estrate-
gicamente as suas opções, cada um dos fazendeiros percebe que
a melhor opção individual é colocar o maior número possível de
cabeças de gado no espaço comum. A melhor estratégia geral, no
entanto, é a de cooperação: todos soltam um número menor de
animais no pasto, e permanecem usufruindo os recursos de ma-
neira sustentável24.

Preferem, no entanto, não cooperar. Como não têm conheci-
mento nem ingerência sobre o que os outros vão fazer, optam por
maximizar os seus ganhos colocando mais vacas no pasto. O

23 Reflexões extraídas das lições de Ruy Afonso Santacruz Lima, Professor
Doutor titular da Disciplina de Economia do Curso do Programa de Pós-Gradu-
ação Justiça Administrativa (PPGJA) da Universidade Federal Fluminense (UFF).

24 HARDIN, Garret, Tragedy of Commons, 1968, Science, n. 162, p.1243-48,
1968.
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resultado para todos é o pior possível: destruição do pasto e morte
dos animais25.

Esta elaboração deu origem ao conceito de “tragédia dos co-
muns”, que foi assim resumido por Hardin:

Nisto está a tragédia. Cada homem está trancado em um
sistema que o compele a aumentar seu rebanho sem limi-
tes – num mundo que é limitado. Ruína é o destino para o
qual todos os homens correm, cada um perseguindo seu
próprio interesse em uma sociedade que acredita na liber-
dade dos comuns26.

Estas ideias, a princípio utilizadas na área bélica e mais tarde
no campo da Matemática e da Economia, são de grande valia tam-
bém na área do Direito, em especial, no campo da judicialização
dos direitos sociais. Representam um valioso instrumento de pro-
jeção dos efeitos gerados pela multiplicação de várias decisões
individuais, proferidas em casos concretos nos mais diversos juí-
zos e tribunais do País, sobre as relações sociais e econômicas
da coletividade. 

Com efeito, percebe-se que, malgrado tenha assumido o pa-
pel de concretizador dos direitos sociais, o Poder Judiciário ainda
permanece atrelado a uma formação de viés individualista, própria
do Estado liberal. Tal formação lhe impõe uma espécie de “miopia
cognitiva”, que limita o raio de avaliação jurisdicional às balizas do
caso concreto, à microjustiça da lide submetida à sua apreciação.

Suas novas funções, no entanto, lhe exigem outra formação,
um novo olhar sobre as lides. A concretização dos direitos sociais,
como é o caso do direito à saúde, exige do julgador uma amplia-
ção dos horizontes, uma capacidade de estimar também a ma-
crojustiça, de modo que a justiça do caso concreto seja sempre
aquela assegurada a todos os que estão ou possam vir a estar em
situação similar27. Trata-se de um exercício argumentativo de abs-

25 Ibidem. 

26 Ibidem. 

27 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha. Critérios jurídicos para
lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 18.
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tração encontrado, em maior ou menor grau, na Pragmática uni-
versal habermasiana, expresso em seu princípio da universaliza-
ção28.

Não se pode olvidar que a implementação dos direitos sociais
exige a alocação de recursos, que são, por natureza, limitados.
Sendo assim, para que a isonomia seja assegurada é necessário
que o magistrado desenvolva uma visão pragmática centrada na
análise dos efeitos prospectivos e concretos operados por parte
de cada decisão judicial sobre a realidade socioeconômica, sob
pena de, com a multiplicação desordenada de demandas judiciais
maximizadoras do espectro de proteção dos direitos, tornar im-
possível a realização do seu núcleo essencial para a coletivida-
de.  

Neste contexto, a teoria dos jogos revela que as demandas
judiciais não são realidades insuladas, fatores anódinos sobre a
realidade coletiva. Funcionam, sim, como estratégias ou linhas de
ação adotadas por diversos agentes que interagem entre si, e que,
como tal, têm o poder de contribuir sobre os rumos das relações
de toda a coletividade.

No ambiente judicial, no entanto, “a tendência natural é fugir do
problema, negá-lo”29. Conforme assinala Gustavo Amaral, o pen-
samento prevalente é o de que,

Tomada individualmente, não há situação para a qual não
haja recursos. Não há tratamento que suplante o orça-
mento da saúde ou, mais ainda, aos orçamentos da União,
de cada um dos Estados, do Distrito Federal ou da grande
maioria dos municípios. Assim, enfocando apenas o caso

28 HABERMAS, Jürgen. “Notas programáticas para a fundamentação de
uma ética do discurso”. In Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 86. Em seu princípio de universalização “U”
(Universalierungsgrundsatz), Habermas estabelece que “Toda norma válida
deve satisfazer à condição [de] que as consequências e efeitos colaterais que
(previsivelmente) resultarem, para a satisfação dos interesses de cada um
dos indivíduos, do fato de ela ser universalmente seguida, possam ser aceitas
por todos os concernidos (e preferidos a todas as consequências das possi-
bilidades alternativas e conhecidas de regragem)”

29 AMARAL, Gustavo. ob. cit., p. 80-81.
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individual, vislumbrando apenas o custo de cinco mil reais
por mês para um coquetel de remédios, ou de cento e
setenta mil reais para um tratamento no exterior, não se vê
a escassez de recurso, mormente se adotado o discurso
de que o Estado tem recursos “nem sempre bem empre-
gados”30. 

É importante, contudo, que cada julgador seja levado à cons-
ciência de que, independentemente do seu assentimento ou von-
tade, ele está inserido nesta teia de relações, neste sistema. Defe-
rindo ou não a demanda, estará ele interferindo nesta dinâmica.
Isto é uma realidade inexorável.

Cumpre-lhe, portanto, tomar consciência do seu papel e as-
sumir a responsabilidade de ser, mesmo nas demandas individu-
ais, um agente com poder de interferir sobre as relações coletivas.

Para demonstrar a veracidade desta asserção, aplique-se a
Teoria dos Jogos às ações de fornecimento de medicamentos.

Preveem os artigos 6º e 196 da Constituição o direito à saúde,
impondo ao Estado o dever de garantir aos cidadãos as ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Para im-
plementar essa missão, dispõe o Estado de determinado volume
de recursos. Trata-se, pois, de um bem jurídico coletivo, a ser usu-
fruído por todos os cidadãos. Analisando estrategicamente as suas
opções, cada um dos cidadãos, independentemente de sua con-
dição financeira, percebe que a melhor escolha individual é exigir e
usufruir do maior número possível de ações e serviços de saúde
do Estado, mesmo que não previstos no rol das políticas estabele-
cidas, e qualquer que seja o seu custo. Como não têm conheci-
mento nem ingerência sobre o que os outros vão fazer, optam por
exigir judicialmente todas as prestações que desejam, pois acre-
ditam que o Estado, que possui um orçamento de enormes pro-
porções, pode custeá-las sem nenhum problema. Ocorre que um
número cada vez maior de pessoas age desta forma. Cada um,
isoladamente, ajuíza uma demanda, pleiteando a melhor presta-
ção de saúde possível.  O resultado para a concessão destes di-
versos pleitos individuais – decorrentes de uma estratégia não

30 Ibidem.
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cooperativa de cada um dos agentes – é o pior possível: o colapso
do próprio sistema de saúde.

Tem-se aí, pois, um exemplo evidente de uma “tragédia dos
comuns”, que pode ser gerada pela reprodução de condutas não
cooperativas em ações que envolvem a coletividade na área da
saúde pública.

2 A TEORIA DOS JOGOS E A ALOCAÇÃO DE RECURSOS
NA ÁREA DE SAÚDE

Sob a luz da análise prospectiva apresentada pela Teoria dos
Jogos, percebem-se os efeitos nocivos da redução do fenômeno
da concretização judicial do direito à saúde a um silogismo sim-
plista em que “a premissa maior é que a saúde é direito de todos”,
a premissa menor é que “o paciente-autor-da-ação-que-eu-tenho-
que-apreciar”31 necessita de cuidados médicos, e a síntese é que
“logo, o Estado está obrigado a entregar seja-lá-o-que-for, custe-
o-que-custar”32, conforme sugere Gustavo Amaral.

Como bem destaca Daniel Wang, esse tipo de decisão ignora
as próprias consequências distributivas, de decisão de alocação
de recursos, pois decide “que alguns ganharão sem pensar em
quem perderá”. Segundo ele, “tratar estes direitos como se fos-
sem absolutos é decidir usando uma dogmática jurídica que faz
uso apenas das regras jurídicas e esquece da realidade”33.

Não se pode olvidar que para assegurar a efetivação dos direi-
tos fundamentais prestacionais o Estado precisa criar fontes de
receitas, sendo a principal delas a arrecadação tributária. Com efei-
to, o financiamento dos direitos fundamentais por meio de receitas

31 AMARAL, Gustavo in NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Au-
gusto Dias de (Org). O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde.
Forum: Belo Horizonte, 2011, p. 96.

32 AMARAL, Gustavo in NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Au-
gusto Dias de (Org). ob. cit., p. 82.

33 WANG, Daniel Wei L. apud AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha.
Critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos e as decisões trági-
cas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 131.
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fiscais ajuda a se ver claramente que os direitos são bens públi-
cos: “contribuintes financiadores e governo de gestão dos servi-
ços sociais destinados a melhorar o bem-estar coletivo e indivi-
dual”34.

Sendo tais recursos, por sua vez, limitados, depreende-se que
as decisões alocativas para a efetivação do direito à saúde impli-
cam escolhas disjuntivas de natureza financeira, ou, nas palavras
de Guido Calabresi e Philip Bobbit, em tragic choices35. Elas são
feitas através de trade-offs: para implementar uma determinada
prestação de saúde, outras prestações da mesma natureza res-
tarão comprometidas.

Esta situação pode ser exemplificada com informações apre-
sentadas pelo representante do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (CONASS) no Seminário “O SUS, o Judiciário e o Aces-
so aos Medicamentos Excepcionais”. Segundo ele, no ano de 2003,
os gastos com apenas 14 medicamentos de dispensação excep-
cional consumiram 63,7% das receitas do Ministério da Saúde para
aquisição de medicamentos36.

Isto revela, como corolário, que cada determinação judicial
referente a uma prestação na área de saúde tem um custo de
oportunidade, representando a alternativa escolhida em detrimen-
to das outras opções por ela afetadas em um ambiente de escas-
sez de recursos. Assim, “quando um direito é tornado efetivo, ou-
tros bens valiosos, inclusive direitos, são postos à margem, pois
os recursos consumidos para dar eficácia àquele direito são es-
cassos”37.

34 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty
depends on taxes. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 94.

35 CALABRESI, Guido; BOBBIT, Philip. Tragic Choices. New York, 1978.

36 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n. 219/07. Justificati-
va. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2011.

37 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. apud AMARAL, Gustavo. Direito,
escassez e escolha. Critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos
e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 56-57.
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Relevante é destacar, neste ponto, que a existência – repita-
se, a existência – desta escassez independe do volume de recur-
sos destinado pelo Estado para a concretização dos direitos: ela é
ontológica, inerente à área financeiro-orçamentária. Isto não quer
dizer, por certo, que maior destinação de recursos para a área da
saúde pública no Brasil – que amarga as consequências nefastas
do subfinanciamento38 e da corrupção – não tornaria os efeitos dos
trade-offs das decisões alocativas menos contundentes e os cus-
tos de oportunidade menores: havendo mais recursos na área da
saúde, por certo menos prestações restariam comprometidas em
razão da escolha pela implementação de um determinado direito.

Tenciona-se ressaltar, no entanto, é que, mesmo considerado
um volume maior de recursos, aliado à ausência – ou ao menos à
redução – de desvios ilegais, ainda assim haveria escassez, a
demandar a atenção do aplicador da norma: mesmo neste am-
biente, os recursos continuariam sendo finitos, ao passo que as
necessidades e pretensões dos usuários permaneceriam, em
contrapartida, infinitas.

Para ilustrar esta asserção, veja-se o relato de John F. Kilner
acerca da alocação de recursos e da escassez na área da saúde
pública nos Estados Unidos:

Há hoje um mito, que países prósperos como os Estados
Unidos não precisam se preocupar com o problema da
seleção de pacientes, já que há recursos suficientes para
todos. Há até quem acredite que essa suficiência se es-
tenda pelo mundo afora. Esse mito é menos que meia
verdade. A verdade nele contida é que há recursos para
eliminar muitas das escassezes de hoje. Serão esses re-
cursos tornados disponíveis para satisfazer as necessida-
des médicas de todos? Infelizmente, isto não é provável,
mesmo nos Estados Unidos. Outros recursos não finan-
ceiros, como órgãos para transplante, são escassos em
relação às necessidades. Novas escassezes, ademais,

38 Conforme destaca Lenir Santos, “No Brasil, em relação à saúde, não
esgotamos ainda o que pode ser feito para a população, a comunidade, as
pessoas”. Segundo ela, “O ciclo ainda não está completo, o patamar de inves-
timentos ainda não se exauriu”. (SANTOS, Lenir. ob. cit., 56).
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são inerentes ao progresso da tecnologia. Em outras pala-
vras, critérios de seleção de pacientes são desesperado-
ramente necessários hoje em todos os lugares e continu-
arão a sê-lo no futuro39.

Conforme assinala Gustavo Amaral, “Imaginar que não haja
escolhas trágicas, que não haja escassez, que o Estado possa
sempre prover as necessidades (...) parece uma questão de fé”,
no sentido bíblico: a certeza de coisas que se esperam, a convic-
ção, de fatos que não se veem40. 

Inspirados por esta realidade, Stephen Holmes e Cass R. Sus-
tein asseveram em termos bem contundentes: “Levar os direitos a
sério significa também levar a escassez a sério”41. Em seguida,
arrematam:

Direitos costumam ser descritos como invioláveis, peremp-
tórios e decisivos. Isto, contudo, é mero floreio retórico.
Nada que custe dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direi-
to cuja efetividade pressupõe um gasto seletivo dos valo-
res arrecadados dos contribuintes pode, enfim, ser prote-
gido de maneira unilateral pelo judiciário sem considera-
ções às consequências orçamentárias, pelas quais, em
última instância, os outros dois poderes são responsá-
veis. (...) Direitos são relativos, não pretensões absolutas.
Atentar para os custos é outro caminho, paralelo a outros
mais habitualmente percorridos, para a melhor compreen-
são da natureza qualitativa de todos os direitos, inclusive
os constitucionais (...) A atenção aos custos dos direitos
revela a extensão em que a efetividade dos direitos, como
realizada nos Estados Unidos (e em outros lugares), é
feita através de trade-offs, inclusive, trade-offs monetários.
(...) As finanças públicas são uma ciência ética porque
nos forçam a levar em conta, de modo público, os sacrifí-
cios que nós, como comunidade, decidimos fazer, a expli-
car o que pretendemos abrir mão em favor de objetivos

39 KILNER, John apud AMARAL, Gustavo. ob. cit., p. 75.

40 AMARAL, Gustavo. ob. cit. p. 17.

41 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. ob. cit., p.44. No original: “Taking
rights seriously means taking scarcity seriously.”
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mais importantes. (...) A teoria legal seria mais realística
se examinasse abertamente a competição por recursos
escassos que passa necessariamente entre diversos di-
reitos básicos e outros valores sociais.42

Daí porque defende Lenir Santos a necessidade de se promo-
ver uma racionalização das prestações abrangidas pelo escopo
do direito à saúde, de modo a se definir que serviços o Estado
deverá colocar à disposição da população: “Vai garantir tratamen-
to no exterior? Exames sofisticados de prevenção, enquanto há
absoluta necessidade de cuidar de programas que evitem a desi-
dratação e a mortalidade infantil?”43

Conforme destaca, estas escolhas requerem cada vez mais
grave seriedade nas definições, em razão da escassez de recur-
sos diante das crescentes demandas. “Sem critérios para a incor-
poração da infinidade de recursos tecnológicos hoje existentes – e
que talvez sejam quase infinitos –, não haverá equidade na organi-
zação dos serviços de saúde. Uns terão, talvez, até o desneces-
sário, enquanto outros não terão nem o essencial”44 – arremata.

CONCLUSÃO

Firmado que há menos recursos do que o necessário para o
atendimento de todas as demandas, e que a escassez não é aci-
dental, mas essencial45, é indispensável que se desenvolvam cri-
térios de controle da razoabilidade da avaliação das demandas no
caso concreto, de modo a “não se criar uma inversão cruel em
razão da escassez”46, garantindo-se mais direitos a quem tem mais

42 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. apud AMARAL, Gustavo. Direito,
escassez e escolha. Critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos
e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 42.

43 SANTOS, Lenir (Org.). ob. cit., p. 20.

44 SANTOS, Lenir (Org.). ob. cit., p. 168-169.

45 AMARAL, Gustavo. ob. cit., p. 81.

46 SANTOS, Lenir (Org.). Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Saberes
Editora, 2010, p. 33.
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chances de pleiteá-los no Judiciário, restando aos menos favore-
cidos se contentar com as prestações remanescentes que o Es-
tado tem a oferecer47.

Para tanto, é preciso abandonar a visão ensimesmada e retó-
rica própria da análise jurídica, e passar a analisar os direitos fun-
damentais, em especial o direito à saúde, também sob um viés
realístico, afinal, nem a Constituição nem a lei nem a decisão judi-
cial têm o efeito de, como num passe de mágica, fazer surgir os
recursos necessários à implementação dos mandamentos nelas
contidos.

Não se pode olvidar, nesse passo, que, como princípio consti-
tucional que é, o direito à saúde não tem sua aplicação norteada
por um critério disjuntivo e excludente, pautado pelo “tudo ou nada”.
Antes, funciona como um “mandamento de otimização”, compor-
tando graus distintos de efetivação. Sua realização, conforme a
doutrina de Alexy, é orientada por “uma medida tão ampla quanto
possível relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas”48.

Avulta, pois, a necessidade de recorrer à ponderação, à argu-
mentação e à razão prática no controle da racionalidade das deci-
sões proferidas no hard case49 envolvido na interpretação do direi-
to à saúde, princípio constitucional cuja concretização abrange
vários níveis e graus, diversas soluções e opções.

47 Importante registrar, neste âmbito, que, como destaca Ana Paula Barce-
llos, as demandas que tramitam no Poder Judiciário não versam sobre a saú-
de básica – desnutrição, malária, doença de Chagas, cólera, leptospirose,
febre tifóide e paratifóide, esquistossomose, ou ainda atendimento ginecoló-
gico preventivo, pré e pós-natal.( BARCELLOS, Ana Paula de. ob. cit, p. 807). E
isto não significa que este tipo de assistência seja prestada de forma perfeita
e espontânea pelo Poder Público. Significa, sim, que as pessoas que deles
necessitam muitas vezes não têm acesso ao Poder Judiciário. 

48 AMARAL, Gustavo. ob. cit., p. 6; ALEXY, Robert. “Colisão de Direitos Funda-
mentais e realização de Direitos Fundamentais no Estado de Direito Democrá-
tico”. Revista de Direto Administrativo, 217:67-69, 1999, pp. 74-75.

49 Hard case ou caso difícil é aquele que envolve uma questão que aparen-
temente permite mais de uma resposta.



186

Neste ambiente, Vieira de Andrade50 defende uma interpreta-
ção “que permita restringir à partida o âmbito de proteção da nor-
ma que prevê o direito fundamental” – in casu, o direito fundamen-
tal à saúde – e, assim, excluir “os conteúdos que possam consi-
derar-se de plano constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quan-
do não estão expressamente ressalvados na definição textual do
direito”, de modo a preservar, em última análise, o núcleo do con-
teúdo essencial do direto fundamental. 

Esta restrição decorre dos chamados limites imanentes do
próprio direito.

No magistério de Canotilho, tais limites recortam o conteúdo
do direito, como tal previsto pelo âmbito normativo do preceito cons-
titucional, de modo a delinear a contextura de garantia efetiva, ou
efetivamente passível de proteção51. Assim, diante do caso, anali-
sa-se o âmbito de proteção da hipótese de incidência da Norma
Constitucional, perquirindo se certa prestação ou modo de exercí-
cio estão agasalhados pelo direito fundamental, ou não.

Para Vieira de Andrade, diretriz para tanto é a advertência de
que a tutela constitucional jamais pode acarretar ofensa ao con-
teúdo essencial do mesmo direito fundamental na esfera de ter-
ceiros, de outros direitos fundamentais, tampouco a valores co-
munitários básicos, nem ainda a princípios essenciais da Ordem
Constitucional. Se isto ocorrer, os fatos postos não contarão com
a proteção constitucional52.

No exercício desta atividade hermenêutica de determinar se,
como e em que medida o direito à saúde deve ensejar prestações
materiais em cada pretensão judicial, é necessário que o magis-
trado-intérprete supere as amarras do relato abstrato do texto nor-

50 ANDRADE, José Carlos Vieira de. apud  FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner.
Direito fundamental à saúde: parâmetros para a sua eficácia e efetividade.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 116.

51 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. apud  FIGUEIREDO, Mariana Filch-
tiner. ob. cit., p. 117.

52 ANDRADE, José Carlos Vieira de. apud  FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner.
ob. cit., p. 118.



187

mativo e vá além, considerando e avaliando também o manancial
econômico, social e político que compõe a realidade constitucio-
nal.

Este deslocamento do foco do legislador para o aplicador –
que se torna co-participante do processo de concretização do di-
reito em cada caso concreto – transforma o Direito em um “‘servo
de dois senhores’, a lei e a realidade”53.

E isto não implica o esvaziamento da força normativa da Cons-
tituição ou da eficácia positiva da lei. Antes as prestigia, reforça e
garante, na medida em que direciona as escolhas e decisões alo-
cativas à materialização dos mandamentos nucleares da vontade
constitucional e também legal, evitando que, mediante um alarga-
mento ad infinitum do âmbito de proteção da norma, deixe-se de
tutelar direitos que compõem o seu núcleo, já que não há recursos
para atender a todas as demandas dos indivíduos. 
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UMA RESUMIDA CONTRIBUIÇÃO À FILOSOFIA DO DIREI-
TO FEMINISTA. NECESSIDADE DE UMA TEORIA DO DI-
REITO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONCRETOS.

Paulo Machado Cordeiro*

Introdução. 1. O campo jurídico em Pier-
re Bourdieu e o movimento de emancipa-
ção das mulheres. 2. Tipos de feminis-
mos. 3. O feminismo afro-americano de
crítica social. 4. Pós-modernismo (neopo-
sitivismo) e a influência no feminismo: o
conteúdo jurídico do direito a não ser dis-
criminado em razão do sexo. 5. Debates
filosóficos contemporâneos em interface
com a filosofia do direito feminista. Pre-
cedentes jurisprudenciais da Corte Supre-
ma norte-americana e do eg. STF. 6. Con-
clusões. Bibliografia.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo imediato obter crédito de
20 (vinte) horas em Curso de Aperfeiçoamento destinado à forma-
ção continuada e à atualização permanente a que estamos sub-
metidos os Juízes Federais de primeira instância e, no caso, o
objeto da disciplina ministrada pelo Prof. Dr. Eduardo Rabenhorst
teve por conteúdo a Filosofia do Direito, visando aprofundar o co-
nhecimento do quadro contemporâneo das discussões sobre filo-
sofia e teoria do direito, além de fornecer um painel histórico e
conceitual dos temas e problemas que marcam a reflexão filosófi-
ca sobre o Direito na contemporaneidade.

* Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas. Mestre e Professor de Introdução ao
Direito da Universidade Federal de Alagoas.
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Há ainda uma homenagem às duas mulheres da minha vida:
Deuscinéa, minha esposa, e a minha filha, Irbene, tentando com-
preendê-las um pouco, em vista das características próprias e ina-
cessíveis para mim dos sentimentos, reflexões e pensamentos
mais íntimos das mulheres.

Além disso, pretendo obter um conhecimento novo, porquanto
a cada dia questões envolvendo os direitos femininos e apenas a
eles vinculados visitam os pretórios e na minha faina diária senti a
necessidade de excogitar uma filosofia voltada para os fundamen-
tos dos Direitos das mulheres.

O escopo é conhecer as ideias denominadas feministas que
foram disponíveis para o subscritor do presente, elaboradas com
o claro discernimento de consubstanciar uma alternativa para apli-
cação do Direito, formulada em vista a liberar o potencial social,
político, econômico, familiar das mulheres dentro do campo jurídi-
co1 e 2.

Para Morrison, feminista é uma pessoa que é reconhecida pe-
los outros e por si mesma como feminista e funcionalmente o fe-
minismo seria a criação e justificação conscientes, às vezes in-
conscientes, pelas próprias mulheres, de representações do fe-
minino e da posição da mulher na realidade social, que têm por
objetivo elaborar fórmulas para emancipação das mulheres, em
contraste com as ideias aceitas pelo senso comum, que são tidas
como impregnadas de concepções masculinas dominantes e vi-

1 Morrison, Wayne: Filosofia do Direito: Dos Gregos ao Pós-Modernismo.
São Paulo. Martins Fontes. 2006, pág. 571.

2 Interessante informação obtida nas aulas do Prof. Rabenhorst colhida de
Pierre Bourdieu que um campo de conhecimento espaço tempo estruturado
de posições que reproduz em teoria ou aspectos confirmando o campo e
excluindo o que não é do campo. O campo jurídico é o lugar de concorrência
pelo monopólio de dizer o direito (...). É com esta condição que se podem dar
as razões quer da autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente
simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão de sua autonomia abso-
luta em relação às pressões externas in O poder simbólico, Rio de janeiro:
Bertrand Brasil, 1989, pág. 212.
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sam na prática a solapar esses lugares comuns para afirmar e
mudar para melhor a posição das mulheres3.

Em 1792, no livro denominado Defesa dos direitos da mulher,
Mary Wollstonecraft criticou o argumento patriarcal de que a mu-
lher foi “criada apenas para satisfazer o desejo do homem, ou para
ser a principal serva, que provê as suas refeições, e cuida de sua
roupa branca”4. Essa é reconhecida a primeira manifestação femi-
nista de que se tem conhecimento.

Ainda segundo Morrison, três são os problemas que uma filo-
sofia do direito feminista deve abordar: primeiramente, a realidade
concreta de opressão legitimada pelas regulamentações legais, e
a partir daí enfatizar e combater as estruturas de poder e opres-
são; em seguida, o patriarcalismo, ou seja, o sistema de autorida-
de baseado na posição do exercício de poder masculino, questio-
nando os espaços políticos, visando estabelecer uma nova posi-
ção estrutural para as mulheres; e, finalmente, a questão do sen-
so de justiça feminino, baseada na concepção de que as mulhe-
res teriam uma formação mental diferente, que se traduz em falta
de capacidade para obter um senso de objetividade abstrata e im-
parcial que a justiça requer, enfatizando a inexistência de diferen-
ça, mas falta de oportunidades em demonstrar as vantagens da
percepção ética e moral das mulheres5.

A partir da compreensão do objeto de estudo, foi aprofundada
pesquisa com a bibliografia indicada, à qual tive acesso, e foi rea-
lizado o trabalho com os conhecimentos hauridos, importando re-
gistrar a relevância desse estudo para o exercício da minha profis-
são de julgador, decididor de questões jurídicas, seguindo a lição
inesquecível de Calmon de Passos, para quem é básico para o
jurista ser fiel a determinada teoria geral, não se lhe exigindo creia
seja a teoria geral que adotou a única aceitável. O que se lhe pede

3 Morrison, Wayne 2006, pág. 572.

4 Pateman, Carole: O contrato sexual. São Paulo. Paz e Terra. 1993, pág.
188.

5 Morrison, Wayne 2006, págs. 572/576.
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é coerência com essa teoria, quando busca construir a conclusão
dos problemas com que se depara6.

Para finalizar a introdução, devo ressaltar o conhecimento que
tenho de preocupação manifestada por Pierre Bourdieu ao exami-
nar a problemática do feminismo, isto é, a falta de compreensão
desse universo, acusação que assumo, embora com ressalvas,
porque confesso a absoluta falta de conhecimento da experiência
da feminilidade, mesmo porque não me arvoro em estudioso do
tema, mas apenas sujeito da tentativa de estudar e escrever sobre
o assunto, que se tornou deveras emocionante na medida em que
ia evoluindo nas pesquisas realizadas7. Ou mesmo o que diz Ra-
benhorst “É muita ousadia, sobretudo para um homem, escrever
sobre espelhos e mulheres, pois o assunto soa como autêntico
lugar comum”. E continua: “Um homem escrevendo sobre mulhe-
res? Os olhares ficam confusos. De que lado estamos? Esprei-
tando a hesitação, a gata de Alice sorri e convida-nos ao jogo”8.

1. O CAMPO JURÍDICO EM PIERRE BOURDIEU E O MO-
VIMENTO DE EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

A partir do conhecimento deste importante autor francês, her-
deiro direto do vanguardismo e da concepção da preocupação filo-
sófica do quotidiano, o que Louis Aragon denominou de “Le senti-
ment du merveilleux quotidien”9. Os cenários microscopicamente
detalhados da vida histórica marcam a doutrina de Bourdieu e a
proposta de refletir o direito a partir da noção de campo jurídico
traduz uma tentativa de apreender o universo social específico no
qual ele se produz, reproduz e difunde, sem a preocupação de
tentar situar essa discussão no debate científico prevalente, que,

6 Calmon de Passos, J.J.: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. X
– Tomo I - Arts. 796 a 812. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 1984, pág. 3.

7 Bourdieu, Pierre: A dominação masculina. São Paulo. Bertrand Russel.
1998, pág.137.

8 Rabenhorst, Eduardo: Aquela sou eu? Sobre espelhos e mulheres. João
Pessoa. Idéia. 2012, págs. 10/11.

9 Eagleton, Terry: O problema dos desconhecidos: um estudo da ética. Rio
de Janeiro. Civilização Brasileira. 2010, págs. 374/375.
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ao focalizar na análise ora dos elementos formais, ora dos instru-
mentais, tende a reduzir a possibilidade de compreensão do pró-
prio Direito10.

A alternativa a esses métodos de interpretação que na maioria
das vezes têm se colocado como antagônicos possibilita promo-
ver novas leituras do Direito, no sentido de compreendê-lo no con-
texto das relações sociais que compõem a sociedade.  Em outras
palavras, as práticas e os discursos jurídicos devem ser tomados
como produtos deste campo determinado por relações de forças
sociais que o estruturam e por uma lógica que delimita os espa-
ços possíveis do Direito, onde os operadores do direito concorrem
pelo monopólio do direito de dizer o Direito11.

Ao ser considerada existente disputa estabelecida no interior
do campo jurídico, deve ser afastada a ideia de neutralidade e de
universalidade dos diferentes instrumentos de análise de uma teo-
ria do direito, em que estariam inscritos esquemas legítimos de
interpretação e aplicação do Direito, contrapondo-se à perspectiva
hoje observada de certa homogeneidade jurídica universal, com-
prometida com um projeto global de sociedade12.

Assim sendo, o estudo dos debates entre as diversas tendên-
cias do movimento feminista no campo filosófico permite explicitar
esse processo de lutas estabelecido no interior do campo jurídico,
evidenciando a construção de uma prática e de um discurso jurídi-
co hegemônico, cujos objetivos são a produção, reprodução e di-
fusão de um tipo de conhecimento e de saber que mais tem servi-
do para cristalizar o pensamento jurídico dominante ou mesmo vir
a ser absorvido pelo discurso jurídico oficial.

Estudar o campo jurídico é tecer aquela teia de inquietude em
que se vislumbrarão os processos de consagração, legitimação e

10 Bourdieu, Pierre: O poder simbólico. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 1989,
pág. 209.

11 Bourdieu, Pierre, pág. 225.

12 Shiraishi Neto, Joaquim: O campo jurídico em Pierre Bourdieu: a produ-
ção de uma verdade a partir da noção de propriedade privada nos manuais de
Direito. Revista Seqüência, nº 56, págs. 83-100, jun. 2008.
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prevalecimento dos direitos, uma vez que um espaço de disputas
do direito para se dizer qual é o Direito é importante visão dos
processos de incorporação do jurídico na sociedade.

Em assim sendo, o movimento de liberação das mulheres
estabeleceu os primeiros eventos na atuação de verdadeiras e ino-
vadoras representantes que ao longo da história deram exemplo
de extraordinária coragem e capacidade de superar os adversos
padrões sócio-culturais de seu tempo e a força interior de lutar
contra a evidente sociedade de seu tempo e a estrutura econômi-
ca machista e extremamente agressiva até. O elenco dos seus
nomes ressoa como exemplos de vidas gratificantes e que per-
manecem na memória de todos por seus métodos e vida exem-
plar, a exemplo de George Sand13, Safo de Lesbos14, Santa Teresa
de Ávila15, Joana D’Arc16, Pardo Bazán17, Madame Curie18, Anita
Garibaldi19, Virginia Woolf20, Frances Wright21 e a brasileira Nísia
Floresta22.

13 Francesa de origem polonesa, romancista que teve uma vida por demais
distanciada do seu tempo.

14 Poetisa grega viveu no VI século antes de Cristo.

15 Escritora e religiosa espanhola, famosa pela reforma que promoveu na
ordem das carmelitas.

16 Francesa heroína da guerra dos 100 anos, tendo lutado em campo de
batalha e demonstrado extrema força e coragem.

17 Espanhola, escritora de grande prestígio do gênero naturalista e realista.

18 Polonesa de nascimento, foi a primeira pessoa a receber dois prêmios
Nobéis.

19 Brasileira, nascida em Lajes, Santa Catarina é considerada uma das
pessoas mais corajosas do século XIX, conhecida como a heroína de dois
mundos.

20 Escritora britânica, uma das figuras mais proeminentes do modernismo.

21 Escritora abolicionista escocesa que viveu nos Estados Unidos, ideali-
zou movimento de emancipação dos escravos através da educação, visando
prepará-los para a liberdade.

22 Brasileira que viveu de 1809 a 1885, tendo freqüentado por vários anos
as rodas intelectuais da Europa, era republicana e abolicionista.
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Mas como movimento de fixação de ponto de vista que venha
a se incorporar à sociedade como uma ação consciente de eman-
cipação das mulheres, o marco tido como inicial é o livro de Mary
Wollstonecraft, a vindication of the rights of woman, em 1792.

Nesse famoso livro, Wollstonecraft sustenta a inadequação
de uma apologia da liberdade que selecionasse algumas pessoas
cuja liberdade e independência fosse de acarinhar e proteger, isto
é, limitada à esfera privada23, deixando o pleito dos demais por res-
ponder.

O que verdadeiramente ela se opunha era ao silêncio dos de-
fensores da revolução americana à situação dos escravos, ao
mesmo tempo em que defendiam a liberdade da população não
escrava que clamava por independência. O que, principalmente,
Mary Wollstonecraft sublinhou é o fato de ser insustentável que se
faça uma apologia da liberdade dos seres humanos, vindo separar
umas pessoas, cujas liberdades têm de contar, de outras que já
não hão de ser incluídas nessas categorias bafejadas. Nesse sen-
tido ponderava era o de não se poder admitir que se seja a favor
dos direitos dos homens sem que se mostre igual interesse pelos
direitos das mulheres. Um dos pontos centrais em que mais insis-
tia era o de que, pela sua própria natureza, a justiça terá de ter um
alcance universal, não podendo ser apenas aplicável aos proble-
mas e provações de algumas pessoas, e não de outras.24 

2. TIPOS DE FEMINISMOS

Importante ressaltar que toda idéia engloba uma variedade de
tendências e o feminismo pode ser dividido em três pensamentos
principais: liberal ou reformista; socialista ou radical; e, separatista
ou cultural.

As feministas reformistas ou liberais acreditam que as desi-
gualdades de gênero podem ser eliminadas através de reformas
legislativas ou eleitorais sem a necessidade de alterar o próprio

23 Pateman, Carole: O contrato sexual. São Paulo. Paz e Terra. 1993, pág. 28.

24 Sem, Amartya: A idéia de justiça. Coimbra. Almedina. 2009, págs. 174/
176.
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sistema capitalista. A idéia central do feminismo liberal considera e
critica o padrão de assimilação das mulheres ao direito masculi-
no25. Importante assentar que o liberalismo jurídico, na opinião das
feministas, pouco ajuda a compreender a natureza e as causas
da opressão feminina, e pode dar a impressão de minimizar os
embates políticos que ocorrem diariamente26. Os principais nomes
dessa corrente são Betty Friedan27 e Ruth Bader Ginsburg28, esta
última que, colaborando com American Civil Liberties Union (ACLU)
participou de inúmeros processos que culminaram com a invali-
dação de leis discriminatórias de ordem sexual, nos Estados Uni-
dos, a exemplo dos casos Reed vs. Reed, em que a Suprema
Corte invalidou uma lei que preferia os homens às mulheres como
administradoras dos bens patrimoniais e Frontiero vs. Richardi-
son, em que a Corte Suprema sustentou que as famílias de oficiais
militares do sexo feminino tinham direito a moradia e benefícios
nas mesmas bases em que as famílias dos oficiais masculinos29.

O feminismo radical ou socialista, também conhecido como
feminismo marxista ou materialista, descreve a opressão das mu-
lheres às desigualdades que se desenvolveram em conexão com
o sistema de classes de propriedade privada. As feministas mar-
xistas vêem as desigualdades de gênero como intrínsecas ao sis-
tema capitalista, que produz grandes lucros com base no trabalho
não remunerado das mulheres em casa e mal pago no mercado
de trabalho. Assim como a homofobia, o racismo e outras formas
de intolerância, o sexismo divide a classe trabalhadora e permite
que o capitalismo obtenha lucros extraordinários. Daí que as femi-

25 Forst, Rainer: Contextos da Justiça: Filosofia política para além de libera-
lismo e comunitarismo. São Paulo. Boitempo Editorial. 2010, pág. 94.

26 Morrisson, Wayne 2006, pág. 582.

27 Betty Friedan, ativista e polemista feminista, autora do best seller A mís-
tica feminina.

28 Ruth Bader Ginsburg, advogada e posteriormente juíza norte-americana.

29 Siqueira Castro, Carlos Roberto: O princípio da isonomia e a igualdade
da mulher no direito constitucional. Rio de Janeiro. Forense. 1983, págs. 262/
264.
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nistas socialistas sustentam a eliminação do sistema capitalista e
substituí-lo pelo socialismo que coletivamente compartilha a rique-
za criada pelo trabalho e não tem interesse econômico em manter
a exploração. Essa corrente tem como expoente mais conhecida
Catharine MacKinnon30, muito próxima do movimento denominado
critical legal studies, sustenta, de um lado, a falta de fundamento
da idéia de universalidade e neutralidade do direito e, de outro, o
seu caráter sexuado e funcional às perspectivas masculinas. Por
isso, MacKinnon propõe uma teoria jurídica crítica, que coloque
em discussão os fundamentos, os métodos e as categorias da
ciência jurídica oficial, e reivindica um novo direito, um direito das
mulheres31. As feministas radicais sustentam que a própria psico-
logia masculina seria a fonte de opressão e defendem até uma
ruptura total com os homens, minimizando a solidariedade entre
os sexos na luta contra a opressão. Importante asseverar o co-
mentário de Evelyn Reed, consubstanciado na doutrina marxista:
“Neste campo, as contribuições do marxismo, fundamentais para
explicar a gênese da degradação da mulher, podem resumir-se
nas seguintes proposições: Primeiro, as mulheres não foram sem-
pre o sexo oprimido ou o segundo sexo. A antropologia ou os estu-
dos de pré-história nos dizem o contrário. Na época do coletivismo
tribal, as mulheres estiveram lado a lado com os homens e eram
reconhecidas por eles como tais. Em segundo lugar, a degrada-
ção das mulheres coincidiu com a destruição do clã comunitário
matriarcal e sua substituição pela sociedade dividida em classes
e instituições: a família patriarcal, a propriedade privada e o Esta-
do”... Este é, brevemente, o ponto de vista marxista sobre a ori-
gem da opressão da mulher. Sua subordinação não se deve a ne-
nhuma deficiência biológica ou do sexo. É resultado de mudanças
sociais revolucionárias que destruíram a sociedade igualitária ma-
triarcal, substituindo-a por uma sociedade de classes patriarcal
que, desde seu início, caracterizou-se pela discriminação e desi-
gualdade de todo tipo, inclusive a desigualdade dos sexos. O de-

30 Catherine MacKinnon Alice, Jurista e Professora da Universidade de Mi-
chigan.

31 Faralli, Carla: A filosofia contemporânea do direito: Temas e desafios. São
Paulo. Martins Fontes. 2006. pág. 39.
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senvolvimento deste tipo de organização sócio-econômica, estru-
turalmente opressiva, foi o responsável pela decadência histórica
das mulheres32.

O feminismo cultural ou separatista pondera que a dominação
masculina tem por base o fato de a estrutura de pensamento (ra-
zão) moderno estar fundada sobre a experiência masculina e na
força da violência, mas a humanidade perde elementos valiosos em
face do desprezo pelas experiências e perspectiva das mulheres.
As feministas culturais, aprofundando a tese de Carol Gilligan33,
enfatizam a diversidade, a voz diferente, porquanto o raciocínio
moral das mulheres não era inferior, mas simplesmente diferente,
daí que: “existe um modo tipicamente feminino de enfrentar os di-
lemas morais e jurídicos, um modo que foi ignorado ou subestima-
do na doutrina e nos estudos jurídicos”. A moralidade feminina é
essencialmente a do cuidado (morality of care) e da responsabili-
dade e se diferencia da masculina, caracterizada pelos conceitos
de justiça, de equidade, de igualdade e outros semelhantes. As-
sim, enquanto o homem faz as suas escolhas com base em tais
princípios, a mulher respalda suas decisões no reconhecimento
das diferentes necessidades de cada um e no respeito e na com-
preensão dessas diferenças34. Para Gilligan, a verdadeira maturi-
dade para ambos os sexos consistiria em afastar-se dos princípi-
os absolutos, aproximarem-se da percepção das diferenças entre
o eu e o outro, bem como do reconhecimento de que existem
múltiplas verdades, bem como admitir uma reivindicação de igual-
dade e direitos que transforme as relações entre os sexos35. Enfa-
tizam, sobretudo, os aspectos histórico-culturais e psicossocioló-
gicos36 que inferiorizam sexualmente a mulher e predestinam-na a

32 Siqueira Castro, Carlos Roberto, págs. 180/181.

33 Psicóloga educacional norte-americana de Harvard.

34 Faralli, Carla 2006, pág. 39.

35 Morrisson, Wayne, pág. 600.

36 Dentro dessa ótica, importante trabalho foi realizado por Eduardo Rabe-
nhorst, Aquela sou eu? Sobre espelhos e mulheres, João Pessoa. Idéia. 2012.
Em que descreve o imaginário e o simbólico da visão feminina, ou, como ele diz,
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assunção de papéis estereotipados no meio social. Relevante estu-
do sobre as discussões tradicionais do denominado contrato social
são criticadas por Carole Pateman no brilhante O Contrato sexual,
em que teóricos clássicos como Hobbes, Pufendorf, Locke e Ros-
seuau e filósofos atuais como John Rawls são criticados porque
contaram apenas uma meia verdade esquecendo a posição das
mulheres na sociedade e o papel subordinado que a elas foi desti-
nado nos contratos de casamento, trabalho e o novo de barriga de
aluguel, nas próprias palavras da autora “O patriarcado contratual
moderno tanto nega quanto pressupõe a liberdade das mulheres,
e não funciona sem esse pressuposto. A recuperação da história
do contrato sexual permite o acesso a essa percepção extrema-
mente importante”37.

3. O FEMINISMO AFRO-AMERICANO DE CRÍTICA RACIAL

Em 1851, durante a Convention on Woman´s Suffrage, Sojour-
ner Truth38 pronunciou seu famoso discurso, “Ain’t I a woman?”
que evoca uma das primeiras manifestações públicas de crítica à
posição das mulheres negras na sociedade americana: “Aquele
homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a subir em
carruagens ou saltar poças de lama, nem me dá o melhor lugar! E
por acaso não sou uma mulher? Olhem para mim! Tenho arado a
terra, plantado e vivido em celeiros, e nenhum homem me levou
pela mão até hoje! Eu não sou uma mulher? Eu podia trabalhar e
comer igual um homem – se tivesse o que comer –, além de su-
portar o chicote tanto quanto ele! Pari treze filhos, vi quase todos
ser vendidos como escravos e, quando chorei pela aflição de mi-
nha mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma
mulher?”.

o sujeito feminista tradicional dissolvido ou fragmentado, dificultando assim a
luta política das mulheres.

37 Pateman, Carole, pág. 339.

38 Sojourner Truth, nascida Isabella Baumfree, por volta de 1797 foi empre-
gada doméstica e palestrante norte-americana.
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As mulheres negras, como se vê, particularmente as norte-
americanas têm tomado uma luta feminista de consciência negra,
pregando a especificidade e a singularidade numa tentativa de en-
contrar uma identidade própria e estável, sem descurar das lem-
branças da colonização e da escravidão39.

Mas foi no final dos anos 1980 nos Estados Unidos que flores-
ceu e se consolidou uma corrente teórica de diferença racial enrai-
zada na experiência concreta, na história, na cultura e na tradição
intelectual das pessoas de cor e que tem entre seus componentes
mais representativos Derrick Bell, Richard Delgado e, principal-
mente, Patrícia J. Williams40.

Estruturado no movimento feminista tradicional que propõe
uma consciência de gênero e pelo reconhecimento dos valores
femininos, o feminismo afro-americano desenvolve crítica à teoria
do direito tradicional com base na consciência de raça e propõe
uma teoria que permita a compreensão concreta dos problemas
raciais.

Wayne Morrison transcreve lição pertinente de Patrícia Wil-
lians, assim traduzida para o vernáculo: “É preciso lembrar que,
da perspectiva da vivência dos negros, não existia nenhum direito
dos escravos. O sistema jurídico não dava aos negros, mesmo os
libertos, nenhuma expectativa, promessa ou segurança. Se consi-
derarmos que os direitos emanam da história jurídica dos escra-
vos ou da história das modernas estruturas jurídicas burguesas, é
evidente que os direitos nada significam, uma vez que a experiên-
cia pessoal de alguém deita raízes não no sentimento de ser ilegí-
timo, mas no fato de ser ilegítimo, de ser estuprado, e no medo de
ser assassinado, faz sentido a adesão dos negros a um esquema
de direitos positivos e negativos – ao eu, à santidade dos próprios
limites pessoais”41.

39 Morrison, Wayne, págs. 608/609.

40 Farralli, Carla, pág. 40.

41 Morrison, Wayne, pág. 611.
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Essas idéias sempre se cruzaram com as teorias feministas,
impondo os próprios relatos, configurados nas experiências das
forças do racismo e do sexismo nas vidas dessas mulheres.

4. PÓS-MODERNISMO (NEOPOSITIVISMO) E A INFLUÊN-
CIA NO FEMINISMO. O CONTEÚDO JURÍDICO DO DIREITO
A NÃO SER DISCRIMINADO EM RAZÃO DO SEXO

A superação histórica do jusnaturalismo e a constatação no
pós-guerra do fracasso político do positivismo impuseram no Di-
reito uma nova perspectiva de estudos, reflexões e decisões pelas
instituições estatais em busca da realização de sua finalidade so-
cial, bem como da interpretação possível e da relação com a ética
e a moral, em vista de apresentar novas luzes ao debate jurídico,
tendo em vista a complexidade desses fatores, sabendo-se que
“democracia e tecnologia avançam mais depressa que as institui-
ções necessárias para sustentá-las42”.

A insuficiência do modelo tradicional e as exigências sociais
suscitaram novos problemas e propostas no plano teórico, visan-
do transformar e subverter o conhecimento convencional da solu-
ção das questões sociais pelo Direito relativamente a sua aplica-
ção prática: a) a constatação de força normativa às Constituições;
b) a expansão da jurisdição constitucional; c) um novo modelo de
interpretação constitucional; d) o sincretismo metódico; e) a reva-
lorização da filosofia jurídica; e, e) o protagonismo social do juiz43.

A força normativa da Constituição traduz-se no seu caráter
vinculativo e obrigatório, ou seja, é a prevalência do entendimento
de que as normas constitucionais são dotadas de imperatividade
e cogência que são atributos de normas jurídicas em que os des-

42 Vigo, Rodolfo Luis: Interpretação Jurídica: do modelo jus positivista do
século XIX às nossas perspectivas. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2ª.edi-
ção, 2010, pág. 7.

43 Barroso, Luis Roberto: Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do
Direito (O triunfo tardio do Direito Constitucional do Brasil in A Constitucionali-
zação do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Coordena-
dores Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro. 2007.
Lúmen Júris, págs. 204/205.
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cumprimentos dos seus preceitos deflagram instrumentos coati-
vos que impelem o cumprimento forçado das suas prescrições e,
por outro lado, não dão margem à manifestação de vontade pelas
partes, sendo de aplicação obrigatória e submetida ao regime jurí-
dico de autoexecutoriedade, prevalência e supremacia do interes-
se reconhecido como público.

No Brasil, embora o controle da constitucionalidade exista des-
de a primeira constituição republicana, a partir da vigência da Cons-
tituição de 1988 uma série de competências e institutos de centra-
lização do Direito no Supremo Tribunal Federal impuseram a cons-
titucionalização em todos os campos do debate jurídico.

Em linhas gerais, o novo modelo de interpretação constitucio-
nal baseia-se no reconhecimento de normatividade aos princípios,
transferindo para o intérprete uma maior abertura justificadora das
decisões, visando extrair uma maior densidade de sentido na so-
lução das questões concretas dos casos jurídicos em debate.

Essa maior amplitude de sentido dos princípios constitucio-
nais levou à constatação das colisões dos princípios constitucio-
nais exigindo uma ponderação dos intérpretes em que irá se bus-
car sempre a razoabilidade da decisão do caso concreto, havendo
de prevalecer casuisticamente o princípio que gerará um menor
prejuízo valorativo ao sistema como um todo.

O sincretismo metódico atribui ao intérprete a responsabilida-
de de determinar criativamente e a partir de todo o direito a solu-
ção que dará ao caso concreto, buscando através de meios pru-
denciais e de conjugação de conhecimentos gerais constituírem a
descoberta dos pontos de vista ou critérios que permitiriam esco-
lher em cada caso aquele método de interpretação que conduza
ao resultado satisfatório44.

A filosofia jurídica é revalorizada na busca de uma filosofia do
jurista que à margem das distintas posições a respeito parecem
perfilar-se como suas principais questões: a ontológica, encarre-

44 Kaufmann, Arthur: Filosofia del derecho. Bogotá. Universidad Externado
de Colômbia. 1997, págs. 194/195.
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gada de delinear um conceito de direito que permita estabelecer
sua especificidade em face de outras realidades; a axiológica, cujo
objeto busca definir os critérios ou notas que remetem ao direito
que deve ser ou ao direito preferível; a gnosiológica jurídica, que
tenta esclarecer as características do saber jurídico e as suas dis-
tintas modalidades – jusfilosófica, científica e prudencial ou técni-
ca-operativa; a lógico-jurídica, que estuda não só os raciocínios
jurídicos como também analisa logicamente tanto as normas como
o ordenamento jurídico; e a semiótica jurídica, que considera a lin-
guagem jurídica nas suas dimensões semântica, sintática e prag-
mática45.

A judicialização dos diversos setores da sociedade e dos mais
variados conflitos provavelmente se explica a partir da realidade
das sociedades contemporâneas onde o vazio de uma ética social
pretende ser preenchido pelo Direito. Embora essa busca do Di-
reito resulte excessiva, é uma realidade a permanente judicializa-
ção dos problemas políticos, econômicos ou culturais, em face da
carência de outros meios e falta de legitimação de outros meios
institucionais de tomar decisões relevantes em casos mais polê-
micos do interesse público.

Dentro dessa tendência, o Direito estabelece um conteúdo,
assegurando às mulheres não serem discriminadas em razão do
sexo, concentrando-se em três tipos principais de garantias46: a)
proibição de discriminações diretas; b) proibição de discrimina-
ções indiretas; e c) previsões legais de ações positivas.

Ao proibir discriminações diretas impede-se edição de normas
que disponham sobre tratamento diferenciado e prejudicial às
mulheres. Assim sendo, essas regras tendem a exigir um discipli-
namento idêntico ou indiferenciado para mulheres e homens como
regras gerais. O exemplo clássico é o fim ou desuso da escolha

45 Vigo, Rodolfo Luis, págs. 60/61.
46 Martínez, Fernando Rey: Igualdad, prohibición de discriminación por ra-

zón de sexo y derechos sociales in Direitos Fundamentais Sociais: Estudos de
Direito Constitucional, Internacional e Comparado. Rio de Janeiro. Renovar.
2003, pág. 409.
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do varão como cabeça do casal, impondo a Constituição de 1988
no parágrafo 5º do artigo 226 que os direitos e deveres referentes
à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela
mulher.

Na proibição de discriminações indiretas há cuidado com aque-
les tratamentos formalmente neutros, mas que em respeito ao sexo
de determinadas categorias de trabalhadores são remunerados
diversamente porque determinadas funções são preferencialmen-
te exercidas por homens, enquanto outras categorias em pior situ-
ação salarial são exercidas por mulheres. No caso Griggs vs. Duke
Power Company, de 1971, resolvido pela Corte Suprema norte-
americana, foi identificada a situação em que as serventes de uma
instituição eram remuneradas com salários mais baixos que os
operários braçais, tendo em vista discriminação sexual. Foi cons-
tatado e afirmado na ocasião, que nenhuma razão havia para dife-
renciação salarial entre as duas categorias.

A previsão legal de ações positivas, por sua vez, é conse-
qüência da constatação da desigualdade histórica entre homens e
mulheres, ou seja, em uma situação de desigualdade real e efetiva
as ações positivas para a igualdade de oportunidades das mulhe-
res têm justificativa para dar igualdade de chances, importando
assentar a experiência de se exigir um percentual mínimo de mu-
lheres para concorrer a cargos públicos eletivos, a reserva de va-
gas em empregos nos setores público e privado.

5. DEBATES FILOSÓFICOS CONTEMPORÂNEOS EM IN-
TERFACE COM A FILOSOFIA DO DIREITO FEMINISTA. PRE-
CEDENTES JURISPRUDENCIAIS DA CORTE SUPREMA NOR-
TE-AMERICANA E DO EG. STF.

Diversas indagações relacionadas aos processos de informa-
tização da sociedade, inclusive no que diz respeito ao direito à
informação e a sua mais relevante garantia, a revolução porque
passa a imprensa; o fluxo migratório dos países mais pobres para
os países mais industrializados, bem como a internacionalização
do sistema capitalista, mudando o espectro da velha identidade
nacional; e, mais especificamente ao campo que interessa a este
estudo, as pesquisas nos diversos âmbitos da medicina, permitin-
do, cada vez mais, um domínio do ser humano sobre a natureza,
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viabilizando técnicas de fecundação artificial, transplante de órgãos,
clonagens, gerando sensíveis interrogações concernentes aos li-
mites de intervenção sobre a vida humana e o termo inicial da pró-
pria vida, além da agudização da questão do aborto, todos esses
fenômenos estabeleceram novos marcos para os estudos filosófi-
cos, bem como para a filosofia do direito feminista, no que toca ao
último dos problemas suscitados47.

Como o marco teórico do presente trabalho é a filosofia do
direito feminista, limitarei a abordagem identificada como bioética48

sobre os avanços da medicina e à questão do aborto, conforme
ressaltado no parágrafo acima.

Esta reflexão tem âmbito temático amplo e fundamental como:
quando começa a vida?; Quando e até quando se pode falar de
pessoa ou de vida humana?; Qual o grau de autonomia que deve
ser conferida ao ser humano para decidir sobre a própria vida e a
própria morte?; Quando continuar uma reanimação e quando dei-
xar morrer?; Quando proteger a mãe, o feto, ou até mesmo o em-
brião na proveta?; Quais os limites de tratamento e quais os de
experimentação humana e não-humana.

Essa discussão tem sido realizada plenamente no palco do
judiciário e no debate filosófico, impondo-se a abordagem sobre a
controvérsia moral e as crenças religiosas implicitamente e até
explicitamente incorporadas nesses temas.

Alguns debatedores entendem que o aborto deveria ser proibi-
do porque tira a vida de um ser humano inocente. Outros enten-
dem que a lei não deveria tomar partido na controvérsia moral e
teológica sobre o inicio da vida humana. Um ponto é certo, como o
estado existencial do feto em desenvolvimento é uma questão de
grande carga moral e religiosa, sustenta-se que o governo deveria
manter-se neutro e permitir que as mulheres decidissem por con-

47 Faralli, Carla, pág. 67.

48 Segundo Farrali, o termo bioética ou “ética da vida” ou “de tudo aquilo que
é vivo” aparece pela primeira vez em 1971 no livro de um oncologista norte-
americano Van Renssealer Potter, autor do livro A bridge to the Future.
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ta própria se deveriam ou não fazer um aborto49. O argumento libe-
ral que defende o direito ao aborto afirma que essa questão deve
ser resolvida com base na neutralidade do Estado e na liberdade
de escolha, sem entrar na controvérsia moral e religiosa. Em Roe
vs Wade, 1973, a Suprema Corte estadunidense reconheceu o
direito condicional de uma mulher interromper sua gravidez. A de-
cisão da Corte, redigida pelo juiz Harry Blackmun, estabeleceu que
os Estados têm o legítimo interesse de proteger a vida do feto, o
que, entretanto não lhes outorgava o poder de proibir o aborto em
qualquer fase da gravidez. Blackmun dividiu então a gravidez em
três períodos ou trimestres. Durante o primeiro trimestre, a mulher
teria o direito irrestrito de realizar o aborto. Seria inconstitucional
qualquer condição ao seu exercício, como a prévia internação ou a
aprovação por uma junta médica do hospital. Durante o segundo
trimestre, os Estados só poderiam restringi-lo caso o aborto apre-
sentasse ameaça à vida da gestante. Somente no terceiro trimes-
tre é que os Estados teriam o legítimo interesse de proibir a prática
do aborto para proteger a vida do feto, a menos que a gestação
pusesse em risco a vida da mãe. O juiz Blackmun fundamentou
sua decisão com base no direito à privacidade, que decorria da
Cláusula do Devido Processo Legal da Décima Quarta Emenda, e
os juízes dissidentes, Byron White e William Rehnquist, criticaram
a Corte por ter ela reconhecido um direito não previsto na Consti-
tuição norte-americana, embora já o tivesse sido em Griswold vs.
Connecticut, julgado em 1965, quando a Corte declarou inconsti-
tucional a legislação estadual que proibia casais unidos em matri-
mônio de usar drogas ou outros meios contraconceptivos. Em Roe,
a Corte, de fato, deixou claro que qualquer lei estadual que proibis-
se o aborto para proteger o feto nos dois primeiros trimestres de
gravidez, antes, portanto, do sétimo mês, seria inconstitucional.
Desse modo, os Estados só poderiam proibir o aborto para prote-
ger a “vida” do feto no terceiro e último trimestre.

As feministas radicais criticam a solução dada pela Suprema
Corte, sustentando que o pensamento prevalecente no Judiciário
norte-americano oculta o fato de que um grande número de fato-

49 Sandel, Michael J.: Justiça: O que é fazer a coisa certa?.Rio de Janeiro.
Civilização Brasileira. 2011, pág. 312.
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res, inclusive a pressão social, o aprendizado, a desvantagem
econômica, a força sexual, a contracepção inadequada e a fragili-
dade das leis contra a agressão sexual exercem impacto de modo
que não permitam que as mulheres controlem as circunstâncias
nas quais engravidam. Essa maternidade estruturalmente forçada
é uma perpetuação da desigualdade doméstica, econômica e se-
xual; o aborto, nesse sentido, seria necessário para compensar a
falta básica de controle que a mulher tem sobre o processo de
reprodução.

Outros sustentam que a questão moral ou a religiosa deveria
ser considerada, ou ao menos deveria ser objeto de fundamenta-
ção da decisão judicial, e ponderam que se for verdade que o feto
em desenvolvimento é moralmente equivalente a uma criança, o
aborto é moralmente equivalente ao infanticídio. E poucas pesso-
as concordariam com o governo se ele permitisse que os pais ou
a mãe decidissem por conta própria se deveriam ou não matar
seus filhos. Em continuidade, conclui que o argumento pró-esco-
lha no caso do aborto não é realmente neutro quanto à questão
moral e teológica latente no tema, pelo contrário, assume que os
ensinamentos da Igreja Católica sobre o status moral do feto, que
ele é um indivíduo desde o momento da concepção, são falsos50.

Reconhecer esta premissa não significa defender a proibição
do aborto. É simplesmente reconhecer que a neutralidade e a li-
berdade de escolha não são suficientes para que se defenda o
direito ao aborto. Os defensores da tese do direito da mulher deci-
dir, por conta própria, se deve pôr fim a uma gravidez devem en-
frentar o argumento de que o feto em desenvolvimento é equiva-
lente a uma pessoa e tentar mostrar por que ele está errado. Não
basta dizer que a lei deve ser neutra quanto às questões morais e
religiosas, porque, em verdade, não é.

O argumento para permitir o aborto não é mais neutro do que
o argumento para proibi-lo. Ambos os posicionamentos pressu-
põem uma resposta à controvérsia moral e religiosa implícita51.

50 Sandel, Michael J., pág. 312.

51 Sandel, Michael J., 312/313.
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No Brasil, no julgamento da ADPF 54-MC/DF, sobre o reco-
nhecimento pela Corte Suprema brasileira da ocorrência ou não
de conduta criminosa no aborto de feto anencéfalo, o Min. Carlos
Britto desenvolve tese em que aborda essas questões jurídicas
com fundamentos morais sobre a circunstância vexatória de um
casal e particularmente a mulher manter-se carregando ser con-
cebido que se sabe de logo que não irá se preservar em vida, ten-
do poucas horas no que ele referiu ser o mundo de meu Deus.
Cogitando, então, que a natureza não é ética, mas nós temos que
ser! A natureza não escolhe entre criação e destruição. Nós pode-
mos escolher.

CONCLUSÕES

Quem pretenda escrever no século XXI sobre filosofia, ética,
moral, teoria do direito e política tem que se preocupar com a ques-
tão da inserção da mulher na sociedade, quais os papéis que ela
representa no seu campo de atuação em todos os quadrantes da
vida humana, sendo inexorável constatar a formidável reviravolta
que atravessa a condição feminina nos dias de hoje.

Um estudo da filosofia do direito pode ser enfrentado por ho-
mens, devendo, porém, cuidadosamente, evitar a falácia da con-
descendência e tratar o tema com os desafios e as singularidades
exigidas.

O estudioso deve encarar a profunda divergência encontrada,
até porque não existe uma mulher, mas diversas mulheres e seus
respectivos interesses e realidades. As exigências, realidades, dra-
mas, frustrações e sonhos de mulheres nova-iorquinas ou paulis-
tanas não se confundem e até são divergentes dos de mulheres
do Sudão ou do interior do nordeste brasileiro.

Não há como negar que os instrumentos da modernidade,
baseados no liberalismo, estão muito questionados atualmente e
a tradicional exclusão das mulheres não é mais viável sob qualquer
ótica que seja, enxergada a questão social, ética, jurídica, econô-
mica ou política.

Os tribunais, ao resolverem questões relativas às principais
questões relativas às mulheres, não podem olvidar pontos éticos
e políticos cruciais relativos à própria vida em sociedade, não se
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exigindo que se adote esta ou aquela postura, mas inevitavelmen-
te expressando e se comprometendo com essas nuanças.

Relevante questão que se coloca é a de entender uma nova
humanidade que se volta para o futuro que ainda está por se resol-
ver e as mulheres não podem ser esquecidas, porque, embora
alguns dramas femininos se repitam, há de se recordar que elas
hoje são Presidentes da República, ocupam altos escalões de go-
verno, são a principal base econômica da família e têm a força
dentro da intimidade do casal para fazer as coisas acontecerem.

E a gata de Alice continua a sorrir!

Paulo Machado Cordeiro
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A UTILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS UNIFORMIZADORES
DO COMMON LAW NA EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA NO DIREITO
 BRASILEIRO.

THE USE OF THE COMMON LAW OFFICES UNIFORMI-
ZADORES EFFECTIVE ON THE PRINCIPLES OF SAFETY

 AND LEGAL EQUALITY BRAZILIAN LAW.

Hélio Silvio Ourém Campos*

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar o proces-
so histórico das duas famílias jurídicas, o common law e o civil law,
demonstrando seus contextos históricos e os princípios que base-
aram seus distintos desenvolvimentos. Entretanto, ultimamente, o
dogma da supremacia da lei do civil law vem abrindo espaço para
o novo papel do juiz, fazendo com que institutos do common law
possam ser recepcionados pelos países de tradição positivista.
Neste novo momento em que vivemos do constitucionalismo, das
cláusulas gerais e Direito social, existe um grande campo de con-
vergência entre os dois sistemas jurídicos. Institutos trazidos do
common law podem e devem ser utilizados pelos países de tradi-
ção civilista para a uniformização das decisões. Neste cenário o
uso da teoria da transcendência dos motivos determinantes pelo
STF, em sede de controle de constitucionalidade, solidifica o en-
tendimento da importância da vinculação não apenas da parte dis-
positiva mas também dos fundamentos que motivam a decisão,
efetivando assim os princípios constitucionais da segurança jurídi-
ca e isonomia nas decisões.
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INTRODUÇÃO

O Grupo de Pesquisa que desenvolvo, junto ao CNPQ, vem
dando origem a uma série de artigos e livros que procuram a coe-
são entre os cursos de graduação e de mestrado onde leciono. O
artigo a seguir faz parte desta iniciativa que procura fazer de estu-
dos e investigações científicas algo, ao mesmo tempo, desafiador
e construtivo de uma reflexão o mais possível madura sobre te-
mas processuais e tributários, dando a um ou a outro prioridade,
conforme o objeto da análise.

Na primeira parte deste trabalho, faz-se um estudo das duas
famílias do Direito que formaram a história social do homem oci-
dental, são elas: o civil law e o common law.

O civil law foi adotado pela grande maioria dos países ociden-
tais e nasceu da tradição do Direito da Europa continental, tendo
como seus grandes expoentes a França e a Alemanha e funda-
mentou sua teoria no direito positivado. Por outro lado, o common



216

law teve sua origem na Inglaterra onde se desenvolveu e se esten-
deu por vários países que foram colonizados pelos ingleses. O
common law baseou sua teoria no direito consuetudinário e nos
precedentes judiciais. Portanto, fica claro que existem, entre as
duas famílias, particularidades que as levaram a trilhar caminhos
distintos em seus desenvolvimentos.

O civil Law, por ter sido produzido após uma ruptura histórica,
fruto da revolução francesa, ocasionou uma grande desconfiança
do papel do judiciário na sociedade. Este problema foi originado
pelo fato dos juízes pertencerem à aristocracia feudal e não terem
compromissos com os ideais revolucionários. Como consequên-
cia dessa desconfiança, optou-se por utilizar o texto de lei como
solução para a segurança jurídica, decorrendo daí os dogmas da
supremacia da lei e da impossibilidade de interpretá-la pelo juiz.

Já o common law surgiu de forma diversa. O seu processo de
desenvolvimento histórico ocorreu de forma constante e sem qual-
quer ruptura na ordem jurídica. Diferentemente do ocorrido na Fran-
ça, os ingleses não tiveram qualquer motivo para desconfiar de
seus magistrados, pois eles não estavam engajados em defender
o rei e o absolutismo. O contexto do common law ocorreu de for-
ma inteiramente diferente ao civil law, pois a formação e desenvol-
vimento do sistema jurídico foi realizado com a participação e con-
fiança dos juízes. Além disso, a base do direito foi formado através
dos precedentes judiciais. Os juízes, desde o início, interpretavam
os casos concretos, e, a partir deles, extraíam a tese jurídica que
servia de parâmetro decisório para os demais casos análogos. A
segurança jurídica estava estabelecida no sistema de preceden-
tes judiciais.

Durante muito tempo foi imaginado que as famílias jurídicas
funcionavam de forma autônoma. Os países de tradição do civil
law não poderiam utilizar institutos do common law e vice-versa.
Todavia, ao longo do tempo, vários fatores levaram à aproximação
de suas ideias. Entre eles, pode-se destacar: o constitucionalis-
mo, as cláusulas gerais, os conceitos jurídicos indeterminados e o
Estado Social.

Na segunda parte do trabalho, após apresentado o contexto
histórico das famílias do Direito e os motivos de sua aproximação,
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serão estudados os principais institutos do commom law, suas
definições, características e utilizações práticas.

 Na última parte do trabalho, será analisada a utilização da ‘ra-
tio decidendi’ (instituto jurídico de uniformização do common law)
pelo STF em sede de controle de constitucionalidade. Por meio da
adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes, o
STF utilizou, em algumas decisões, o instituto do common law com
o objetivo de auferir uma maior uniformização jurisprudencial e as-
sim buscar a efetivação dos princípios constitucionais da isono-
mia e da segurança jurídica.

1 O COMMON LAW

1.1 As teorias declaratórias e constitutivas

Durante o caminho evolutivo do sistema do common law hou-
ve um grande embate sobre qual seria a real função da jurisdição,
desenvolvendo-se assim novas teorias a respeito do tema. O pon-
to chave da questão era esclarecer se o magistrado, ao proferir
uma decisão judicial, estava apenas declarando um direito exis-
tente ou se estava criando um novo direito. Para os defensores da
teoria declaratória da jurisdição, tendo como um dos seus princi-
pais expoentes William Blackstone, o common law se refletia e se
desenvolvia sobre o ponto de vista dos costumes gerais e particu-
lares do Englishmen. Portanto, a decisão judicial nada mais era do
que uma declaração de um direito do common law, ou seja, dos
costumes sociais da época. Além disso, a decisão judicial tam-
bém era baseada em precedente judicial anterior, que também
espelhava o common law. Desta maneira, estando o juiz limitado a
declarar o direito estipulado nos precedentes, e também apenas
exercendo a função declaratória de jurisdição, sem qualquer auto-
ridade de criar um novo direito (MARINONI, 2010, p. 24-25).

Por outro lado, pensadores como Jeremy Bentham e John
Austin negavam a teoria declaratória de maneira contundente, afir-
mando que os juízes não poderiam ter uma posição tão ingênua a
este respeito. Eles questionavam se o common law poderia ter
sido criado de maneira milagrosa, existente desde sempre e para
a eternidade, meramente declarado de tempos em tempos pelos
juízes. Para a teoria positivista, o common law não poderia ter sido
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criado e desenvolvido sem a participação criativa dos magistra-
dos, pois eles possuíam law-making authority. Nesta concepção,
o common law era criado e desenvolvido como produto da vontade
dos juízes (MARINONI, 2010, p. 25-26).

A base da disputa doutrinária entre as duas teorias era para
determinar se o juiz tinha autoridade de criar ou apenas de decla-
rar o direito. Todavia, o que mais importa nesta fase é conhecer o
motivo pelo qual o common law permitiu a participação ativa do juiz
no processo jurisdicional, ao contrário do civil law. Vale a pena sa-
lientar que o mais importante aqui não é definir qual das teorias
estava certa, mas sim demonstrar a participação ativa dos juízes
no desenvolvimento do common law e o respeito aos precedentes.
E independentemente da consideração se o juiz declara ou cria o
direito, ambas as teorias se adaptaram a um sistema de respeito
obrigatório aos precedentes (MARINONI, 2010, p. 27-33).

1.2 Common law e stare decisis

Denomina-se de Common Law, de acordo com Mello (1994, p.
54), ao “Direito consuetudinário, não escrito ou costumeiro (em
oposição ao direito legislado)”, sendo este, assim complementa,
“o antigo direito nacional inglês que nasceu e se desenvolveu na
Inglaterra, estendendo-se aos demais povos do tronco anglo-sa-
xão e cuja eficácia deriva de usos e costumes imemoriais”. Reale
(1994, p. 89) o conceitua como “a experiência jurídica da Inglater-
ra”, tendo como principal característica “não ser um direito basea-
do na lei, mas antes nos usos e costumes consagrados pelos
precedentes firmados através das decisões dos tribunais”.

O termo common law, nos dias de hoje, adquiriu um sentido
bem mais amplo, pois estabeleceu-se como uma organização ju-
rídica que envolve várias sociedades no mundo. O sistema produ-
zido pelos ingleses baseou profundamente o Direito construído
principalmente nos Estados Unidos da América, entre outros paí-
ses que foram colonizados pela Inglaterra.

Stare decisis é uma expressão que significa “ficar com as
coisas decididas”, utilizada no direito para se referir à doutrina se-
gundo a qual as decisões realizadas por um órgão judicial criam e
vinculam outras decisões que serão produzidas no futuro. Portan-
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to, não se pode confundir common law com stare decisis, pois
aquele é entendido como os costumes gerais que determinavam
o comportamento dos Englishmen e existiu por vários séculos sem
o stare decisis. O stare decisis constitui apenas um elemento do
moderno common law, e que também não se confunde com o com-
mon law de tempos imemoriais ou com os costumes gerais. Toda-
via, mesmo sendo correto afirmar que o stare decisis não foi con-
dição essencial para existência do common law, não há como ne-
gar sua importância para seu desenvolvimento hodierno, nem tam-
pouco esquecer que os precedentes – ao lado dos costumes e da
lei – constituem fontes do direito neste sistema (MARINONI, 2010,
p. 33-35).

1.3 Supremacia do parlamento na Inglaterra

A evolução histórica do Direito inglês aconteceu de forma sin-
gular, pois não houve rupturas de ordem jurídica decorrentes de
revoluções como em outros países. Nesta evolução, o juiz inglês
teve um papel de protagonista na consolidação do common law.
Tal papel cunhou a expressão judge make law. Apesar desta ex-
pressão, o poder do juiz era o de afirmar o common law. O poder
do common law sobrepunha-se ao Legislativo, que, por isto, deve-
ria atuar de modo a complementá-lo (MARINONI, 2009, p. 184).

O juiz inglês sempre esteve ao lado do parlamento na luta con-
tra o absolutismo, na luta aos direitos e às liberdades da socieda-
de. Por isso, alguns autores afirmam que os poderes atuaram de
forma tão conjunta que chegavam na realidade a se confundir (MA-
RINONI, 2009, p. 184).

A Inglaterra teve uma revolução correspondente à Revolução
Francesa no ano de 1688. Ela foi chamada de Revolução Glorio-
sa. Todavia, diferentemente da francesa, ela não teve o objetivo de
produzir uma quebra da ordem jurídica, porque nunca houve o ob-
jetivo de retirar poderes dos juízes e sujeitá-los ao Poder Legislati-
vo. O seu propósito foi de fortalecer o common law e assim ter
uma arma poderosa contra a nobreza. Ao mesmo tempo, este for-
talecimento ofereceu condições ao Poder Judiciário de controlar
os atos legislativos, já que o parlamento também estava submeti-
do ao common law (MARINONI, 2009, p. 192).
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O Princípio da Supremacia do Parlamento inglês teve o papel
totalmente diverso do ocorrido na França em virtude da Revolução
Francesa. Na Inglaterra havia o sentido de determinar a suprema-
cia do common law sobre a monarquia e não simplesmente a su-
premacia absoluta do legislativo e da lei. Tanto foi assim que os
juízes podiam fazer o controle dos atos legislativos que não esti-
vessem de acordo com o common law. O parlamento e o judiciário
de forma conjunta, historicamente, lutaram em favor das liberda-
des civis contra a opressão do absolutismo. Nestas circunstânci-
as pode-se destacar o Bill of Rights (Declaração de direitos dos
cidadãos), uma declaração histórica à qual o nobre Guilherme de
Orange, para subir ao trono da Inglaterra, precisou submeter-se
(MARINONI, 2009, p. 193-195).

1.4 A segurança jurídica nos precedentes

Na Inglaterra, a jurisprudência é a alma de seu sistema jurídi-
co do common law, deixando a lei como uma fonte secundária. O
common law foi desenvolvido nos tribunais e a função da jurispru-
dência não foi apenas de aplicar o direito, mas também de desta-
car a regra do direito. Essas regras jurídicas foram estabelecidas
nas ratio decidendi dos julgados, as quais deveriam ser seguidas
nos julgados seguintes a fim de proteger a “certeza jurídica”. Na
Inglaterra, não existe Constituição codificada. O que é chamado
de Constituição por eles é o conjunto de regras de origem legisla-
tiva ou jurisprudenciais que garantem as liberdades fundamentais
e limitam o arbítrio das autoridades (DAVID, 2002, p. 433).

Este sistema jurisprudencial é marcado por uma relação en-
tre o respeito pelos precedentes judiciais (stare decisis) e pelas
regras jurídicas estabelecidas pelos juízes na ratio decidendi. Desta
maneira, tem-se a base do sistema inglês do common law alicer-
çado na vinculação aos precedentes judiciais das decisões dos
tribunais superiores. No common law inglês, é importante obser-
var que os precedentes obrigatórios são as decisões proferidas
pelos tribunais superiores. As decisões decorrentes de outros tri-
bunais não têm um valor vinculante, entretanto podem ter um valor
persuasivo (DAVID, 2002, p. 429).

Os dois sistemas jurídicos, o common law e o civil law, perce-
beram que as normas jurídicas poderiam ser interpretadas de mais
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de uma maneira pelos juízes. Entretanto, cada um deles procurou
alcançar a segurança jurídica de formas distintas. O civil law cons-
truiu a ideia de que o juiz deve apenas extrair a vontade da lei, não
permitindo qualquer interpretação diferente da vontade do legisla-
dor e permanecendo preso à ideia de garantir a segurança jurídica
no texto da lei. Já o common law atribuiu ao magistrado a função
de criador do direito, buscando a segurança jurídica por meio dos
precedentes judiciais (MARINONI, 2009, p. 206)

2 O CIVIL LAW

2.1 A formação do Civil Law

Para um melhor entendimento do surgimento e desenvolvi-
mento do civil law, é importante analisar-se os aspectos históricos
de sua formação dentro do contexto social, econômico e jurídico
da França, o país que melhor representa esta família do Direito. A
tradição jurídica francesa do civil law nasceu de circunstâncias
políticas e culturais bastante distintas das ocorridas na Inglaterra.
No período pré-revolucionário, a França continuava com uma es-
trutura econômica que privilegiava o absolutismo monárquico em
detrimento da burguesia comercial. Esta manutenção da situação
social era conseguida por meio de uma ordem jurídica que prote-
gia a nobreza em detrimento da burguesia comercial (MARINONI,
2009, p. 176).

Segundo a visão de Merryman (1989, p. 40-41), os juízes fran-
ceses foram um dos alvos da Revolução Francesa porque consti-
tuíam um grupo aristocrático que apoiava os nobres contra as de-
mais classes sociais da época. Frequentemente os juízes produ-
ziam decisões que frustravam as intenções progressistas, inter-
pretando-as de forma a privilegiar apenas a classe dos monarcas.
Diante deste cenário, a classe da burguesia fomentou a revolução
de 1789, a fim de fazer nascer uma nova ordem econômica e so-
cial na França. Além da derrubada do absolutismo, foi necessária
a criação de um sistema jurídico completamente novo, onde não
houvesse mais os privilégios da nobreza nas interpretações judici-
ais, trazendo o parlamento ao centro do poder.

Desta maneira, não poderia haver mais o risco da interpreta-
ção dos magistrados sobre as normas jurídicas, pois a classe não
gozava da confiança da sociedade, já que historicamente sempre
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esteve ao lado dos senhores feudais e da monarquia. O direito
deveria ser claro e completo, evitando qualquer interferência judi-
cial no seu desenvolvimento e no poder governamental (MERRY-
MAN, 1989, p. 41-42).

O parlamento tomou para si a exclusividade de criar o direito e
deixou para os juízes a função apenas de declarar a lei. Com isso,
o período pós-revolucionário tratou de absorver as ideias de Mon-
tesquieu em relação à separação dos poderes e impôs uma clara
distinção entre legislativo e judiciário. O judiciário deveria se sub-
meter ao parlamento, que seria composto por representantes do
povo (MERRYMAN, 1989, p.42).

2.2 O juiz como bouche de la loi

Os juízes do período pré-revolução francesa tinham vínculos
muito fortes e espúrios com a nobreza. Seus cargos, naquela épo-
ca, eram comprados ou herdados, o que levava ao entendimento
de que os magistrados poderiam fazer o que bem entendessem
com a função jurisdicional. Os cargos eram usufruídos como bem
entendiam, e dessa forma era usual obter vantagens pessoais em
seu exercício. Para resolver este problema, Montesquieu entendia
que o julgamento por parte do magistrado deveria ser realizado
através de uma postura apenas intelectual e cognitiva. Seguem as
palavras de Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 53-55) sobre o as-
sunto:

Essa atividade não seria limitada apenas pela legislação,
mas também pela atividade executiva, que teria o poder de
executar as decisões que constituem o “poder de julgar”.
Nesse sentido, o poder dos juízes ficaria limitado a afirmar
o que já havia sido dito pelo legislativo, devendo o julga-
mento ser apenas “um texto exato da lei”. Por isso, Mon-
tesquieu acabou concluindo que o “poder de julgar” era, de
qualquer modo, um “poder nulo” (en quelque façon, nulle).
Assim, conferiu-se o poder de criar o direito apenas ao
legislativo. A prestação judicial deveria se restringir à mera
declaração da lei, deixando-se ao executivo a tarefa de
executar as decisões judiciais. Para que se pudesse limi-
tar o poder do juiz à declaração da lei, a legislação deveria
ser clara e capaz de dar regulação a todas as situações
conflitivas. Os códigos deveriam ser claros, coerentes e
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completos. O medo do arbítrio judicial, derivado da expe-
riência do Ancien Régime, não apenas exigia a separação
entre o poder de criar o direito e o poder de julgar, como
também orientava a arquitetura legislativa desejada.

Pode-se perceber que a limitação do poder do juiz a apenas
mencionar a literalidade da lei foi uma forma criada para proteger
os interesses da burguesia revolucionária. A burguesia não confia-
va nos magistrados e a solução encontrada para manter o seu
poder foi vedar qualquer forma de interpretação normativa.

2.3 A Supremacia do Parlamento na França

De forma bastante diferente do que ocorreu na Inglaterra, na
França a supremacia do parlamento sujeitou o magistrado à lei,
pois foi vedado aos juízes o papel de interpretador da lei, devido à
falta de confiança que a magistratura demonstrava na época. Nes-
te sentido, as palavras de Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 49)
são bastantes elucidativas:

Como a lei era imprescindível para a realização dos propó-
sitos da Revolução Francesa, e os juízes não mereciam
confiança, a supremacia do parlamento foi vista como a
sujeição do próprio juiz à lei, proibindo que foi, inclusive,
de interpretá-la para não distorcê-la e, assim, frustrar os
objetivos do novo regime.

Com a revolução, o parlamento assumiu um poder quase que
absoluto, retirando a força do judiciário, pois até a execução das
decisões ficaria a cargo de outro poder, o Executivo. Montesquieu
afirmava que a decisão do juiz deveria corresponder apenas a um
texto da lei, pois de outra forma constituiria uma opinião pessoal
do magistrado. Montesquieu, ao produzir a sua tese, onde o ma-
gistrado deve sempre estar adstrito à lei, e não devendo interpretá-
la, usou de sua experiência pessoal no assunto, pois sua família
estava ligada ao exercício da magistratura. Portanto ele tinha um
bom conhecimento sobre o exercício da atividade jurisdicional na
França. O próprio herdou tal cargo, conservou por uma década e
depois o vendeu (MERRYMAN, 1989, p. 40).

Por esta razão, Montesquieu declarou o juiz como a “bouche
de la loi” (boca da lei), ao afirmar que os magistrados não são
mais que o instrumento que declara as sentenças da lei. Neste
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mesmo período, ficou determinado aos juízes que, no enfrenta-
mento de uma questão onde estão envolvidos um conflito de nor-
mas, uma ausência de lei ou uma obscuridade da mesma, deve-
riam eles apresentar o problema para o legislativo realizar a “inter-
pretação autorizada” e assim solucionar o conflito (MERRYMAN,
1989, p. 85).

2.4 O texto da lei como gerador de segurança jurídica

Em decorrência da desconfiança gerada pelos magistrados
desde a fase pré-revolução, onde os juízes privilegiavam a nobre-
za em detrimento das demais classes sociais, a segurança jurídi-
ca no texto da lei foi objetivada, evitando-se assim que os juízes
interpretassem as normas jurídicas e dessa forma mudassem a
real intenção do legislador. Neste sentido, o parlamento, formado
pelos representantes do povo, deveria produzir leis claras para
resolverem todos os conflitos possíveis, sem deixar qualquer mar-
gem interpretativa para os magistrados, os quais deveriam se res-
tringir a aplicar o texto da lei. Após a Revolução Francesa, os legis-
ladores produziram leis com objetivos claros e diretos, possibili-
tando que os cidadãos comuns pudessem ter entendimento aces-
sível à lei (MERRYMAN, 1989, p. 81-84).

Nesta época, no anseio da criação de códigos claros e com-
pletos, sem margem para a função interpretativa dos juízes, foram
produzidos materiais muito extensos. Todavia, a lei, por mais bem
formulada em sua elaboração, possui uma textura aberta de lin-
guagem, o que refletia uma relativa indeterminação das regras,
proporcionando mais de uma interpretação (HART, 2010, p. 77,
114-120).

O ideal de segurança jurídica alcançado apenas pelo texto de
lei se desfaz diante das incertezas dos fatos da vida. A almejada lei
clara, coerente e completa, que se basta por si só, e possui a
previsão de todos os conflitos, garantindo a segurança jurídica, na
realidade, representa um desejo inalcançável (MERRYMAN, 1989,
p. 87).

Hodiernamente existe a compreensão de que as normas jurí-
dicas não são os textos, nem os conjuntos de lei, e sim os senti-
dos construídos a partir da interpretação constitucional e sistemá-
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tica dentro do ordenamento jurídico. Neste sentido tem-se a lei como
objeto da atividade hermenêutica e as normas o seu resultado (ÁVI-
LA, 2009, p. 30).

3 TENDÊNCIA DE CONVERGÊNCIA ENTRE OS SISTEMAS
JURÍDICOS

3.1 O constitucionalismo

Com o entendimento de que as mesmas leis que deveriam
refletir a vontade social poderiam ser produzidas de modo contrá-
rio, procurou-se encontrar meios capazes de permitir que elas não
se desviassem dos princípios da justiça. Estes meios foram en-
contrados no momento em que a Constituição passou a ter um
caráter rígido, sem a possibilidade de ser alterada por legislação
ordinária e ter como substância a defesa de direitos fundamentais
do homem. Neste momento, a lei perdeu sua supremacia e pas-
sou a ser subordinada à Constituição. A lei passou a ter limites
dentro dos princípios constitucionais. A lei não mais vale por si só,
e sim depende de sua conformidade com os direitos fundamen-
tais protegidos na esfera constitucional. Numa primeira impres-
são, poderia afirmar-se que esta mudança não causou nenhuma
ruptura com o paradigma clássico do civil law e que apenas have-
ria ocorrido uma evolução da supremacia da lei. Entretanto o que
aconteceu foi uma mudança do papel do juiz, que agora precisa
realizar uma adequação da lei aos princípios constitucionais, e,
para isso, produz um trabalho interpretativo. (MARINONI, 2010, p.
67-68).

O doutrinador José Renato Nalini (2000, p. 38) traz as suas
considerações sobre o assunto:

É dever do juiz, quando se propõe a outorgar a prestação
jurisdicional, examinar sempre a questão sob o prisma
constitucional. O Texto Magno é fundamento de legitimi-
dade de toda a normatividade inferior. Qualquer preceito
subalterno que infrinja ditame constitucional explícito ou
implícito padece de desvalia e desmerece observância. É
regra impostergável e saneadora. Garante a permanência
da normatividade hígida, aquela que hauriu fôlego de vali-
dez do pacto fundamental e permite a eliminação de tudo
o que vulnera conteúdo e alcance da lei constitucional.
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O constitucionalismo minou praticamente todos os dogmas e
mitos da Revolução Francesa sobre a simplificação da atividade
jurisdicional, haja vista os inconvenientes gerados com a adoção
do controle difuso de constitucionalidade. Desta maneira pode-se
concluir com este fenômeno que o papel do juiz nas diferentes
famílias do Direito se aproximou bastante.

A chegada do constitucionalismo quebrou o principal pilar da
tradição do civil law, que era o dogma da supremacia do texto de
lei. Ao produzir um critério para considerar se a lei era válida ou
não, acabou por afastar o mito de que o juiz apenas declarava o
texto de lei. O doutrinador Merryman (1989, p. 56) tratou do assun-
to da forma como se segue:

É possível que a inovação mais extraordinária tenha sido o
forte movimento feito pelo constitucionalismo, com seu
empenho na rigidez funcional, e portanto na superioridade
das constituições escritas como fonte do direito. Tais cons-
tituições, que eliminam o poder da legislatura para emen-
dar mediante ação legislativa ordinária, reduz o monopólio
da legislatura em matéria de produção de leis.

Não se pode fechar os olhos para o novo papel do juiz neste
contexto contemporâneo da atividade jurisdicional. O magistrado,
mediante técnicas de interpretação, passou a fazer um controle
difuso da norma com relação aos princípios constitucionais e tam-
bém de suprir a omissão do legislador diante dos direitos funda-
mentais protegidos constitucionalmente, passando assim a ter uma
função de criação de direito, antes reprimida pelo civil law. Neste
sentido, o juiz exerce um novo papel, o de intérprete. Ele vai parti-
cipar conjuntamente na criação do direito junto com o legislador. O
magistrado criará, na medida que realiza escolhas valorativas a
fim de concretizar os sentidos das cláusulas gerais e conceitos
jurídicos indeterminados, indo além de apenas declarar a vontade
do legislador contida na lei (MARINONI, 2010, p.69-70).

3.2 Cláusulas gerais e conceitos indeterminados

A atividade legislativa dos dias atuais é bem diferente da histo-
ricamente pensada após a Revolução Francesa. Se naquela épo-
ca os legisladores tinham a pretensão de elaborar normas claras
e diretas, facilmente aplicáveis pelos magistrados que regulamen-
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tariam todos os setores da atividade humana. Hoje, a técnica em-
pregada mudou bastante. O legislador tem se utilizado de regras
de textura aberta, conceitos indeterminados e cláusulas gerais,
permitindo aos juízes uma maior liberdade criativa na prospecção
da efetividade da tutela jurisdicional.

Segundo Hart (2010, p. 114-119), o direito, além de produzir
regras claras, fáceis e diretas, onde o homem comum possa guiar
sua conduta, deve também estabelecer regras normativas de tex-
tura aberta para os casos concretos não pensados.

As cláusulas gerais surgiram na Alemanha após a 1ª Guerra
Mundial no período de elevada inflação. Neste período de incerte-
zas econômicas, os alemães criaram as cláusulas gerais para
evitar os prejuízos que estavam acontecendo nos contratos gera-
dos pelas defasagens cambiais. Assim, para afastar os desequilí-
brios gerados pela situação, foi inserido o sistema de cláusulas
gerais (ENGISCH, 2008, p. 229).

As cláusulas gerais têm como característica a vagueza na hi-
pótese fática e a consequência jurídica não eleita, de forma a  re-
querer do intérprete a construção do sentido legal. Ela é uma es-
pécie de texto normativo, cujo antecedente é composto por ter-
mos vagos e o consequente é indeterminado. Há portanto, uma
indeterminação legislativa em ambos os extremos da estrutura ló-
gica normativa (MARTINS-COSTA, 1999, p. 303-306).

Judith Martins Costa (1999, p. 303), umas das autoras que
mais contribui para a correta sistematização das cláusulas gerais,
assim a define:

Considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a clá-
usula geral constitui, portanto, uma disposição normativa
que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura
intencionalmente aberta, fluida ou vaga, caracterizando-se
pela ampla extensão do seu campo semântico, a qual é
dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou
competência) para que, à vista do caso concreto, crie,
complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o
reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora
do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a
decisão, motivo pelo qual, reiterados no tempo os funda-
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mentos da decisão, será viabilizada a ressistematização
destes elementos originariamente extra-sistemáticos no
interior do ordenamento jurídico.

O Direito passa a ser construído a posteriori, em uma mescla
de indução e dedução, atento à complexidade da vida, que não
pode ser completamente antevista pelo legislador. As cláusulas
gerais servem para a realização da justiça do caso concreto.

A relação entre cláusula geral e o precedente judicial é bastan-
te próxima. A utilização deste instituto aproximou o sistema do com-
mon law do civil law. A cláusula geral reforça o papel da jurispru-
dência na criação de normas gerais, pois a reiteração da aplica-
ção de uma mesma ratio decidendi dá especificidade ao conteúdo
normativo de uma cláusula geral, sem contudo esvaziá-la. A va-
gueza da proposição normativa é esclarecida paulatinamente pe-
las decisões judiciais.

Em relação à distinção entre cláusulas gerais e conceitos jurí-
dicos indeterminados, deve-se primeiramente diferenciar as es-
pécies de conceito jurídico indeterminado. Os conceitos jurídicos
indeterminados podem ser de duas espécies: os referentes a va-
lores e os concernentes às realidades fáticas. Os conceitos jurídi-
cos indeterminados referentes a valores são os que mais se pare-
cem às cláusulas gerais, pois têm a mesma vagueza semântica.
Todavia se diferem pela norma que contém um conceito jurídico
indeterminado e já apresenta uma consequência jurídica eleita sobre
a hipótese fática, ao contrário da cláusula geral onde a consequência
não está determinada, tornando assim a operação criativa do juiz
mais complexa, pois, além de lidar com a fluidez semântica, tem
que eleger as consequências práticas (MARTINS-COSTA, 1999,
p. 303).

No Brasil, as cláusulas gerais começaram a ser utilizadas no
Código de Defesa do Consumidor (CDC) em 1990, tendo sido tam-
bém bastante utilizadas no Código Civil de 2002, que foi inspirado
em uma ideia moderna de sistema aberto e móvel.

Podem-se encontrar vários exemplos de cláusulas gerais e
conceitos jurídicos indeterminados no ordenamento jurídico brasi-
leiro, a começar pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIII,
que fala da função social da propriedade; inciso LIV, que trata do
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devido processo legal e inciso LXXVIII, que observa a razoável du-
ração do processo. No Código Civil, em seu artigo 422, ao falar da
boa-fé contratual, e no artigo 423, na interpretação mais favorável
ao aderente. No Código de Processo Civil, nos artigos 461 e 461-A,
que garantem a tutela específica das obrigações de fazer e não
fazer. E, também, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo
6º, inciso VIII, ao inverter o ônus da prova, em caso de verossimi-
lhança da alegação ou hipossuficiência, segundo as regras ordi-
nárias de experiências.

Desta forma, fica evidente que o legislador contemporâneo
vem optando pela inserção das cláusulas gerais e conceitos jurídi-
cos indeterminados no ordenamento jurídico brasileiro. E, nesta
nova realidade de existência das cláusulas gerais, abriu-se um
caminho para o poder criativo do juiz, que é chamado a interferir
ativamente na construção do sentido da norma, visando à melhor
solução ao caso concreto que lhe é submetido. Entretanto, com
as cláusulas gerais em nosso sistema, estamos mais propensos
a certa dose de imprevisibilidade e de insegurança jurídica, à me-
dida em que a finalidade é de alcançar a justiça no caso concreto
(MENKE, 2006, p. 88).

Em se tratando de cláusulas gerais e conceitos jurídicos inde-
terminados, a grande questão é encontrar o equilíbrio entre a fun-
ção criativa do magistrado e a segurança, previsibilidade e isono-
mia nas decisões. Para atingir este desiderato, deve-se trabalhar
melhor a uniformização das decisões, e, neste sentido, buscar
sempre a efetivação da segurança jurídica, da certeza e da previ-
sibilidade nos pronunciamentos judiciais.

3.3 Individualismo do juiz

As decisões dos juízes no sistema jurídico do civil law não têm
uma uniformidade de posicionamentos, prejudicando a sensação
de segurança jurídica da sociedade. Este problema nos leva a ima-
ginar que os juízes parecem não ter qualquer respeito às decisões
anteriores. Em sua defesa, os magistrados levantam o discurso de
que, caso houvesse a necessidade de se vincular suas decisões
às anteriores prolatadas, isto poderia levar a uma interferência  nos
princípios do livre convencimento e da liberdade de julgar. Todavia,
existe um equívoco nesta maneira de pensar, pois as decisões
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dos juízes deveriam estar sempre harmonizadas com o sistema e
não representando uma vontade individualizada em detrimento de
um entendimento majoritário dos órgãos colegiados. Não se pode
achar razoável que um magistrado julgue sem submeter suas de-
cisões  aos tribunais superiores. Tem-se que entender que o juiz é
apenas um integrante individual em um sistema jurídico maior que
tem como objetivo final levar a justiça a uma coletividade e não
para seu interesse próprio (MARINONI, 2010, p. 64-65).

Deve-se ter sempre em mente que uma contradição entre a
decisão do juiz em matéria de direito com relação aos tribunais
superiores é algo inconcebível, pois ele tem inteira consciência de
que a ultima palavra será dada pelo órgão superior e este aconte-
cimento vai gerar apenas uma perda de tempo. Por outro lado,
diante de casos distintos, o juiz não precisa decidir conforme os
tribunais superiores ou de acordo com decisão anteriormente pro-
duzida. Neste caso, ele estará realizando o que no common law é
chamado de distinguished, ou seja, estará enfrentando um caso
diferente dos anteriores. Pelo que se pode perceber, esta mitiga-
ção de sua liberdade de proferir decisões só é levada em conside-
ração quando vai de encontro às decisões dos tribunais superio-
res. Isso por uma questão lógica em decorrência da estrutura do
sistema judicial. Seria pouco plausível justificar uma liberdade do
juiz quando decide casos iguais de maneira desigual. Este tipo de
procedimento causa desconfiança e desrespeito à função jurisdi-
cional, pois tratar casos similares de forma isonômica é algo fun-
damental para a segurança jurídica na atividade jurisdicional (MA-
RINONI, 2010, p.65-66).

3.4 A certeza jurídica

Com o advento da Revolução Francesa ficou estipulado que o
juiz apenas poderia seguir o que estava proposto no diploma legal.
Não haveria forma ou condição do magistrado modificar o que es-
tava estabelecido pelo legislador. Neste sentido a certeza jurídica
estava alcançada diante desta falta de fluidez na pronúncia do
magistrado. Portanto, a consagração dos ideários revolucionários
de liberdade e igualdade estariam protegidos diante deste cenário
de regras legais fechadas. A certeza do direito estaria na impossi-
bilidade de o juiz interpretar a lei. Os países que não adotaram
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este tipo de sistema, bem como os que não se deixaram levar pela
utopia de que a certeza jurídica estaria na lei, partiram para con-
quistar esta certeza do direito através de outra maneira que seria
por meio dos precedentes judiciais (MARINONI, 2010, p. 62-63).

A certeza e segurança jurídica, assim como a previsibilidade
das decisões, são valores perseguidos por ambos os sistemas
jurídicos. No civil law existia o pensamento que estes valores seri-
am conquistados  por meio da estrita aplicação do texto legal. No
common law isso foi diferente pois não havia o pressuposto de que
os juízes não eram confiáveis e por outro lado sempre ficou claro
que os juízes interpretavam a lei. Desta forma, o common law pro-
curou resolver esta questão adotando os precedentes vinculantes
como o caminho para a conquista da segurança jurídica e a previ-
sibilidade das decisões, elementos fundamentais para se atingir a
paz social (MARINONI, 2010, p. 63).

Não há como negar que, tanto no civil law como no common
law, uma norma jurídica pode sofrer diversas interpretações e isso
pode gerar uma insegurança jurídica. Entretanto, o common law
vislumbrou que este tipo de problema apenas poderia ser enfren-
tado com a criação de instrumentos como o precedente vinculan-
te. Em contrapartida, no civil law ainda se procura preservar o
dogma da certeza jurídica na aplicação do texto de lei por meio de
um emaranhado de regras distribuídas de forma não sistemática,
que, ao invés de desempenhar um papel de segurança e previsibi-
lidade, passa uma sensação de desconfiança à população (MARI-
NONI, 2010, p.63-64).

4 OS INSTITUTOS DE UNIFORMIZAÇÃO DO COMMON LAW

4.1 Precedente judicial

De maneira simples, pode-se conceituar o precedente como
uma orientação judicial já realizada sobre um determinado assun-
to que vai servir de parâmetro elucidativo para solução de um ou-
tro caso análogo.

O doutrinador Dias de Souza (2007, p. 41) contribui assim
sobre o assunto:

O precedente judicial, de um modo bem objetivo, pode ser
definido como um caso sentenciado ou decisão da corte conside-
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rada fornecedora de um exemplo ou de autoridade para um caso
similar ou idêntico posteriormente surgido ou para uma questão
similar de direito.

De forma mais aprofundada, pode-se afirmar que todo prece-
dente nasce de decisão judicial, porém esta afirmação não é uma
verdade absoluta. Querer-se dizer que nem toda decisão judicial
fará surgir um precedente. Há casos em que a decisão não irá
produzir uma norma jurídica geral. O precedente é uma decisão
judicial realizada sobre um caso concreto onde a tese jurídica uti-
lizada como fundamento decisório (ratio decidendi) poderá ser
usada em julgamentos posteriores que tratarem de situações iguais
ou similares.

Vale a pena salientar que o precedente estabelece decisão
sobre matéria de direito, enquanto a maioria das decisões judiciais
diz respeito a matéria de fato. As decisões que não são considera-
das precedentes, muitas vezes, quando enfrentam questões de
direito, se limitam a transcrever o texto da lei, não produzindo uma
decisão judicial elucidativa perante o caso concreto.

Segue o ensinamento de Cruz e Tucci (2004, p. 12) sobre o
conceito e composição do precedente judicial:

Bem é de ver que, pressupondo, sob o aspecto temporal,
uma decisão já proferida, todo precedente judicial é com-
posto por duas partes distintas: a) as circunstâncias de
fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou princípio
jurídico assentado na motivação (ratio decidendi) do pro-
vimento decisório.

Em resumo, pode-se conceituar de forma mais específica que
o precedente é aquela decisão judicial originária que produz a tese
jurídica ou é a decisão que elimina todas as dúvidas referentes a
determinada questão de direito.

4.2 Ratio decidendi

O instituto da ratio decidendi tem origem na família do direito
do common law. A expressão significa “razão” ou a “lógica para a
decisão”. Ela é o princípio jurídico, ou seja, a essência da tese
jurídica suficiente para a decisão do caso concreto (DIDIER, BRA-
GA e OLIVEIRA, 2009, p. 381).
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Segundo as palavras de Cruz e Tucci (2004, p. 175):

A ratio decidendi, como já observado, 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 indi-
cação dos fatos relevantes (statement of material facts);
b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning);
c) o juízo decisório (judgement).

A ratio decidendi, conhecida também pela nomenclatura de
holding pelos norte americanos, é o fundamentos jurídico em que
se baseia o órgão julgador para proferir a decisão. Ela é a escolha
do intérprete para a solução do caso e o elemento da decisão que
irá vincular os casos futuros análogos ou similares. É o fundamen-
to decisório que sem ele o resultado da lide seria diferente. Em
outras palavras, a ratio decidendi simboliza a essência da tese
jurídica escolhida pelo juiz para resolver o caso particular (DIDIER,
BRAGA e OLIVEIRA, 2009, p. 381).

Importante ensinamento nos fornece as palavras do doutrina-
dor Marcelo Alves Dias de Souza (2007, p. 125):

Embora comumente se diga que a doutrina do satre deci-
sis (ou do precedente obrigatório) significa que as cortes
devem seguir o precedente existente quanto ao caso em
julgamento, na verdade, o que as cortes estão obrigadas a
seguir é a ratio decidendi deste precedente.

No common law, os fundamentos da decisão não têm sua im-
portância apenas por ser o caminho que leva à formação da coisa
julgada. Não há a preocupação de relacionar os fundamentos (a
tese jurídica) com a coisa julgada. Os fundamentos ou a razão da
decisão no common law não vão interessar apenas ao inter par-
tes, ou seja, ao caso concreto, mas sim ao ordenamento jurídico
como um todo. Interessa aos juízes, aos operadores do direito e
aos jurisdicionados que necessitam da segurança jurídica e das
previsibilidades das decisões a fim de terem suas relações pacifi-
cadas.

No ordenamento jurídico brasileiro, a ratio decidendi também
tem o mesmo significado. Se traduz em a razão de decidir, a tese
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jurídica ou a interpretação da norma consagrada na decisão (MA-
RINONI, 2010, p. 221-222).

4.3 Obiter dictum

Durante o período de desenvolvimento do common law, por
volta do século XVII na Inglaterra, já se discutia acerca dos concei-
tos de ratio decidendi e obiter dictum. No início, tinha-se a ideia de
que obiter dictum não era judicial opinion enquanto a judicial opini-
on seria a ratio decidendi. Defendia-se que a obiter dictum tinha
um caráter apenas extrajudicial. Todavia o common law sempre
teve uma grande preocupação em distinguir os dois conceitos, pois
a ratio decidendi tem caráter vinculante e sempre foi o coração do
sistema de precedentes vinculantes (MARINONI, 2010, p. 233).

Dias de Souza apresenta a seguinte definição do que seja obiter
dictum (2007, p. 139-140):

Se uma proposição ou regra de Direito constante de um
caso não faz parte de sua ratio decidendi, ela é, por defini-
ção, dictum, e, consequentemente, não obrigatória. Quanto
à precisão terminológica, diz-se que dictum é uma propo-
sição de Direito, constante do julgamento do precedente,
que, apesar de não ser ratio decidendi, tem considerável
relação com a matéria do caso julgado e maior poder de
persuasão. Em comparação, obiter dictum é uma proposi-
ção de Direito, constante do julgamento, com ligação muito
tênue com a matéria do caso  e pouquíssimo persuasivo.

Neste sentido, o obiter dictum é a argumentação marginal ou
simples opinião. É um fundamento jurídico que não é imprescindí-
vel para a solução do caso concreto, ou seja, na ausência dele o
desfecho da lide seria o mesmo. Ele, por si, só tem apenas cará-
ter de precedente persuasivo e nunca vinculativo como é caracte-
rística da ratio decidendi (CRUZ e TUCCI, 2004, p. 176).

O obiter dictum é normalmente definido de forma negativa,
portanto ele será composto da argumentação jurídica que
não fizer parte da ratio decidendi do caso julgado. Para
não suscitar dúvidas sobre o assunto, traz-se as palavras
de Didier Júnior, Braga e Oliveira (2009, p. 383):

O obiter dictum (obiter dicta, no plural), ou simplesmente dic-
tum, consiste nos argumentos que são expostos de passagem na
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motivação da decisão, consubstanciando juízos acessórios, se-
cundários, impressões ou qualquer outro elemento que não tenha
influência relevante e substancial para a decisão [...].

Dispostos os institutos que compõem o precedente judicial
que são a ratio decidendi e o obiter dictum, passa-se em seguida a
tratar das técnicas de aplicação, interpretação e superação dos
mesmos.

4.4 Técnicas do common law: distinguishing, overruling,
overriding e per incuriam

4.4.1 Distinguishing

Apesar de se imaginar, em primeira análise, que o common
law seria um sistema jurídico “engessado”, já que os juízes estão
adstritos aos precedentes de decisões anteriores proferidas, na
realidade, existem técnicas que o equiparam ao sistema de inter-
pretação do texto de lei.

O distinguishing (ou distinguish) tem como significado literal
distinção. É a técnica utilizada pelo órgão julgador para confrontar,
interpretar e afastar o precedente judicial do caso paradigma.

Os doutrinadores Didier Júnior, Braga e Oliveira (2009, p.392-
393), desta maneira explicam a técnica utilizada no common law:

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver
distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o para-
digma, seja porque não há coincidência entre os fatos fun-
damentais discutidos e aqueles que serviram de base à
ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja
porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles,
alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a apli-
cação do precedente.

A técnica do distinguishing é aplicada para saber se o julgador
vai poder aplicar ou afastar o precedente judicial (baseado na ratio
decidendi), diante do caso novo em julgamento. Esta técnica jurí-
dica vai fazer a distinção ou diferenciação do caso em discussão
para saber se será permitido o uso da fundamentação vinculativa
do precedente escolhido como paradigma. No caso do uso do dis-
tinguish, será afastada a aplicação do precedente e o julgador de-
cidirá desvinculado do precedente.
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4.4.2 Overruling, overriding e per incuriam

A superação de um precedente pode ocorrer de mais de uma
forma. Ela pode acontecer como um todo ou apenas de forma
parcial. Cada uma das técnicas de superação tem uma denomi-
nação particular.

O overruling é a técnica que faz com que o precedente seja
superado por completo, por conta de sua desatualização perante
a sociedade com a qual convive. O fenômeno descrito asseme-
lha-se à revogação de um texto legal por outro. Existem duas for-
mas de ocorrer o overruling: expressa e tácita. Esta última é uma
hipótese muito rara, porém funciona quando o tribunal suplanta a
orientação da tese jurídica sobre determinado assunto de forma
não expressa. Por outro lado, o overruling, na forma expressa, é
quando o tribunal passa a utilizar a nova orientação jurídica sobre
o tema, só que desta vez expressamente, sem qualquer margem
de dúvida (DIDIER, BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 395-396).

A utilização desta técnica traz a necessidade de uma grande
carga argumentativa para demonstrar a necessidade de supera-
ção do precedente. As hipóteses mais comuns para que haja o
“overruled” do precedente são: quando o precedente se torna ob-
soleto, quando o precedente é incorreto ou injusto e quando na
prática ele não for de possível execução (TUCCI, 2004, p. 180-
181).

De acordo com seus efeitos, o overruling pode ter eficácia ex
tunc ou a eficácia ex nunc. No caso da superação do precedente
ocorrer com a eficácia prospectiva ou ex nunc, a ratio decidendi
do precedente irá permanecer vinculante para os casos ocorridos
e processos instaurados antes da superação. Enquanto que para
a substituição do precedente com efeito ex tunc ou retrospectivo,
a eficácia retroagirá e assim o precedente não poderá ser usado
nem mesmo para os fatos ocorridos antes da superação, bem
como para os casos com processos pendentes e em análise pelo
judiciário.

Com relação à diferença entre as técnicas de superação do
overruling e do overrinding, a lição de Didier Júnior, Braga e Olivei-
ra (2009, p. 396) é bem esclarecedora:
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É necessário distinguir o overruling do overriding. Há over-
riding quando o tribunal apenas limita o âmbito de incidên-
cia de um precedente, em função da superveniência de
uma regra ou princípio legal. No overriding, portanto, não
há superação total do precedente, mas apenas uma supe-
ração parcial. É uma espécie de revogação parcial.

Os dois mecanismos do sistema de precedentes vinculantes,
o overruling e o overriding, demonstram que uma tese jurídica pode
ser suplantada em virtude de mudanças na realidade social, de-
monstrando assim que, apesar de muitos estudiosos considera-
rem o sistema como bastante rígido, existem instrumentos que
permitem que o direito se oxigene com valores provenientes de
mutações sociais,  e, desta maneira, continue buscando o ideário
da justiça.

Por fim, a expressão “per incuriam” significa etimologicamen-
te como por falta de cuidado. Ela foi criada para expressar a situa-
ção na qual um tribunal profere uma decisão onde já existia um
precedente judicial e por descuido não a utiliza. Assim o resultado
da sentença se apresenta diverso do que deveria ser, caso hou-
vesse sido utilizado o precedente paradigma (SOUZA, 2007, p. 145).

O precedente formado por uma decisão per incuriam não vin-
cula os órgãos inferiores a seguirem a tese jurídica resultante da
decisão, de maneira que o tribunal inferior fica livre para proferir
sua sentença neste caso particular (SOUZA, 2007, p. 145).

O ponto principal que caracteriza uma decisão como per incu-
riam reside no fato que o órgão julgador desconhece o preceden-
te, e afirma que, caso o tribunal tivesse conhecimento, o aplicaria,
pronunciando uma decisão conforme o precedente válido (SOU-
ZA, 2007, p. 146).

5 A TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DE-
TERMINANTES NAS DECISÕES DO STF: A UTILIZAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

5.1 Controle constitucional concentrado ou abstrato

O Brasil apresenta um controle constitucional misto, ou seja,
adota duas formas de controle constitucional simultâneas. O con-
trole concentrado ou abstrato e o controle difuso ou concreto. O
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controle constitucional é realizado para que o princípio da supre-
macia da Constituição seja respeitado.

O controle concentrado de Constituição tem esta denomina-
ção porque se concentra num único tribunal, o STF - Supremo
Tribunal Federal. Ao controle concentrado são levadas questões
relativas à compatibilidade de lei e atos normativos com o ordena-
mento constitucional. Existem cinco instrumentos para se proce-
der ao controle concentrado, são eles: ADC – Ação Declaratória de
Constitucionalidade, ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade,
genérica, por omissão e interventiva, e ADPF – Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (LENZA, 2008, p. 157-158).

As pessoas legitimadas para propor estas ações estão elen-
cadas de forma taxativa no artigo 103 da Constituição Federal, sendo
elas: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a
Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembléia Legisla-
tiva ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de
Estado ou do Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o Partido Político com representação no
Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou Entidade de
Classe de âmbito nacional.

 A Constituição Federal concedeu, através da Emenda Consti-
tucional n° 3/1993, eficácia erga omnes e efeito vinculante a todas
as decisões em sede de ADC. Este sentido foi ampliado pelo STF
para os demais instrumentos de controle constitucional e foi con-
firmado por meio da Emenda Constitucional n° 45/04, que acres-
centou ao artigo 102 da Constituição Federal, em seu § 2°, que
assim descreve:

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucio-
nalidade e nas ações declaratórias de constitucionalida-
de, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas fede-
ral, estadual e municipal (BRASIL, CF, 1988).

Por conseguinte, as decisões proferidas na mais alta corte
em controle concentrado terão eficácia erga omnes, ou seja, pro-
duzirão efeitos sobre todas as pessoas e vincularão os demais ór-
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gãos da administração publica direta e indireta e demais órgãos
do Poder Judiciário.

Neste sentido, quando o STF realiza um controle concentrado
sobre determinada lei para pronunciar se ela é constitucional ou
não, este entendimento diz respeito à norma jurídica interpretada
na lei. Assim, na hipótese do STF julgar determinada Lei “Z” in-
constitucional, ele estará analisando que a norma jurídica contida
naquela lei não pode conviver de forma harmônica com os precei-
tos constitucionais. Desta maneira, qualquer outra lei ou ato nor-
mativo produzido, caso contenham o mesmo conteúdo material
da Lei “Z”, deverão ser considerados também inconstitucionais,
de acordo com art. 102, § 2°, Constituição Federal.

Todavia, não será isso que irá acontecer caso o STF vincule
sua decisão apenas ao dispositivo do acórdão, tanto na forma de
controle concentrado ou na forma difusa. Neste caso, um juiz de
uma instância inferior poderá utilizar lei ou atos normativos produ-
zidos com o mesmo conteúdo material da lei “Z”, decretada incons-
titucional, pelo fato da vinculação ter efeito apenas ao dispositivo
da decisão. Esta hipótese nos faz perceber que o atual sistema
produz uma insegurança jurídica e um problema de isonomia pelo
fato da eficácia vinculante atingir apenas o dispositivo da decisão.

5.2 Controle constitucional difuso ou concreto

O controle difuso de constitucionalidade foi um modelo criado
pelos Estados Unidos da América a partir do conhecido caso Mar-
bury versus Madison. Neste caso, foi a primeira vez que o juiz da
Suprema Corte Norte Americana John Marshall fez um controle de
constitucionalidade no caso concreto de uma lei americana. O
controle difuso de constitucionalidade foi trazido para o Brasil no
final do século XIX pelo ilustre Rui Barbosa, que era um apreciador
do sistema jurídico americano e o introduziu na Constituição de
1891 (LENZA, 2008, p. 144-145).

O controle difuso, também conhecido por aberto, como o pró-
prio termo suscita, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal do
Poder Judiciário, guardadas as regras de competência processu-
al do caso concreto. O controle vai agir de forma incidental, preju-
dicialmente ao exame do mérito no processo. A parte vai instaurar
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o incidente se acreditar que a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo está prejudicando o pedido principal. O exemplo trazido
pelo doutrinador Lenza (2008, p. 146) contribui para a clarificar o
assunto:

Exemplo: na época do Presidente Collor, os interessados
pediam o desbloqueio dos cruzados fundando-se no argu-
mento de que o ato que motivou tal bloqueio era inconsti-
tucional. O pedido principal não era a declaração de in-
constitucionalidade, mas sim o desbloqueio!

Neste modelo de controle constitucional, caso o juiz ou tribu-
nal considere a regra jurídica inconstitucional, sua decisão vai pro-
duzir efeitos apenas às partes que litigam em juízo, ou seja, vai
gerar o denominado efeito inter partes. O dispositivo da sentença
vai produzir coisa julgada no caso concreto e perante as pessoas
envolvidas naquela processo específico. Desta maneira, o resul-
tado da decisão não vai influenciar terceiros à lide.

Tome-se como exemplo o caso hipotético de uma Lei “Y” ser
considerada constitucional por um juiz de 1º grau em um determi-
nado processo.  A sua decisão vai apenas impedir que estes inte-
ressados voltem a discutir sobre o mesmo assunto que foi supe-
rado perante o Poder Judiciário. Entretanto, se outros interessa-
dos entrarem discutindo em uma nova lide sobre uma Lei “Z” de
mesmo conteúdo material à “Y”, nada garante que eles terão o
mesmo resultado, pois o princípio do livre convencimento do juiz
não o vinculará a dar a mesma decisão para este novo incidente
constitucional, apesar de se tratar do mesmo assunto. Este tipo
de situação enfraquece o princípio da segurança jurídica e o princí-
pio da isonomia.

Da mesma forma, uma situação de um recurso extraordinário
admitido como de repercussão geral, ao chegar através de moro-
sos caminhos ao Supremo Tribunal Federal, vai ser julgado na for-
ma definitiva, porém vai produzir apenas efeitos inter partes e vin-
culará apenas o dispositivo da sentença. A decisão apenas passa-
rá a ter efeitos erga omnes caso seja enviada ao Senado Federal
e este determine a revogação do diploma legal via resolução inter-
na, de acordo com o art. 52, inciso X, da Constituição Federal. E,
mesmo no caso do Senado Federal realizar a retirada do diploma
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legal do ordenamento jurídico, nada impede que outro diploma le-
gal de conteúdo material análogo seja produzido ou permaneça
convivendo até que se proponha um outro controle constitucional
(LENZA, 2008, p. 150-151).

5.3 Transcendência dos motivos determinantes: efeito vin-
culante da ratio decidendi

Para um melhor entendimento em torno do tema, deve-se pri-
meiro compreender o significado da expressão “transcendência
dos motivos determinantes”.  Transcendência deriva do verbo trans-
cender, que quer dizer: passar além de, ultrapassar algo, ir além.
Os motivos determinantes nada mais são que o fundamento, a
razão que determinou algo, a causa ou justificativa principal que
levou à consequência de alguma coisa. Dentro desta perspectiva
semântica, a expressão jurídica sugere que o motivo, a razão, o
fundamento que determinou o resultado da decisão proferida vá
além do caso solucionado. Ele vai transcender para os demais
casos idênticos, similares e análogos. Neste contexto, a razão de
decidir (ratio decidendi) será extraída do caso que foi examinado e
será usada como precedente paradigma para solucionar ques-
tões semelhantes de outros processos levados ao Poder Judiciá-
rio (MELLO, 2008, p. 146-149).

O sistema jurídico brasileiro tem ao longo do tempo se aproxi-
mado das tradições jurídicas do common law, pois vem gradativa-
mente introduzindo institutos largamente utilizados neste países,
reconhecendo assim a importância de utilizar de alguma forma o
precedente vinculante ao nosso sistema. Pode-se citar como exem-
plos desta aproximação ao common law a introdução do instituto
da repercussão geral e a do julgamento de recursos repetitivos
(DIDIER JÚNIOR, 2011, p. 4-5).

O direito brasileiro, que foi criado e desenvolvido nos princí-
pios do civil law, tem a decisão judicial dividida em três parte: o
relatório, o fundamento jurídico e o dispositivo. Destes três ele-
mentos da sentença apenas o dispositivo faz coisa julgada e vin-
cula as partes envolvidas no processo. Diferentemente do com-
mon law, onde, ao proferir a sentença, o órgão julgador vai identifi-
car a “ratio decidendi”, que nada mais é do que a tese jurídica ex-
traída do caso concreto que vai produzir o precedente judicial. O
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precedente judicial, ancorado na razão de decidir, vai vincular os
demais órgãos inferiores a seguir o mesmo entendimento da tese
jurídica e assim produzir segurança jurídica e a isonomia aos juris-
dicionados.

O art. 469 do CPC, em seu inciso primeiro, dispõe: Não fazem
coisa julgada: I) os motivos, ainda que importantes para determi-
nar o alcance da parte dispositiva da sentença; [...] criando assim
um entendimento de parte da doutrina dos limites subjetivos da
coisa julgada às partes que litigam no processo e o efeito vinculan-
te restrito à parte dispositiva da sentença.

Entretanto alguns importantes doutrinadores têm se posicio-
nado em outro sentido. Afirmando que seria desejável que nas de-
cisões proferidas pelo STF o fundamento da decisão tivesse o
mesmo efeito vinculante da parte dispositiva. Como exemplo, pode-
se citar as esclarecedoras palavras de Barroso (2007, p. 184-185)
sobre o assunto:

Em sucessivas decisões, o Supremo Tribunal Federal tem
estendido os limites objetivos e subjetivos das decisões
proferidas em sede de controle abstrato de constituciona-
lidade, com base em uma construção que vem denomi-
nando transcendência dos motivos determinantes. Por essa
linha de entendimento, tem sido reconhecida eficácia vin-
culante não apenas à parte dispositiva do julgado, mas
também aos próprios fundamentos que embasaram a de-
cisão. Em outras palavras: juízes e tribunais devem acata-
mento não apenas à conclusão do acórdão, mas igual-
mente às razões de decidir [...].

Esta parte da doutrina defende o uso da teoria da transcen-
dência dos motivos determinantes para que as decisões do STF
possam produzir uma maior unificação dos entendimentos consti-
tucionais, evitando assim a necessidade de se pronunciar sobre o
mesmo assunto por mais de uma vez.

Como exemplo hipotético referente ao problema da não uni-
formização das decisões, pode-se imaginar um caso de um inci-
dente constitucional ter chegado via caminho recursal ao STF (por
meio de um Recurso Extraordinário). O motivo seria de uma nor-
ma estadual de Pernambuco que estaria em desacordo com a
Constituição Federal. Caso o Supremo decida a inconstitucionali-
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dade da norma, nada impede que, amanhã, o Estado da Paraíba
produza uma norma materialmente semelhante à de Pernambuco
e que para ser banida do sistema precise fazer o mesmo caminho
o qual fez a primeira. Este problema pode ocorrer em virtude dos
efeitos inter partes da decisão, abrindo assim espaço para uma
nova discussão sobre o mesmo assunto já discutido. Neste caso
hipotético mencionado, os princípios da economia processual, da
celeridade e da isonomia estariam sendo afetados.

Além disso, a segurança jurídica ficaria inteiramente em risco,
pois na hipótese acima as normas congêneres poderiam ser deci-
didas de forma diferente, pois nada impede que um juiz de primei-
ro grau tenha entendimento diferente sobre pleito idêntico. Ocor-
rendo este problema, estaria ferindo novamente o princípio da iso-
nomia.

A adoção da transcendência dos motivos determinantes so-
bre as decisões do STF, apesar de não ser unânime entre os dou-
trinadores, traz muitos benefícios na consecução dos princípios
da segurança jurídica, da isonomia e da celeridade processual. É
inquestionável que, com a ampliação dos efeitos vinculantes da
decisão, os princípios citados seriam mais facilmente alcançados,
e neste contexto se coadunam as palavras de Mello (2008, p.162):

[...] os principais argumentos em defesa da eficácia trans-
cendente da motivação se ligam a uma abordagem teleo-
lógica e sistemática do fenômeno. Em primeiro lugar, no
que respeita a seus aspectos finalísticos, a adoção de
precedentes normativos se justifica na medida em que se
busca promover alguns valores que lhe são correlatos, a
saber: a segurança e a previsibilidade jurídica; a uniformi-
dade do direito e a isonomia entre os cidadãos; a credibi-
lidade das cortes; a redução de litígios; e a preservação da
força normativa da Constituição, em virtude do respeito à
autoridade da exegese produzida pelo STF.

Nos EUA, local de origem do controle difuso, é utilizado tal
controle de constitucionalidade sem que se precise enfrentar os
mesmos problemas brasileiros, pois lá o sistema de precedentes
vinculantes é utilizado. No sistema jurídico americano, a razão de
decidir (ratio decidendi) vai ancorar a tese jurídica que vinculará os
demais julgados similares que venham a partir deste precedente
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paradigma. Apesar da decisão produzir efeitos inter partes no caso
concreto, o motivo determinante ou a tese jurídica produzida vai
transcender e vincular as decisões futuras das cortes inferiores.

Portanto, a exemplo do sistema americano, deve-se perceber
a importância de se extrair a tese jurídica do caso concreto (ratio
decidendi), que será transportada para o precedente, o qual irá
produzir efeitos vinculantes aos demais tribunais e juízes. A partir
desta situação, o sistema produz uma uniformização dos entendi-
mentos jurídicos, alcançando como consequência a segurança
jurídica e a isonomia nas decisões.

5.4 A reclamação

A reclamação é o instrumento constitucional adequado para
garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF. Ela está esta-
belecida no artigo 102 da Constituição Federal (competência origi-
nária), em seu inciso I, alínea “l”: “Compete ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I
– processar e julgar, originalmente: l) a reclamação para a preser-
vação de sua competência e garantia da autoridade de suas deci-
sões”.

O objetivo da reclamação pode ser bem esclarecido no trecho
do voto do Ministro Nelson Jobim como relator (BRASIL, STF -
Rcl 909AgR,09.09.2004):

A reclamação visa preservar a competência do STF e garantir
a autoridade de suas decisões, motivo pelo qual a decisão proferi-
da em reclamação não substitui a decisão recorrida como nos
recursos, mas apenas cassa o ato atacado. A reclamação tem
natureza de remédio processual correcional, de função correge-
dora. Ademais, o STF somente admite a reclamação nos casos
de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso ain-
da pendente.

Sobre o aspecto da legitimidade são esclarecedoras as pala-
vras de Pedro Lenza (2008, p. 207-208):

[...] o STF, por maioria dos votos, após o julgamento de
questão de ordem em agravo regimental, declarou consti-
tucional o parágrafo único do art. 28 da Lei n° 9868/99,
passando a considerar, como parte legítima para a propo-
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situra de reclamação, todos aqueles que forem atingidos
por decisões contrárias ao entendimento firmado pela Su-
prema Corte no julgamento de mérito proferido em ação
direta de inconstitucionalidade.

No caso da aplicação da teoria da transcendência dos moti-
vos determinantes em sede das decisões proferidas pelo STF, a
reclamação é o instrumento adequado para fazer valer o efeito
vinculante dos fundamentos das decisões produzidas. Uma vez
que tal instituto faz com que um jurisdicionado possa encaminhar
ao STF a decisão desobedecida por um órgão judicial de instância
inferior. A reclamação poderia ser utilizada, de maneira célere, por
qualquer pessoa interessada que houvesse sido prejudicada por
uma decisão judicial contrária a um precedente vinculante originá-
rio da mais alta corte.

Todavia uma das razões para a relutância do STF em admitir
o uso da teoria da transcendência dos motivos determinantes é o
provável grande número de reclamações. Temor apresentado pelo
Ministro Marco Aurélio em seu voto em julgamento da reclamação
1.987, onde confidenciou que, admitindo esta mudança de enten-
dimento, a corte deixaria de julgar milhares de recursos extraordi-
nários para julgar milhares de reclamações (BRASIL, STF, Rcl
1.987 – DF/MC, 01.10.2003).

Este problema mencionado pelo Ministro Marco Aurélio pode-
ria ser resolvido através da implementação e desenvolvimento de
uma maior cultura de respeito dos juízes aos precedentes emana-
dos pelos órgãos superiores.

5.5 Jurisprudências sobre o assunto

O julgamento da liminar referente à Reclamação 2.291 é um
claro exemplo do uso da teoria da transcendência dos motivos
determinantes pelo STF. Tratava-se de Reclamação, com pedido de
medida liminar, onde o DETRAN/RJ pedia para que fosse cassada
ordem de sequestro determinada pelo Tribunal Regional do Traba-
lho da 1ª Região, por descumprimento de prazo para o pagamento
de precatório trabalhista. O relator Ministro Gilmar Mendes eviden-
ciou a importância da eficácia vinculante transcender o dispositivo
da decisão. Ele trouxe como argumento os motivos determinantes
proferidos na ADI 1662 para decidir este caso, apesar de ter apre-
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sentado objeto distinto, como pode-se verificar em parte de seu
voto (STF):

No caso, muito embora o ato impugnado não guarde identida-
de absoluta com o tema central da decisão desta Corte na ADI
1.662, Relator o Min. Maurício Corrêa, vale ressaltar que o alcance
do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado à sua
parte dispositiva, devendo, também, considerar os chamados fun-
damentos determinantes (BRASIL, STF, Rcl 2291-RJ/MC, 27.03.
2003).

No julgamento da Reclamação nº 1.987, vale destacar a parte
do voto, onde o ministro Gilmar Mendes reforça novamente o seu
entendimento sobre o aludido tema: “[...] Vale salientar que o al-
cance do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado à
parte dispositiva, devendo também considerar os chamados fun-
damentos determinantes” (STF, Rcl1. 987 DF/MC,01.10.2003).

O caso acima tratou da hipótese legal que poderia motivar o
sequestro de verbas do Poder Público, em razão da mora dos
precatórios. A hipótese foi retirada também da tese jurídica da de-
cisão em sede da ADI 1662. A ratio decidendi extraída da ADI 1662
foi que apenas a preterição ao direito à ordem cronológica do pa-
gamento poderia justificar o sequestro de verbas do Poder Públi-
co, e não em razão apenas da mora em se pagar os precatórios.
Na Reclamação nº 1.987, o STF cassou a decisão do TRT, pois o
tribunal procedeu fora da hipótese legal. A corte assim utilizou a
teoria da transcendência dos motivos determinantes para decidir
o caso.

No caso tratado pela Reclamação nº 4.387, o STF aplicou tam-
bém a teoria da transcendência dos motivos determinantes. A de-
cisão reclamada do Tribunal de Justiça do Piauí tratava da con-
cessão de equiparação entre os subsídios do defensor público e
do promotor através de liminar. O STF julgou que tal decisão teria
desrespeitado os motivos determinantes da ADC 4 e das ADI´s
514 PI, 465 PB, 774 RS, entre outras, que vedaram a equiparação
de subsídios por meio de medida liminar em afronta à Lei nº 9.494/
97. Desta forma, o STF deferiu a medida liminar para suspender a
eficácia da decisão reclamada, em virtude da transcendência dos
efeitos vinculantes dos fundamentos da decisão. Reforçando mais
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uma vez o entendimento e aplicação da teoria da transcendência
dos motivos determinantes.

Outro exemplo da postura do STF em atribuir o efeito vincu-
lante não somente à sentença, mas também aos fundamentos
determinantes da decisão, gerando efeito erga omnes, foi o julga-
mento do RE 197.917, pelo qual o STF reduziu o número de vere-
adores do Município de Mira Estrela. Neste julgamento específico,
o tribunal determinou a modulação dos efeitos da decisão, mesmo
em sede de controle difuso. Os efeitos da decisão apenas passa-
ram a valer na legislatura seguinte, para evitar assim um caos jurí-
dico, resultante de sua consequência fática no mundo real.

Não se pode deixar de citar o caso emblemático do HC 82959/
SP, onde o STF declarou inconstitucional a expressão “integral-
mente fechado”, expressa na Lei 8.072/90, afastando a vedação à
possibilidade de progressão do regime de cumprimento das pe-
nas nos crimes hediondos. Todavia, a decisão no primeiro mo-
mento, apenas contemplou os efeitos inter partes, pois havia sido
realizada em sede de controle difuso de constitucionalidade. Este
detalhe ensejou uma Reclamação ajuizada pela Defensoria Públi-
ca da União (Rcl 4335). Na ação, a Defensoria contestou a deci-
são da Vara de Execuções Penais de Rio Branco (Acre), que inde-
feriu o pedido de progressão de regime em favor de dez condena-
dos. O relator da Reclamação, Ministro Gilmar Mendes, deferiu o
pedido de liminar, para que fosse afastada a vedação legal de pro-
gressão de regime, cabendo ao juiz de primeiro grau avaliar no
caso concreto os requisitos para gozo do referido benefício. Sur-
gindo assim, uma nova interpretação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade no controle difuso pelo STF.

Entretanto, em 2007, o STF voltou atrás no entendimento so-
bre o assunto, quando, na Reclamação 2475, o relator Ministro
Carlos Velloso negou o provimento do agravo, afirmando que o
efeito vinculante seria para o que foi efetivamente decidido na cor-
te, restringindo-se ao que constava na parte dispositiva da deci-
são. Segue parte de seu voto: [...] “Tais afirmativas, entretanto,
constituem fundamentos dos votos, os seus motivos. No que me
concerne, obter dictum. De um modo ou de outro – fundamento ou
obter dictum – não integram o dispositivo da decisão”. No caso em
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tela, a decisão reclamada concedia às Sociedades Civis o não
recolhimento da COFINS. A União, em face do que havia o STF
decidido em sede da ADC 1/DF, pedia a cassação da decisão do
STJ em favor do não recolhimento da COFINS pelas Sociedades
Civis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de se efetuar o estudo das duas famílias do Direito
sobre sua formação e gradual desenvolvimento, pode-se concluir
como os fatores históricos marcaram suas trajetórias evolutivas e
as levaram a trilhar caminhos distintos.

No caso do civil law, fica claro como fator preponderante a
desconfiança no papel do juiz na sociedade. A desconfiança foi
gerada em virtude de sua relação próxima com a aristocracia e
sua total falta de compromisso com os princípios revolucionários.
Por conta deste problema, foi necessário criar um sistema onde
os magistrados ficassem presos à lei e não pudessem desviar
suas decisões aos interesses liberais. Como consequência des-
tes fatores, o civil law produziu e desenvolveu sua tradição jurídica
baseada na supremacia da lei. A busca da segurança jurídica seria
alcançada no cumprimento estrito do texto de lei e na separação
dos poderes.

No common law, de forma antagônica ao civil law, os ingleses
não tiveram qualquer motivo para desconfiar dos juízes. Ao contrá-
rio, eles historicamente lutaram ao lado da sociedade contra os
poderes do rei e do absolutismo. Dentro deste cenário, foi bastan-
te natural o papel do juiz em analisar e interpretar os casos con-
cretos para a partir daí extrair as teses jurídicas que viriam a paci-
ficar as relações sociais.

Apesar das famílias do Direito terem se desenvolvido sobre
circunstâncias distintas, fatores históricos levaram a uma aproxi-
mação inevitável. Dentre elas, pode-se citar o advento do constitu-
cionalismo, a busca pelo Estado social e a necessidade de cria-
ção das cláusulas gerais. Esta última ganhou muito espaço em
virtude do alto grau de complexidade das relações sociais atuais
onde é impossível se prever antecipadamente todas as hipóteses
fáticas.
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Hoje, os fatores históricos citados nos levaram a perceber que
apenas a supremacia do texto de lei, dogma do civil law, não é
suficiente para se alcançar a previsibilidade e uniformidade das
decisões do Poder Judiciário. Este novo contexto histórico tem fei-
to com que o papel exercido pelo juiz oriundo do civil law se aproxi-
me bastante do juiz da tradição jurídica do common law. Em con-
sequência, se faz necessário que institutos criados e desenvolvi-
dos na tradição jurídica do common law sejam incorporados ao
civil law com o objetivo de atingir uma maior segurança jurídica e
isonomia nas decisões provenientes do Judiciário.

O paradigma da rigidez do sistema jurídico consuetudinário
não pode prosperar, impedindo a absorção dos institutos do com-
mon law. Técnicas de aplicação, afastamento e superação dos
precedentes (ratio decidendi, distinguish e overruling) atuam de
forma a dar uniformidade, estabilidade e flexibilidade ao sistema
jurídico.

Tem-se hoje, no Brasil, dois sistemas de controle constitucio-
nal funcionando ao mesmo tempo, o concentrado e o difuso. No
modelo concentrado, o STF produz decisões terminativas com
eficácia erga omnes e efeito vinculativo. Entretanto, no modelo di-
fuso, o STF só produz decisões com eficácia inter partes e não
vinculantes. Consequentemente, pode-se haver a hipótese de que
algum juiz declare a constitucionalidade de uma lei à qual o STF
declarou sua inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, o
que seria, em meu entendimento, racionalmente inconcebível.
 Além disso, em ambos os controles, apenas a parte dispositiva
da decisão terá eficácia vinculante.

Por estas razões, a teoria da transcendência dos motivos de-
terminantes defende que a vinculação alcance os fundamentos da
decisão, juntamente com a parte dispositiva. A aceitação do uso
da teoria representaria para o sistema jurídico brasileiro uma for-
ma de lidar com a normatividade dos precedentes judiciais. A téc-
nica de extração da tese jurídica da decisão e sua vinculação aos
órgãos julgadores de instância inferior contribuem com a busca de
uniformização do sistema jurídico brasileiro. O uso dos preceden-
tes com a vinculação da ratio decidendi auxiliaria a efetivação dos
princípios constitucionais: o princípio da isonomia, pelo qual todos
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os cidadãos devem receber o mesmo tratamento do Poder Judi-
ciário, e o princípio da segurança jurídica, pelo qual os jurisdiciona-
dos devem ter a oportunidade de ter acesso aos seus diretos e
deveres, bem como a maneira de aplicação das leis pelo ente pú-
blico.

Por fim, é bastante possível a obtenção de maior uniformida-
de, previsibilidade e isonomia na realização do direito no sistema
brasileiro. Para tanto, é imprescindível que haja uma maior cultura
na utilização dos institutos oriundos do common law.
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caso. 2. Análise do caso. 3. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO: DESCRIÇÃO DO CASO

O presente estudo tem por objeto o caso das células-tronco
embrionárias, julgado pelo STF em 2008, e sua relação com o
ativismo judicial, a democratização do Judiciário e a legitimação
das decisões judiciais pelo procedimento no pós-positivismo.

No dia 30 de maio de 2005, o então Procurador-Geral da Re-
pública, Cláudio Lemos Fonteles, ajuizou perante o Supremo Tri-
bunal Federal a ADIn 3510, postulando a declaração de inconstitu-
cionalidade do art. 5° e parágrafos da Lei n° 11.105, de 24 de mar-
ço de 2005 (Lei de Biossegurança).

A tese central da ação direta era a de que “a vida humana
acontece na, e a partir da, fecundação” (fls. 02 da petição inicial),
de modo que o art. 5º da referida Lei vulnerava a dignidade da pes-
soa humana e a inviolabilidade do direito à vida (inciso III do art. 1°
e art. 5° da CF/88).

O referido artigo 5º, em seus diferentes dispositivos, autoriza-
va e disciplinava as pesquisas científicas com embriões humanos
resultantes dos procedimentos de fertilização in vitro, desde que
inviáveis ou congelados há mais de três anos.

* Juiz Federal no RN. Mestre em Direito pela UFC. MBA em Poder Judiciário
pela FGV-Direito-Rio. Professor da Faculdade 7 de Setembro e de cursos de
pós-graduação. Autor do livro: “Eficácia das decisões do STF em ADIn e ADC:
efeito vinculante, coisa julgada erga omnes e eficácia erga omnes”. Salvador:
JusPodivm, 2009.
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Antes de proferir a decisão, o STF, pela primeira vez na sua
história, promoveu em 20.04.2007 uma audiência pública, colhen-
do opinião de vários cientistas e representantes de segmentos or-
ganizados da sociedade civil.

Por maioria, o STF julgou improcedente o pedido da ação dire-
ta de inconstitucionalidade. Prevaleceu o voto do relator, Ministro
Carlos Ayres Britto, no sentido de que não havia, na hipótese, vio-
lação ao direito à vida, nem tampouco ao princípio da dignidade da
pessoa humana. O voto do relator, pela total improcedência, ven-
ceu por seis votos a cinco. Dos cinco votos vencidos, dois deles
tinham, como traço central, a proibição de destruição do embrião
(Ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski). Os outros três,
sem se oporem à pesquisa que comprometesse o embrião, sus-
tentavam que se explicitasse na decisão a existência obrigatória
de um órgão central de controle dessas pesquisas (Ministros Ce-
zar Peluso, Eros Grau e Gilmar Mendes).

Não é objeto do presente estudo de caso discutir se a decisão
do STF foi juridicamente acertada ou não, mas sim perquirir sobre
a legitimidade dela, refletindo sobre o papel que o STF vem de-
sempenhando em questões sensíveis como esta.

As questões principais são: (a) a decisão proferida pelo STF
foi fruto de ativismo judicial? (b) o STF tem legitimidade para tomar
decisões que tais? (c) a forma de nomeação dos Ministros retira
essa legitimidade? (d) a prévia discussão democrática por meio
de audiências públicas confere legitimidade à decisão do STF, su-
prindo eventual déficit de legitimidade decorrente da forma de no-
meação dos Ministros? (e) Quais os riscos e as vantagens ineren-
tes ao ativismo judicial e à crescente judicialização das questões
políticas e sociais?

2. ANÁLISE DO CASO

O STF está na berlinda. Sucessivas decisões sobre matérias
polêmicas e relevantes têm recentemente colocado o STF nas
manchetes dos jornais, dentre as quais se destacam:

• Fetos anencefálicos

• Uniões homoafetivas
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• Mensalão

• Nepotismo (súmula vinculante nº 13)

• Fidelidade partidária

• Retroatividade da lei da ficha limpa

• Súmula vinculante nº 11 (algemas)

• Células-tronco embrionárias (Lei de Biossegurança)

• Mandado de injunção (direito de greve)

• Crimes hediondos (regime fechado)

• Presunção de inocência (vedação de prisão antes do trânsi-
to em julgado)

• Reserva Raposa Serra do Sol

• Lei de imprensa (censura)

• Extradição de Cesare Battisti

• Devido processo legal administrativo (depósito recursal)

Outras decisões polêmicas são aguardadas para breve, como
a referente à eutanásia.

A escolha do caso da Lei de Biossegurança se deve não ape-
nas ao fato de ter inaugurado o uso de audiências públicas pelo
STF, mas também à inaudita atenção despertada na mídia. De
fato, a audiência pública e o julgamento do STF acerca das pes-
quisas com células-tronco embrionárias propiciaram muito mais
debate público do que o processo legislativo de elaboração da lei.

Essa paradigmática atenção evidencia o protagonismo que o
Judiciário brasileiro vem assumindo em relação às mais diversas
questões sensíveis da atualidade, ocupando um espaço tradicio-
nalmente reservado ao Legislativo e ao Executivo.

Em verdade, costuma-se dizer que em Política “não existe
vácuo de poder”. Assim, se um Poder do Estado se omite e deixa
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de exercer o poder que lhe compete, esse vazio é logo preenchido
por outro Poder estatal1.

Este fenômeno é verdadeiro desde a Antiguidade, mas tem-se
intensificado no mundo pós-moderno, diante da sua insaciável sede
por soluções rápidas para os problemas emergentes, decorrentes
em grande parte da própria complexidade da vida moderna.

As novas tecnologias têm acarretado dilemas morais, filosófi-
cos e éticos, como, por exemplo, o problema de saber se a mani-
pulação de células-tronco embrionárias malfere ou não o direito à
vida e à dignidade da pessoa humana. E esses dilemas morais,
filosóficos e éticos têm sido cada vez mais judicializados, trans-
mutando-se em dilemas jurídicos.

Questões que talvez nunca sejam suficientemente respondi-
das pela Filosofia, pela Teologia, pela Ética e pela Moral (tais como
“quando surge, exatamente, a vida humana?”, “quando, exatamente,
cessa a vida humana?”, “qual o valor de uma vida humana?”, “a
clonagem humana é intrinsecamente má e deve ser proibida em

1 Foi o que sucedeu com o abuso das medidas provisórias no direito brasi-
leiro. Como o Legislativo tardava a deliberar sobre as medidas provisórias
editadas pelo Presidente da República (sobretudo no governo de Fernando
Henrique Cardoso), o Executivo passou a editar cada vez mais medidas provi-
sórias, usurpando, em grande medida, o papel típico do Legislativo. Tratava-
se, pois, de um caso patente de ativismo do Executivo, o qual só veio a cessar
com a reação (a) do Legislativo, por meio da promulgação da EC nº 32/2001
(que alterou o art. 62 da CF/88 e impôs várias restrições ao uso das medidas
provisórias), e (b) do Judiciário (STF), mediante o efetivo controle do preenchi-
mento dos requisitos constitucionais de “relevância e urgência”, os quais o
STF até então se recusava, na prática, a analisar em atenção ao princípio da
separação dos Poderes, embora tivesse assentado desde 1989 a possibili-
dade teórica de exercício desse controle no julgamento da medida cautelar na
ADIn 162: “Os conceitos de relevância e de urgência a que se refere o artigo 62
da Constituição, como pressupostos para a edição de Medidas Provisórias,
decorrem, em princípio, do Juízo discricionário de oportunidade e de valor do
Presidente da República, mas admitem o controle judiciário quando ao exces-
so do poder de legislar, o que, no caso, não se evidencia de pronto”. (ADI 162
MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1989, DJ 19-
09-1997.) Essa mudança de atitude do STF parece ter principiado em 1998, no
julgamento da medida cautelar na ADIn 1.753 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTEN-
CE, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/1998, DJ 12/06/1998).
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qualquer circunstância?”, “um embrião já é uma pessoa huma-
na?”), uma vez judicializadas, ou seja, uma vez levadas a julga-
mento, têm de ser respondidas (ainda que para fins meramente
jurídicos) pelo Judiciário brasileiro, pois a este não é lícito eximir-
se de julgar alegando lacuna ou obscuridade na lei (non liquet),
cabendo-lhe colmatar as eventuais lacunas e ambiguidades da lei,
extraindo a solução do sistema jurídico (teoria da plenitude do or-
denamento jurídico).

Essa crescente judicialização das questões de repercussão
política e social não constitui apanágio do Brasil, sendo deparada
em vários países, em extensões variáveis, configurando uma ten-
dência mundial na pós-modernidade.

Barroso2 subministra alguns exemplos recentes:

No Canadá, a Suprema Corte foi chamada a se manifestar
sobre a constitucionalidade de os Estados Unidos faze-
rem testes com mísseis em solo canadense. Nos Esta-
dos Unidos, o último capítulo da eleição presidencial de
2000 foi escrito pela Suprema Corte, no julgamento de Bush
v. Gore. Em Israel, a Suprema Corte decidiu sobre a com-
patibilidade, com a Constituição e com atos internacio-
nais, da construção de um muro na fronteira com o territó-
rio palestino. A Corte Constitucional da Turquia tem de-
sempenhado um papel vital na preservação de um Estado
laico, protegendo-o do avanço do fundamentalismo islâmi-
co. Na Hungria e na Argentina, planos econômicos de lar-
go alcance tiveram sua validade decidida pelas mais altas
Cortes. Na Coréia, a Corte Constitucional restituiu o man-
dato de um presidente que havia sido destituído por impea-
chment.

No Brasil, essa judicialização parece ser mais intensa do que
no resto do mundo e se deve a vários motivos, designadamente:
(a) a existência de uma Constituição analítica, que termina por
constitucionalizar temas tradicionalmente de competência do le-
gislador infraconstitucional; (b) um modelo sui generis de controle

2 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade demo-
crática. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_
ativismo_legitimidade_democratica. Acesso em 3 jul. 2012.
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de constitucionalidade, que, além de misto quanto ao órgão deci-
sório (difuso e concentrado), possui um enorme leque de legitima-
dos ativos (qualquer pessoa pode alegar a inconstitucionalidade
de uma norma no controle difuso, a qual pode chegar ao STF pela
via do Recurso Extraordinário, dentre outras), bem como possibi-
lidades que não cessam de expandir-se (ADIn, ADC, ADPF, sen-
tenças aditivas, declaração de inconstitucionalidade sem redução
de texto, interpretação conforme à Constituição, modulação de
efeitos, eficácia vinculante, etc.); (c) a incapacidade/falta de vonta-
de política do Legislativo de resolver problemas nevrálgicos (ex:
reforma política, reforma tributária, nepotismo, greve de servido-
res públicos, etc.), bem como do Executivo (ex: custeio de trata-
mentos e medicamentos pelo SUS, descumprimento crônico da
legislação por órgãos tributários, previdenciários, etc., acarretan-
do inúmeras ações desnecessárias).

Todavia, embora estejam umbilicalmente ligadas, judicializa-
ção excessiva não equivale a ativismo judicial.

Com efeito, a judicialização das questões de grande reper-
cussão política e social, em princípio, independe da vontade do
Judiciário. Uma vez judicializada a questão, mediante o ajuizamento
da ação cabível, o Judiciário tem o dever jurídico de julgá-la nos
limites do pedido, não podendo ser culpado ou responsabilizado
por ter trazido a questão para o seu raio de atuação.

Diferentemente, no caso do ativismo judicial, identifica-se, em
princípio, uma vontade do Judiciário de alargar o seu âmbito de
atuação, intervindo em matéria tradicionalmente fora de suas atri-
buições, substituindo-se ao Legislativo ou ao Executivo, em razão
da inação ou inabilidade destes em resolver determinados proble-
mas, utilizando-se para tanto de uma interpretação mais elástica e
proativa da Constituição3.

3 Deve-se distinguir o ativismo necessário do ativismo excessivo: o primeiro
dimana de uma necessidade real de solução de demandas não resolvidas
adequadamente nas instâncias próprias, ao passo que o segundo representa
uma intervenção desnecessária e, portanto, desproporcional e vitanda na es-
fera de atuação do Poder competente.
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Consoante Barroso4,

o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expan-
dindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala
em situações de retração do Poder Legislativo, de um cer-
to descolamento entre a classe política e a sociedade ci-
vil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas
de maneira efetiva.
A idéia de ativismo judicial está associada a uma partici-
pação mais ampla e intensa do Judiciário na concretiza-
ção dos valores e fins constitucionais, com maior interfe-
rência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A
postura ativista se manifesta por meio de diferentes con-
dutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição
a situações não expressamente contempladas em seu
texto e independentemente de manifestação do legislador
ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos emanados do legislador, com base em crité-
rios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação
da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abs-
tenções ao Poder Público, notadamente em matéria de
políticas públicas.

Em oposição ao ativismo judicial, está a autocontenção judi-
cial (judicial self restraint), uma espécie de conservadorismo judi-
cial que admite vários graus, podendo ir desde um acentuado res-
peito à liberdade de conformação do legislador e à discricionarie-
dade do administrador a uma timidez judicial excessiva, indubita-
velmente omissiva, e, portanto, danosa (greater self restraint).

No período militar, salvo honrosas exceções (como a dos Mi-
nistros do STF aposentados compulsoriamente por decreto edita-
do com base no AI-5, a saber, Victor Nunes, Hermes Lima e Evan-
dro Lins e Silva), prevaleceu o self restraint.

Com a mudança na composição do STF, atualmente integra-
do por Ministros nomeados após a redemocratização, este pas-
sou a exercer com mais ousadia o seu papel, às vezes contrama-
joritário, de guardião da Constituição, proferindo decisões que se

4 Id., ibid.
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enquadram no figurino do ativismo judicial, como, v.g., a decisão
sobre a fidelidade partidária e a súmula vinculante sobre o nepotis-
mo.

No caso específico da Lei de Biossegurança não parece ter
havido verdadeiro ativismo judicial: o STF limitou-se a resolver uma
questão de alta repercussão política, social, ética e religiosa que
foi judicializada após a edição da Lei pelo Congresso.

Contudo, para inteirar-se melhor das implicações técnicas e
sociais do tema, bem como para emprestar maior legitimidade à
decisão a ser tomada, o STF lançou mão, pela vez primeira, da
audiência pública, a qual, embora não estivesse prevista nem re-
gulamentada no Regimento Interno do STF, estava expressamen-
te prevista na Lei 9.868/99 (art. 9º, § 1º), que regula o processo da
ADIn e da ADC. Assim, na realização da audiência pública sobre
as células-tronco embrionárias, o STF adotou, por analogia, o pro-
cedimento previsto no Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos para a realização de audiências públicas naquela Casa Legis-
lativa.

Sobre essa audiência pública assim se exprimiu o Min. Gilmar
Mendes5, ao proferir seu voto na ADIn 3510:

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julga-
mento, que pode, sim, ser uma Casa do povo, tal qual o
parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais e
o pluralismo político, ético e religioso encontram guarida
nos debates procedimental e argumentativamente organi-
zados em normas previamente estabelecidas. As audiên-
cias públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a
matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com
suas contribuições jurídica e socialmente relevantes, as-
sim como a intervenção do Ministério Público, como re-
presentante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das
advocacias pública e privada, na defesa de seus interes-
ses, fazem desta Corte também um espaço democrático.
Um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e

5 ADIn 3510, Relator:  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29/
05/2008, DJe-096, publicado em 28.05.2010.
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moral, com ampla repercussão na coletividade e nas insti-
tuições democráticas.
Ressalto, neste ponto, que, tal como nos ensina Robert
Alexy, “o parlamento representa o cidadão politicamen-
te, o tribunal constitucional argumentativamente”.

Assim, a audiência pública se torna uma forma salutar de o
Judiciário compartilhar o processo decisório com a sociedade ci-
vil, trazendo-a para o debate dialético, sem, contudo, abdicar de
sua prerrogativa constitucional de decidir o tema com exclusivida-
de. Constitui uma forma de legitimação pelo procedimento.

Essa legitimação pelo procedimento adotada pelo Judiciário
se insere no fenômeno mais amplo de “procedimentalização” (Pro-
zeduralisierung) do próprio Direito.

Segundo Guerra Filho6,

A “procedimentalização” (Prozeduralisierung) do Direito, de
que nos fala RUDOLF WIETHÖLTER (cf. “Entwicklung des
Rechtsbegriffes”. In: Jahrbuch für Rechtssoziologie,
Opladen: Bertelsmann, n. 8, 1982), portanto, como escre-
vi em outra oportunidade, “se mostra como a resposta
adequada ao desafio principal do Estado Democráti-
co de Direito, de atender a exigências sociais garan-
tindo a participação coletiva e liberdade dos indiví-
duos, pois não se impõem medidas sem antes esta-
belecer um espaço público para sua discussão, pela
qual os interessados deverão ser convencidos da con-
veniência de se perseguir certo objetivo e da ade-
quação dos meios a serem empregados para atingir
essa finalidade” (WILLIS S. GUERRA Fº, Ensaios de Te-
oria Constitucional, Fortaleza, 1989, pp. 90/91).

Assim, eventual falta de legitimidade decorrente do processo
de nomeação dos Ministros do STF (à diferença do que sucede
nos EUA, o Senado brasileiro costuma chancelar sem maiores

6 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Jurisdição constitucional no direito es-
trangeiro e no Brasil em perspectiva (e prospectiva) comparada. Revista Diálo-
go Jurídico, Salvador, nº. 17, 2008. Disponível em: http://www.direito
publico.com.br/revistas/12232906/jurisdicao_constitucional_willis.pdf. Acesso
em 3 jul. 2012.
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discussões o nome indicado pelo Presidente da República, o qual,
por sua vez, possui uma elevada liberdade na escolha do nome,
dada a vagueza dos dois únicos requisitos constitucionais – repu-
tação ilibada e notável saber jurídico – além do etário), acaba sen-
do suprida, ou pelo menos minorada, pela democratização do pro-
cesso decisório (legitimação pelo procedimento).

Ademais, a democracia não se realiza apenas por meio da
vontade da maioria (em geral, mediante o voto), mas se concreti-
za também por meio do princípio contramajoritário, amparado
na eficácia argumentativa, na racionalidade e na proporcionalida-
de da decisão7, sem o que as minorias ficariam desguarnecidas
contra abusos ocasionais da maioria, contra a “tirania da maioria”,
referida por Stuart Mill. “O legislador”, endossa George Marmels-
tein8, “mesmo representando uma suposta vontade da maioria,
pode ser tão opressor quanto o pior dos tiranos”.

Nesse sentido, explana Barroso9:

7 Nas palavras de Robert Alexy: “O princípio fundamental: ‘Todo poder esta-
tal origina-se do povo’ exige compreender não só o parlamento, mas tam-
bém o tribunal constitucional como representação do povo. A representação
ocorre, decerto, de modo diferente. O parlamento representa o cidadão politi-
camente, o tribunal argumentativamente. [...] A vida cotidiana do funcionamen-
to parlamentar oculta o perigo de que maiorias se imponham desconsidera-
damente, emoções determinem o acontecimento, dinheiro e relações de
poder dominem e simplesmente sejam cometidas faltas graves. Um tribunal
constitucional que se dirige contra tal não se dirige contra o povo senão, em
nome do povo, contra seus representantes políticos. [...] A representação
argumentativa dá certo quando o tribunal constitucional é aceito como instân-
cia de reflexão do processo político. Isso é o caso, quando os argumentos do
tribunal encontram eco na coletividade e nas instituições políticas, condu-
zem a reflexões e discussões que resultam em convencimentos examina-
dos.” (ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado constitucional demo-
crático: para a relação entre direitos do homem, direitos fundamentais, demo-
cracia e jurisdição constitucional. Revista Direito Administrativo, Rio de Janei-
ro, 217: 55-66, jul./set. 1999.) (Grifou-se)

8 MARMELSTEIN, George. Capítulo 1 – A Teoria dos Direitos Fundamentais.
Disponível em: http://direitosfundamentais.net/2008/01/14/capitulo-1-a-teoria-
dos-direitos-fundamentais/. Acesso em 3 jul. 2012.

9 Id., ibid. Grifou-se.
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Cabe reavivar que o juiz: (i) só deve agir em nome da Cons-
tituição e das leis, e não por vontade política própria; (ii)
deve ser deferente para com as decisões razoáveis toma-
das pelo legislador, respeitando a presunção de validade
das leis; (iii) não deve perder de vista que, embora não
eleito, o poder que exerce é representativo (i.e., ema-
na do povo e em seu nome deve ser exercido), razão
pela qual sua atuação deve estar em sintonia com o senti-
mento social, na medida do possível. Aqui, porém, há uma
sutileza: juízes não podem ser populistas e, em cer-
tos casos, terão de atuar de modo contramajoritário.
A conservação e a promoção dos direitos fundamentais,
mesmo contra a vontade das maiorias políticas, é uma
condição de funcionamento do constitucionalismo
democrático. Logo, a intervenção do Judiciário, nes-
ses casos, sanando uma omissão legislativa ou inva-
lidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor e não
contra a democracia.

De modo geral10, as decisões do STF sobre essas matérias
de alta repercussão política e social têm sido muito bem recebidas
pela sociedade civil, mesmo quando implicam exercício de ativis-
mo judicial (ex.: súmula vinculante sobre nepotismo, decisão so-
bre fidelidade partidária, etc.).

Todavia, a crescente judicialização dessas questões sensí-
veis traz alguns riscos, como o da politização da Justiça Constitu-
cional, uma possível hipertrofia do Poder Judiciário, a produção de
efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejados, decorrente, em
certa medida, da falta de “capacidade institucional” do Judiciário
para avaliar as consequências práticas da decisão em subsiste-
mas muito técnicos e complexos.

Esses riscos podem, no entanto, ser pelo menos atenuados
pela procedimentalização da decisão, pelo compartilhamento do

10 A súmula vinculante das algemas (nº 11), porém, foi duramente criticada
por (a) não ter sido precedida de reiteradas decisões sobre a mesma matéria,
como exige o art. 103-A da CF/88, e por (b) ser desprovida de base legal,
sobretudo no que toca à sanção de nulidade da prisão efetuada com uso de
algemas.
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processo decisório com os diversos segmentos sociais interes-
sados, de modo que a solução não é imposta unilateralmente pelo
Judiciário, mas construída juntamente com a “sociedade aberta
dos intérpretes da Constituição” a que se refere Peter Haberle.

A experiência internacional recente das principais Cortes Cons-
titucionais demonstra a desenvoltura com que se têm desincum-
bido dessa espinhosa tarefa, decidindo sobre temas que o Legis-
lativo e o Executivo não ousaram decidir. Eventuais excessos, via
de regra, podem ser eficazmente corrigidos pelo legislador, bas-
tando que este saia da inércia e legisle adequadamente sobre o
assunto.

Vale lembrar que mesmo as decisões resultantes de autênti-
co ativismo judicial costumam ser tomadas em caráter subsidiá-
rio, ou seja, em face do vazio legiferante, não impedindo, mas
antes estimulando o cumprimento do dever legiferante do Poder
Legislativo. Por exemplo, a decisão do STF no mandado de injun-
ção sobre o direito de greve dos servidores públicos, no sentido de
que se lhes aplica, no que couber, a legislação trabalhista até que
o Congresso legisle, traz em si uma declaração de mora congres-
sual e um convite ao Congresso para que exerça seu poder-
dever11 legiferante.

Portanto, as vantagens da judicialização das questões sociais
e políticas sensíveis para a efetivação da Constituição e do Estado
Democrático de Direito, mesmo quando se faz necessário recor-
rer a certa dose de ativismo judicial, sobre-excedem as desvanta-
gens decorrentes da inação dos demais Poderes em exercer a
tempo e modo a competência que lhes foi cometida pela Constitui-
ção.

11 Conquanto se costume afirmar que o exercício da competência legiferan-
te é facultativo, não se podendo obrigar o Congresso a legislar, o fato é que o
legislador infraconstitucional não pode frustrar o direito de greve previsto na
Constituição por meio de reiterada omissão na sua regulamentação. Essa
omissão é, pois, inconstitucional. O fato de não haver uma sanção ao Con-
gresso (não se pode obrigá-lo a legislar) em razão da sua omissão inconstitu-
cional não transforma o seu dever de legislar em uma mera faculdade, em um
mero poder. É um dever jurídico-constitucional, embora despido de sanção
direta.
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3. CONCLUSÃO

Após a análise do julgamento do STF acerca da constitucio-
nalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, que autoriza o uso
das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, conclui-
se que:

(a) a decisão proferida pelo STF na ADIn 3510 referente às
células-tronco embrionárias não foi fruto de autêntico ativismo ju-
dicial, visto que o STF julgou a ação direta nos exatos limites do
pedido, sem agregar nenhum conteúdo novo aos dispositivos le-
gais impugnados (o pedido foi julgado improcedente, não houve
sentença aditiva, nem sequer interpretação conforme à Constitui-
ção);

(b) o procedimento adotado também não resultou de verda-
deiro ativismo judicial, pois, embora nunca tivesse sido realizada
antes pelo STF, a audiência pública já estava prevista na Lei 9.868/
99 (art. 9º, § 1º), e a regulamentação da audiência pelo Regimento
Interno (até então inexistente) competia ao próprio STF, não ha-
vendo interferência deste nas atribuições de outro Poder neste
particular;

(c) o que houve no caso foi a judicialização de uma questão de
alta indagação e repercussão social e política;

(d) o STF tem legitimidade para decidir questões sensíveis
deste jaez, desde que adequadamente judicializadas, como suce-
deu no caso;

(e) a ausência de eleição dos Ministros do STF não chega a
retirar essa legitimidade, porque não existe verdadeira democra-
cia apenas com a vontade da maioria, que necessita ser contraba-
lançada pelo princípio contramajoritário;

(f) a prévia discussão democrática por meio de audiências
públicas, além de configurar um exercício de humildade científico-
intelectual, eleva substancialmente o coeficiente de legitimidade
da decisão do STF.
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TUTELA DE EVIDÊNCIA EM FACE DA TUTELA ANTECI-
PADA: UM ESTUDO DE CASO À LUZ DO PROJETO DO

NOVO CPC

Tiago Antunes de Aguiar*

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O estudo de
caso; 3. Tutela de evidência; 4. A tutela
de evidência aplicada ao caso em estu-
do; 5. Conclusões.

1. Introdução

Há casos no dia-a-dia forense em que ao juiz são submetidos
pedidos liminares nos quais se manifesta evidente o direito alega-
do pelo autor, mas não existe um perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação (periculum in mora) na ausência de concessão
imediata do provimento jurisdicional ou mesmo perde a importân-
cia prática a análise de sua existência, ante a incontrovérsia dos
fatos aludidos pelo autor ou a insuscetibilidade de contradição da
questão jurídica aludida.

Em tais hipóteses estamos diante daquilo que parte da litera-
tura denomina de tutela de evidência, tal como a tutela do direito
líquido e certo do mandado de segurança ou do direito documenta-
do do exequente (Cf. FUX, 1996, pp. 305-306).

O presente trabalho circunscrever-se-á a analisar o julgamen-
to da quarta turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos
autos do Agravo de Instrumento n.º 65965/AL à luz do projeto de lei
do novo Código de Processo Civil (aprovado no Senado Federal –
PLS 166/2010 – e em tramitação atual na Câmara dos Deputados
Federais), suscitando questões a respeito da tutela de evidência
em face da atual sistemática da tutela antecipada, prevista no arti-
go 273 do Código de Processo Civil.

* Juiz Federal da 24ª Vara Federal de Pernambuco.
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2. O estudo de caso

A União Federal interpôs perante o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região o Agravo de Instrumento n.º 65965/AL (pro-
cesso n.º 0049513-82.2005.4.05.0000) contra decisão denegató-
ria de antecipação da tutela de mérito proferida pelo juízo federal
da 7ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, no qual requereu a ime-
diata interdição e consequente indisponibilização de todas as má-
quinas caça-níqueis e máquinas de ‘bingos eletrônicos’ (em utili-
zação e/ou depósito), denominados de Máquinas Eletrônicas Pro-
gramadas – MEPs, ou com qualquer outro nome, bem como de
qualquer outra máquina, eletrônica ou não, relacionada direta ou
indiretamente com a atividade ilícita em questão, que se inclua no
conceito legal de jogo de azar (ou seja, qualquer máquina que, por
introdução de ficha, moeda, cédula, cartão ou assemelhado, per-
mita a qualquer pessoa jogar, oferecendo a possibilidade de um
prêmio, seja ou não em dinheiro). (Cf. BRASIL, 2007)

No citado recurso, a agravante afirmou que as agravadas es-
tavam exercendo a atividade de exploração de jogos de bingo à
míngua de autorização do Poder Público, uma vez que, com a
revogação da Lei nº 9.615, de 31.12.2001, que permitia a explora-
ção econômica dos jogos de bingo, permanece em vigor a proibi-
ção decorrente do artigo 50 da Lei das Contravenções Penais.

A quarta turma do TRF da 5ª Região, em 21 de agosto de 2007,
no julgamento do citado agravo, decidiu pela completa cessação
das atividades desenvolvidas pelas agravadas de exploração de
jogos, bingos, loterias ou similares, aplicando a súmula vincu-
lante nº 2 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que é
inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dis-
ponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e
loterias; aduzindo que, com o advento da súmula vinculante, o
direito invocado no recurso passa a ser muito mais que ape-
nas plausível, tornando-se, na prática, incontroverso, por-
quanto, alternativa não haverá senão o julgamento por sua
procedência.

Vale-se ressaltar, pela relevância ao estudo em questão, a
seguinte parte do voto do relator, acolhido por unanimidade pela
turma:
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Embora sempre tenha proclamado, inclusive nesse deci-
sum monocrático, que a exploração de bingo não é uma
mera atividade comercial, sendo-lhe, pois, inaplicáveis os
princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e da
livre concorrência, sendo necessária a outorga do Poder
Público competente, motivo pelo qual entendia de relevo o
direito da recorrente União, preocupei-me, ali – concorde
ao MM. Juiz Federal originário, conhecedor dos fatos da
causa, pela proximidade com a comunidade onde eles ocor-
rem –, com a circunstância de que, apesar da alegação da
Administração Pública de que a atividade em questão não
estava devidamente autorizada, não tomara a autoridade,
por mais de dois anos, nenhuma medida para fazê-la ces-
sar, destruindo com isso a característica de urgência
que a antecipação de tutela reclama, tanto na ins-
tância de origem como na recursal (arts. 273, I, e 558,
ambos do Código de Processo Civil). (Grifos não são
do original)
(...)
Ocorre que, semana passada, passou a vigorar a Súmula
Vinculante n.º 2, do col. Supremo Tribunal Federal, publi-
cada no Diário da Justiça Eletrônico do STF de 06.06.2007,
verbis:
“É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou dis-
trital que disponha sobre sistemas de consórcios e sor-
teios, inclusive bingos e loterias.”
(...)
Diante dessa nova situação, qualquer preocupação que
tivesse acerca de ausência de perigo na demora perdeu o
sentido, se o funcionamento das empresas agravadas não
tem mais nem a mínima possibilidade de se mostrar legal
ao final da demanda.
Tanto é assim que, dispensando qualquer apreciação acer-
ca de periculum in mora, o § 6.º do art. 273 do CPC liqüida
o assunto quando determina:
“A tutela antecipada também poderá ser concedida quan-
do um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles,
mostrar-se incontroverso.”
Esse passou a ser, indubitavelmente, o caso que tenho
sob os olhos.
À vista disso tudo, reconsiderando minha anterior deci-
são monocrática de fls. 95/98, restabelecida após a anula-
ção do v. acórdão turmário que a confirmara, DEFIRO o
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pedido de tutela antecipatória em sede recursal (“efeito
suspensivo ativo”) para:
a) determinar às agravadas a imediata e completa cessa-
ção de sua atividade de exploração de jogos, bingos, lote-
rias ou similares (...) (BRASIL, 2007)

Destarte, o julgado descrito concretiza um caso de tutela an-
tecipada, sem a necessidade da presença do periculum in mora
como requisito para concessão, equivalente a uma das hipóteses
de tutela de evidência prevista no projeto de código de processo
civil (PLS 166/2010), tema este que será analisado a seguir.

3. Tutela de evidência

Tal como preceituado pela doutrina de Luiz Fux (2000, p. 2), a
tutela de evidência “são situações em que se opera mais do que o
fumus boni juris, mas a probabilidade de certeza do direito alega-
do, aliada à injustificada demora que o processo ordinário até a
satisfação do interesse do demandante, com grave desprestígio
para o Poder Judiciário, posto que injusta a espera determinada”.

A evidência do direito é verificável de acordo com o material
probatório apresentado pelo autor, sendo diretamente proporcio-
nal à grandeza de elementos de convicção que dispuser seu titular
(Cf. FUX, 2000, p. 8).

São exemplos de direito evidente, sujeitos, portanto, à tutela
de evidência: a) o demonstrável de plano por prova documental; b)
aquele assentado em fatos incontroversos, notórios; c) o direito a
coibir um suposto atuar do adversus com base em “manifesta ile-
galidade”; d) o fundamentado em questão estritamente jurídica in-
suscetível de contradição; e) o assentado em fatos confessados
noutro processo ou comprovados através de prova emprestada
obtida sob contraditório; f) o direito dependente de questão prejudi-
cial decidida com força de coisa julgada, a exemplo da declaração
de nulidade de um contrato em um juízo, podendo a parte favoreci-
da com base nessa declaração pedir, como direito evidente em
outro juízo, que alguém seja compelido a não fazer aquilo que vi-
nha fazendo calcado no contrato declarado nulo; g) o direito calca-
do em fatos sobre os quais incida presunção absoluta (jure et de
jure); h) os decorrentes da consumação de decadência e prescri-
ção (neste caso revela-se a evidência de um eventual direito de-
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corrente desses fatos extintivos ou a cognição judicial de evidên-
cia negativa, ou seja, no sentido do indeferimento de plano da tute-
la pela inexistência evidente do direito). (Cf. FUX, 2000, pp. 8-12)

Constatada a evidência, a tutela do direito deve ser imediata,
sem a necessidade da presença de um dado concreto que impli-
que em um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (peri-
culum in mora), uma vez que a prontidão se ajusta ao princípio da
justiça adequada e “o decurso do tempo diante do direito evidente
sem resposta por si só representa uma ‘lesão’” (FUX, 1996, p. 309).

No atual Código de Processo Civil, o instrumento adequado
para a efetivação da tutela de evidência é a já sedimentada anteci-
pação dos efeitos da tutela de mérito, prevista no seu artigo 273,
com o caráter de satisfação liminar do direito perseguido pelo au-
tor em hipóteses em que haja ou não perigo do perecimento do
direito em caso de demora na entrega do bem jurídico pretendido
(periculum in mora).

Na prática judiciária, os casos mais comuns de demandas
em que há pedido de tutela antecipada são aqueles que exigem os
requisitos do artigo 273, inciso I, do CPC, quais sejam: “a prova
inequívoca da verossimilhança das alegações”, a qual teria para
alguns autores (Cf. FREITAS CÂMARA, 2008, p. 441) a mesma
natureza do fumus boni iuris das cautelares, e “o fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação” ou periculum in mora.

No entanto, a atual sistemática processual civil prevê dois ca-
sos em que é possível a concessão da tutela antecipada, sem que
haja necessariamente urgência na concessão da medida (presen-
ça do periculum in mora), quais sejam: a) quando fique caracteri-
zado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protela-
tório do réu (artigo 273, inciso II, do CPC) e b) quando um ou mais
dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontro-
verso (artigo 273, § 6º, do CPC).

Esses dois casos de antecipação de tutela representam as
hipóteses de tutela de evidência em vigor na legislação processual
civil brasileira, quando a lei prevê a proteção imediata de três ca-
sos de direitos evidentes (o primeiro fundamentado na ausência
de possibilidade de contestação séria – alínea a do parágrafo ante-
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rior – e os outros dois embasados em fatos incontroversos ou em
questão estritamente jurídica insuscetível de contradição – alínea
b do parágrafo anterior), com a característica típica da tutela de
evidência de não necessitar da ocorrência do periculum in mora
para seu provimento.

O projeto de lei do novo Código de Processo Civil (aprovado
no Senado Federal – PLS 166/2010 – e em tramitação atual na
Câmara dos Deputados Federais) não prevê o instituto da tutela
antecipada, prevendo, em sua substituição a tutela de evidência
e a tutela de urgência satisfativa, nos seus artigos 269 a 286.
As cautelares típicas, por sua vez, deixam de existir, subsistindo
as medidas cautelares inominadas, as quais recebem a nomen-
clatura de tutela de urgência cautelar, podendo, ainda, ser re-
queridas em caráter antecedente ao pedido principal.

A tutela de urgência satisfativa corresponde ao já referido caso
mais corriqueiro de tutela antecipada, quando são necessários para
seu deferimento a prova inequívoca da verossimilhança das ale-
gações e o periculum in mora, ou seja, são as situações de ante-
cipação da tutela de mérito em que há plausibilidade do direito ar-
guido adicionado à necessidade de se conceder de imediato o pro-
vimento jurisdicional, sob pena de perecimento do próprio direito
pleiteado ou de sua inutilidade caso seja tutelado apenas ao final
do processo.

A tutela de evidência foi prevista no artigo 278 do PLS 166/
2010, o qual abrangeu nos seus incisos I e II as duas hipóteses já
existentes no atual CPC de tutela antecipada sem necessidade de
prova de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (artigo
273, inciso II e § 6°), além de outras situações previstas nos seus
incisos III, IV e parágrafo único. Senão, vejamos:

Art. 278. A tutela da evidência será concedida, indepen-
dentemente da demonstração de risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, quando:
I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do requerido;
II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles
mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será
definitiva;
III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável
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do direito alegado pelo autor a que o réu não oponha prova
inequívoca; ou
IV – a matéria for unicamente de direito e houver tese fir-
mada em julgamento de recursos repetitivos, em incidente
de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vin-
culante.
Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia com-
provação de risco de dano a ordem liminar, sob cominação
de multa diária, de entrega do objeto custodiado, sempre
que o autor fundar seu pedido reipersecutório em prova
documental adequada do depósito legal ou convencional.

O inciso III e o parágrafo único acima transcritos tratam do
exemplo de Luiz Fux, anteriormente citado no presente trabalho,
do direito evidente demonstrável de plano por prova documental;
enquanto o inciso IV consiste em situações do também menciona-
do direito evidente fundamentado em questão estritamente jurídica
insuscetível de contradição.

4. A tutela de evidência aplicada ao caso em estudo

Feitas essas considerações, verifica-se que a hipótese trata-
da no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 65965/AL, delinea-
do no tópico anterior, foi a de direito evidente fundamentado em
questão estritamente jurídica insuscetível de contradição.

A tutela de evidência, neste caso, equivaleria à previsão do
inciso IV do artigo 278 do PLS 166/2010, uma vez que a matéria do
recurso era unicamente de direito e há tese firmada em súmula
vinculante (no caso, a súmula vinculante n.º 2 do Supremo Tribu-
nal Federal); ou, poder-se-ia enquadrá-la na previsão do inciso II
do mesmo artigo 278 (quando “um ou mais dos pedidos cumula-
dos ou parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em que a
solução será definitiva”), como o fez o relator do mencionado agra-
vo, citando o artigo 273, § 6º, do CPC em vigor, o qual possui idên-
tica redação ao inciso II transcrito.

A tutela de evidência tem um facilitador para sua concessão
ao não exigir a comprovação do periculum in mora, fato este, in-
clusive, explicitado pelo relator do julgado em análise, em relação à
hipótese de tutela antecipada prevista no artigo 273, § 6º, do atual
CPC, conforme parte do seu voto transcrito no item 2 deste traba-
lho.
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A previsão de outros casos de tutela de evidência no artigo
278 do PLS 166/2010, além dos já existentes no CPC atual, é uma
inovação interessante do ponto de vista que será menos tormen-
toso ao juiz conceder a liminar, sem que necessite “criar” ou “fun-
damentar” um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
que não se encontre delineado de forma concreta na apresenta-
ção da demanda, uma vez que poucos são os casos submetidos
ao Judiciário em que a tutela antecipada é concedida com base no
artigo 273, inciso II e § 6°, do CPC.

Por outro lado, são inúmeras as causas na prática forense da
Justiça Federal, analisadas à luz do artigo 273, inciso I, do CPC,
em que o direito encontra-se evidente e consolidado nos julgados
dos tribunais superiores ou mesmo depende de mera interpreta-
ção jurídica do magistrado, sem a necessidade de qualquer dila-
ção probatória, mas que não se verifica um risco de prejuízo irre-
parável ou de difícil reparação; sendo certo que a decisão liminar é
concedida com uma análise artificial da presença do periculum in
mora ou mesmo sem sua análise, pela simples afirmação aludida
acima da possibilidade de dano, por si só, com o decurso do longo
tempo do processo diante de um direito evidente.

É o que ocorre, por exemplo, em várias liminares tributárias
em que é assegurado liminarmente ao autor o direito ao não reco-
lhimento de determinado tributo já declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ainda que pelo controle difuso de in-
constitucionalidade, sendo inconteste a existência do direito; mas
o fato de recolher ou não tal tributo não gerará um prejuízo irrepa-
rável ou de difícil reparação à empresa como o seu encerramento
ou a dificuldade de arcar com suas obrigações ordinárias (alega-
ção genérica feita em grande parte das petições iniciais pelos advo-
gados), bem como é inconteste a solvabilidade da Fazenda Públi-
ca Nacional caso a medida seja efetivada somente após o trânsito
em julgado.

Tais situações evidenciam aquilo que Eduardo José da Fon-
seca Costa (2009, p. 53) denomina de tutela de evidência extre-
mada sem urgência ou tutela de evidência pura. Nesses casos:

(...) a despeito dessa quase-certeza do direito afirmado
pelo autor: a) o grau de periculosidade é fraco [esqualidez
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fática]; b) a parte requer a liminar sem afirmar a presença
de periculum in mora [esqualidez postulatória]; ou c) a parte
afirma-o, mas o julgador aponta na decisão somente a alta
probabilidade da existência do direito, deixando de enfren-
tar, assim, o periculum in mora [esqualidez decisória].
Daí a razão pela qual o foco da atenção é atraído para o
fumus boni iuris, o qual, apresentando-se de uma forma
incisiva, deixa de ser “um” dos pressupostos para que se
torne “o” pressuposto. Efetivamente, o periculum in mora
passa a ser visto não mais como um dos motivos para a
outorga das tutelas de “urgência”. É como se o “excesso”
de fumus boni iuris deformasse o campo de gravidade das
tutelas de urgência e afastasse do periculum in mora o
centro de equilíbrio do sistema. Nesse sentido, a despeito
da letra fria dos textos de lei sobre a concessão de limina-
res, tem-se a séria impressão de que os magistrados agem,
aqui, conforme uma pauta ético-jurídica não plasmada ex-
plicitamente nos dispositivos do Código de Processo Civil
de 1973: a evidência palmar do direito lesado importa na
injustiça da espera.

Entretanto, uma ressalva deve ser feita: o artigo 278 do PLS
166/2010, ao tentar positivar a tese da tutela de evidência foi muito
tímido ao restringir a tutela fundada no direito evidente lastreado
em questão estritamente jurídica apenas nas hipóteses de tese
firmada em julgamento de recursos repetitivos, em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou em súmula vinculante, ten-
do em conta que inúmeros são os outros casos de questões jurídi-
cas que não dependem de dilação probatória de fatos em que não
há periculum in mora concreto, sendo certo, entretanto, que a de-
mora em concessão de um direito evidente de plano representa
uma lesão ou injustiça a seu titular.

5. Conclusões

A tutela de evidência tem como destinatários os casos sub-
metidos à jurisdição em que existe uma quase certeza do direito
alegado pelo demandante, ante a presença de elementos nos au-
tos de altíssima carga probatória, ou mesmo nos casos em que é
desnecessária a dilação probatória ante a serem incontroversos
ou notórios os fatos arguidos ou a discussão de mérito se restrin-
gir a questão estritamente jurídica, para cuja solução não é neces-
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sário grande esforço exegético (questão insuscetível de contradi-
ção). Ante a evidência do direito tutelado, é dispensado o pericu-
lum in mora como fundamento do provimento jurisdicional.

A literatura da tutela de evidência corresponde, na sistemática
processual em vigor, a uma antecipação de tutela de mérito em
que não é necessária a presença do periculum in mora; sendo
certo que o artigo 273, inciso II e § 6°, do CPC corporificam dois
casos de tutela de evidência.

A “tutela de urgência satisfativa”, consoante previsão no PLS
166/2010, tem a mesma natureza jurídica, por sua vez, da tutela
antecipada prevista no artigo 273, inciso I, do CPC (quando o dano
irreparável ou de difícil reparação é pressuposto para sua conces-
são); enquanto a “tutela de urgência cautelar” é sinônima das
atuais medidas cautelares inominadas, dentro do poder geral de
cautela previsto no artigo 798 do CPC.

O julgamento do Agravo de Instrumento n.º 65965/AL, analisa-
do no presente trabalho, revela um caso de antecipação de tutela
de um direito evidente fundamentado em questão estritamente ju-
rídica insuscetível de contradição, qual seja, a inconstitucionalida-
de da lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre
sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, con-
forme súmula vinculante n.º 2 do STF. Tal caso encontra equiva-
lência na tutela de evidência prevista no artigo 278, inciso IV, do
projeto do novo Código de Processo Civil (PLS 166/2010).

As hipóteses de concessão da tutela de evidência contidas no
artigo 278 do PLS 166/2010 são muito restritas quando limitam o
direito evidente fundado em questão estritamente jurídica às teses
firmadas em julgamento de recursos repetitivos, em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou em súmula vinculante. Inú-
meros são os casos de questões estritamente jurídicas eviden-
tes não englobadas no citado artigo da reforma em que não há
periculum in mora concreto, sendo certo, entretanto, que a sim-
ples demora da sua tutela representa uma lesão ou injustiça a seu
titular.

Essa última conclusão implica na constatação de que os ma-
gistrados continuarão a fundamentar liminares, enfatizando a alta
probabilidade da existência do direito (evidência), deixando, no en-
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tanto, de enfrentar o periculum in mora ou analisando-o artificial-
mente, nos casos em que este não se apresente de forma con-
creta, ante o princípio da justiça adequada, célere e efetiva.
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OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS DO SISTEMA DE INVESTI-
GAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTI-

COS - SIPAER

Marcelo Honorato1

RESUMO

O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuti-
cos (SIPAER) possui princípios jurídicos específicos, capazes de
formar um microssistema jurídico próprio. Este estudo irá apresen-
tar os aspectos mais relevantes dos princípios jurídicos do SIPAER,
no que tange à atividade de prevenção, bem como seus efeitos
para a responsabilização criminal, cível e administrativa.
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ABSTRACT

System Investigation and Prevention of Aeronautical Accidents (SI-
PAER) has specific legal principles, capable of forming an inde-
pendent microsystem legal. This study will present the most rele-
vant aspects of the legal principles SIPAER, with respect to pre-
vention activity and its effects on criminal liability, civil or adminis-
trative.

KEYWORDS: Aviation Law. System Research and Prevention of
Aeronautical Accidents. Legal Principles.
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1. O SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACI-
DENTES AERONÁUTICOS

O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos (SIPAER) é um dos sistemas que compõe a infraestrutu-
ra aeronáutica, como dispõe o art. 25 do Código Brasileiro de Ae-
ronáutica – CBA (Lei Federal 7.565/1986), in verbis:

Art. 25. Constitui infra-estrutura aeronáutica o conjunto de
órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à
navegação aérea, para promover-lhe a segurança, regulari-
dade e eficiência, compreendendo:
I - o sistema aeroportuário (artigos 26 a 46);
II - o sistema de proteção ao vôo (artigos 47 a 65);
III - o sistema de segurança de vôo (artigos 66 a 71);
IV - o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro (artigos
72 a 85);
V - o sistema de investigação e prevenção de aciden-
tes aeronáuticos (artigos 86 a 93);
(...)

Inicialmente, os vários sistemas integrantes da infraestrutura
aeronáutica estavam subordinados à competência do Ministério
da Aeronáutica, consoante dispõe o art. 12 do Código Aviatório:

Art. 12. Ressalvadas as atribuições específicas, fixadas
em lei, submetem-se às normas (artigo 1º, § 3º), orienta-
ção, coordenação, controle e fiscalização do Ministério
da Aeronáutica:
I - a navegação aérea;
II - o tráfego aéreo;
III - a infra-estrutura aeronáutica;
IV - a aeronave;
V - a tripulação;
VI - os serviços, direta ou indiretamente relacionados ao
vôo.

Ocorre que, em 2005, foi criada, por intermédio da Lei Federal
11.182/2005, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), diploma
que promoveu revogação tácita de alguns dispositivos do CBA.
Segundo a nova lei, a ANAC passou a regular e fiscalizar a infraes-
trutura aeronáutica.  No entanto, o citado dispositivo excetuou, den-
tre tais competências, o SIPAER, como se observa do inciso XXI
do art. 8º da lei instituidora da referida agência reguladora:
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Art. 8° Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para
o atendimento do interesse público e para o desenvolvi-
mento e fomento da aviação civil, da infra-estrutura aero-
náutica e aeroportuária do País, atuando com independên-
cia, legalidade, impessoalidade e publicidade, competin-
do-lhe:
(...)
XXI - regular e fiscalizar a infra-estrutura aeronáutica e
aeroportuária, com exceção das atividades e procedimen-
tos relacionados com o sistema de controle do espaço
aéreo e com o sistema de investigação e prevenção
de acidentes aeronáuticos; (não há grifos no original)

Sendo assim, o SIPAER continua sob o escopo administrativo
da Autoridade Aeronáutica, autoridade essa que recentemente teve
a sua denominação modificada para Autoridade Aeronáutica Mili-
tar, a fim de diferenciá-la da Autoridade de Aviação Civil, nos ter-
mos da Lei Complementar nº 97/1999 (art. 17, parágrafo único),
alterada pela Lei Complementar nº 136/2010.

Interessante fazer constar que tal modificação de denomina-
ção em nada contribuiu para a harmonia do Sistema de Aviação
Civil Brasileiro, pois a inserção da qualificação de “militar” à Autori-
dade Aeronáutica mais confunde que auxilia na aplicação do direi-
to aeronáutico. É que a Autoridade Aeronáutica Militar ainda man-
tém, sob seu manto de responsabilidade administrativa, dois sis-
temas da infraestrutura aeronáutica: o SIPAER e o SICEAB (Siste-
ma de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, ex vi art. 8º, inciso
XXI, da Lei 11.182/2005). Logo, a modificação não tem fundamen-
to jurídico, pois que a Autoridade Aeronáutica Militar não se limita à
gestão de assuntos da aviação militar, ao contrário, atua decisiva-
mente no sistema de aviação civil.

O SIPAER, por sua vez, é um sistema que possui duas atri-
buições administrativas em seu bojo: as atividades de prevenção
e as de investigação de acidentes aeronáuticos.  Embora se cons-
tate uma dupla competência administrativa, importante frisar que
a atividade de investigação de acidentes, realizada pela Autoridade
Aeronáutica, detém uma única e exclusiva finalidade: a prevenção
de novos acidentes.
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Ou seja, as duas atribuições voltam-se a uma única finalidade
preventiva, com isso, pode-se depreender que o objetivo do legis-
lador em congregá-las sob um único sistema deve-se à necessi-
dade da mais absoluta harmonia normativa e executiva, pois even-
tual quebra em tal regime irá repercutir diretamente na segurança
de voo, tema esse que já foi objeto de estudo em outro trabalho
científico2.

Diferentemente dos demais sistemas integrantes da infraes-
trutura aeronáutica, o SIPAER possui princípios próprios, erguidos
por tratados, leis e legislação complementar, formando um micros-
sistema jurídico, tal qual o sistema de proteção e defesa do consu-
midor, o sistema do meio ambiente, o sistema tributário, dentre
outros.

Esta autonomia principiológica reside na necessidade de for-
mar um arcabouço jurídico capaz de prover proteção às informa-
ções colhidas durante a investigação de um acidente aeronáutico
e criar um ambiente de confiança entre os operadores aéreos, para
que a informação coletada, em absoluta neutralidade jurídica, pos-
sa alimentar o próprio SIPAER. Conquanto mais real e rápida for a
informação dirigida ao órgão de prevenção, maior será a eficácia
das ações preventivas.

Por outro lado, fato desconhecido dos operadores do direito é
que a investigação SIPAER desenvolve-se sob estruturas lógicas
diferentes daquelas existentes nos sistemas de persecução penal
ou de responsabilização administrativa.

A título de exemplo, podemos destacar, como aspectos espe-
ciais da investigação SIPAER: a busca de condições inseguras e
não de indícios de autoria; conclusão investigativa concretizada na
emissão de recomendações de segurança e não na determina-
ção de culpa ou responsabilidade; direcionamento das recomen-
dações a pessoas ou órgãos que possam eliminar ou mitigar as
condições inseguras detectadas e não a pessoas que tenham re-
lação direta com o caso concreto; e sopesamento valorativo de

2 HONORATO, Marcelo. A crise da legalidade no sistema de prevenção de
acidentes aeronáuticos. Brasília: Revista Conexão SIPAER, v.3, n.1, nov. 2011.
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hipóteses e probabilidades com a mesma relevância de fatos con-
cretos. Esses são alguns elementos lógicos que diferenciam o
procedimento investigativo SIPAER dos procedimentos proces-
suais ou inquisitoriais de imputação de responsabilidade e que, se
inobservados, podem levar a uma instrução processual radical-
mente injusta.

2. OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS DO SIPAER

2.1 Princípio da Preservação da Vida Humana

Princípio-matriz do Sistema de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, justamente por ser também o objetivo
maior da própria existência do SIPAER, o princípio da preservação
da vida humana concentra o esforço principal do SIPAER.

O Decreto 87.249/82, que regulamenta o SIPAER, enfatiza o
princípio da preservação da vida humana, como se depreende da
regra constante do § 1º de seu art. 1º:

§ 1º - Para efeito deste Decreto, as atividades de investi-
gação e prevenção de acidentes aeronáuticos são as que
envolvem as tarefas realizadas com a finalidade de evitar
perdas de vidas e de material decorrentes de acidentes
aeronáuticos.

O Código Brasileiro de Aeronáutica também demonstra a rele-
vância da atividade de prevenção, em sentido latu, ao estabelecer
um dever de colaboração a todos os atores da aviação brasileira
(operadores aéreos, fabricantes, controladores de voo, gerentes e
etc.) aos trabalhos de prevenção:

Art. 87. A prevenção de acidentes aeronáuticos é da res-
ponsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas,
envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e cir-
culação de aeronaves, bem assim com as atividades de
apoio da infra-estrutura aeronáutica no território brasileiro.

A ordem legal de inclusão de qualquer operador aéreo aos
deveres de prevenção produz o efeito de incorporar, no escopo do
SIPAER, também a aviação militar, já que o código aviatório esta-
belece que a submissão de tal ramo da aviação às suas normas
somente ocorre quando exista disposição especial em tal sentido
(art. 107, § 5º):
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§ 5° Salvo disposição em contrário, os preceitos deste
Código não se aplicam às aeronaves militares, reguladas
por legislação especial (artigo 14, § 6°). (Não há negrito no
original)

Importante ainda registrar que a conclusão do procedimento
investigativo SIPAER não traz o mesmo rol de conclusões que uma
perícia judicial consigna, como indício de autoria e prova de mate-
rialidade.

Ao contrário, recomendações de segurança são edificadas no
intuito de evitar um novo acidente, excluindo ou mitigando as con-
dições inseguras detectadas, quer seja por substrato fático, quer
seja a título de hipótese. Assim agindo, a Autoridade Aeronáutica
busca proteger a vida humana em qualquer grau de certeza, dife-
rentemente da cognição judicial, que requer maior grau de preci-
são, especialmente quando da prolatação de uma sentença con-
denatória, ainda que apenas no âmbito civil.

2.2 Princípio da Neutralidade Jurisdicional e Administrativa

A investigação SIPAER é um procedimento investigativo livre,
sem formalismo e sem observância do contraditório e da ampla
defesa, pois visa, exclusivamente, a evitar novos acidentes, à
medida que não se desenvolve sob acusação ou litígio.

Para que a liberdade de atuação da Autoridade Aeronáutica
tenha efetividade, necessário se prover uma neutralidade jurídica
a tal investigação, impedindo que as conclusões de tal procedi-
mento acabem por servir de prova para fundamentar a imputação
de responsabilidade civil, penal ou administrativa.

Por outro lado, sem liberdade de atuação, o procedimento in-
vestigativo SIPAER acaba por perder eficácia, à medida que deixa-
rá de considerar hipóteses e probabilidades como substrato de
seu trabalho preventivo. Assim ocorrendo, a investigação SIPAER
se assemelhará literalmente à investigação policial e deixará de
ser necessária, pois apenas duplicará o uso de recursos públicos
para a persecução penal, repetição funcional essa em plena con-
trariedade ao Princípio Constitucional da Eficiência da Administra-
ção (art. 37, caput, da CF/88).
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Importante observar que o procedimento investigativo SIPAER
está em busca de condições inseguras, sem atrelá-las a qualquer
pessoa, em outras palavras, inexiste imputação de responsabili-
dade a quem quer que seja. Com isso, pode-se concluir que está
ausente a figura jurídica do litígio, pois não há partes ou qualquer
acusação.

As conclusões do procedimento de investigação SIPAER, por
sua vez, resumem-se a prolatar recomendações de segurança,
cujos destinatários não são escolhidos com base em relação cau-
sal com o acidente, mas sim com a sua capacidade de excluir ou
mitigar as condições inseguras detectadas. Nesse sentido, esta-
belece a legislação complementar aeronáutica, em especial, a
Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica nº 3-9/2008:

1.3.4 Destinatário: Aquele que detém as condições para
implementar a ação corretiva ou que tenha autoridade para
determinar a sua implementação.

Com base em tais premissas, pode-se agora compreender
porque motivo é absolutamente inaplicável o inciso LV do art. 5º da
Carta Magna de 1988 ao procedimento investigativo SIPAER: au-
sência de litigantes e de qualquer acusação.

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrati-
vo, e aos acusados em geral são assegurados o contra-
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;

Logo, inviável ensejar a garantia ao contraditório e à ampla
defesa, pois não há acusação, logo, não há o que contradizer; não
há vinculação do sinistro a qualquer pessoa, mas busca de condi-
ções inseguras, assim, não há pessoa a ser defendida.

Portanto, os efeitos da investigação SIPAER limitam-se à es-
fera operacional, sendo que o emprego de tal investigação em pro-
cessos judiciais ou administrativos, que visem à imputação de res-
ponsabilidade, é um efeito anômalo, que deve ser corrigido com a
desconstituição de tal prova e não com possíveis pedidos de anu-
lação da investigação SIPAER.

Eventual determinação judicial de observância do inciso LV do
art. 5° da CF/88 ao procedimento investigativo SIPAER transforma
tal procedimento em inquérito policial, extraindo seu caráter pre-
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ventivo e tornando-o desnecessário, já que a autoridade policial
conduz procedimento sob as regras do contraditório, ampla defe-
sa, havendo uma acusação clara e determinação específica de
autoria, logo, com determinação de partes, formando aí sim um
litígio.

Da análise acima, pode-se concluir que a neutralidade jurídica
da investigação SIPAER garante não apenas a plena eficácia da
atuação preventiva, mas também protege os cidadãos de serem
responsabilizados com base em prova absolutamente ilícita, para
fins de imputação de culpa, embora seja claramente lícita, para as
atividades de prevenção.

A neutralidade jurídica da investigação SIPAER está estabele-
cida em tratados e normas complementares aeronáuticas. A Con-
venção de Chicago3, especialmente seu Anexo 13, consigna a fi-
nalidade exclusiva de prevenção e repele o seu emprego como
meio de prova para fins de responsabilização:

3.1 O único objetivo da investigação de acidentes ou inci-
dentes será a prevenção de futuros acidentes e inciden-
tes.
Não é o propósito desta atividade imputar culpa ou respon-
sabilidade.

Os fundamentos da Mensagem de Veto nº 805 de 22 de de-
zembro de 1986, do Exmo Sr. Presidente da República, ao § 4º do
art. 86 do CBA é outra fonte que abstrai o caráter de neutralidade
jurídica, para fins de responsabilização. Tal mensagem presiden-
cial aquilata a verdadeira finalidade da investigação SIPAER, quan-
do vetou a inclusão, na Comissão de Investigação de Acidentes
Aeronáuticos, de representantes do operador e de sindicatos.

Tal manifestação de veto decorre da especial estrutura lógica
da investigação SIPAER, pois, como já dito, não busca imputar
culpa ou responsabilidade, inexiste um litígio, mas tão somente se
busca um juízo de valor acerca das condições de segurança de
determinada operação aérea, logo, desnecessário abrir o contra-
ditório e a ampla defesa a terceiros interessados:

3 BRASIL. Decreto nº 21.713 de 1946.
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Por outro lado, a investigação de acidentes aeronáuticos
tem como objetivo precípuo a prevenção dos mesmos;
nunca visa incriminar, culpar, nem punir ninguém,
como também não visa a apuração de responsabili-
dade civil ou criminal. (...)
(...)
O desvirtuamento das atuais Comissões de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CIPAAs) implica-
rá em sérios riscos para a segurança da Aviação Civil no
Brasil.

Segundo o § 3º do artigo 1º do CBA, a legislação complemen-
tar ao código de aeronáutica se concretiza por várias normas in-
fralegais, dentre elas, os atos administrativos emanados da Autori-
dade Aeronáutica:

§ 3° A legislação complementar é formada pela regulamen-
tação prevista neste Código, pelas leis especiais, decre-
tos e normas sobre matéria aeronáutica (artigo 12).

Nesse sentido, o Decreto 87.249/82 (art. 3º, item 7) estabele-
ce a normatização do SIPAER por meio de Normas de Sistema do
Comando da Aeronáutica (NSCA), portanto, tais normas adminis-
trativas detém envergadura de legislação complementar.  A NSCA
3-6/2008, que trata da investigação SIPAER, traz, em seu item 2.1,
idêntica limitação finalística ao procedimento investigativo a cargo
da Autoridade Aeronáutica:

As investigações de que trata esta NSCA têm como única
finalidade a prevenção de acidentes aeronáuticos (...). Não
é propósito da investigação SIPAER atribuir culpa ou res-
ponsabilidade.

O Anexo 13 da Convenção de Chicago, numa interpretação in
contrario sensu, demonstra a plena neutralidade jurídica da inves-
tigação SIPAER, já que estabelece que as demais investigações
sobre o acidente aeronáutico devem ser independentes daquela
realizada pelo SIPAER:

5.4.1 Todo procedimento, judicial ou administrativo, para
determinar culpa ou responsabilidade deve ser indepen-
dente de toda investigação que se realize em decorrência
das disposições do presente Anexo.
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Da análise global dos aspectos levantados, conclui-se que o
princípio da neutralidade jurisdicional e administrativa não somen-
te garante proteção à independência da atividade preventiva, mas
também assegura que o cidadão não sofra condenação com base
em prova ilícita, pois destituída das premissas inalienáveis do con-
traditório e da ampla defesa, pilares que sustentam o devido pro-
cesso legal e constitucional.

2.3 Princípio da Proteção e Sigilo da Fonte e Princípio da
Confiança

Os dois princípios nominados possuem extrema simbiose ju-
rídica, pois a ferimento de um deles provoca, em conseqüência
imediata, abalo no outro. Todos eles procuram assegurar um ple-
no fluxo de informações ao SIPAER.

Como já enfatizado, a informação é um dos principais subs-
tratos que possibilitam o desenvolvimento da tarefa de prevenção
de acidentes. Nesse sentido, a OACI (Organização Internacional
da Aviação Civil) e, no Brasil, o SIPAER passaram a desenvolver
várias ferramentas para a coleta de tais informes, como o relatório
de prevenção, a gravação de dados de voo e de comunicação das
aeronaves, e as entrevistas, realizadas com qualquer pessoa re-
lacionada ao acidente ou mesmo à operação do equipamento aci-
dentado.

Dois aspectos interagem nesse campo: o emprego de tais
informações em processos judiciais e o sigilo de tais informações.
Inicialmente, vamos abordar a questão do uso das informações
fáticas, coletadas pela Autoridade Aeronáutica, em processos judi-
ciais e suas repercussões no universo aeronáutico.

Durante a investigação, a Comissão Investigativa coleta uma
série de dados (degravação de dados de voo, de comunicação
interna na cabine da aeronave, de comunicação entre os controla-
dores), procede a análises de engenharia em peças e, ainda, rea-
liza entrevistas com pessoas relacionadas com o acidente ou ape-
nas que possuem alguma interação com a atividade aérea.

Essas informações reproduzem os fatos que serão apurados
nas diversas esferas de poder, sendo, na verdade, dados brutos,
sem qualquer trabalho valorativo da Autoridade Aeronáutica, no que
concerne à segurança de voo.
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O Item 5.12 do Capítulo 5 do Anexo 13 da Convenção de Chi-
cago, numa tradução livre, demonstra a imperial necessidade de
prover a proteção às informações relacionadas aos sistemas de
prevenção. Porém, cabe considerar que a OACI não vedou a aces-
sibilidade desses elementos coletados durante a investigação SI-
PAER, mas apenas ponderou que tal disponibilidade pode com-
prometer o futuro de outras investigações.

5.12 O Estado que conduz a investigação de um acidente
ou incidente não deve disponibilizar os seguintes registros
para outros fins que não a investigação de um acidente ou
incidente marítimo, a menos que a autoridade compe-
tente para a administração da justiça do Estado de-
termine que a sua divulgação prevalece sobre o im-
pacto adverso, nacional e internacional, em investi-
gações futuras:
a) todas as declarações tomadas de pessoas no decurso
da sua investigação;
b) todas as comunicações entre pessoas que tenham sido
envolvidas na operação do avião;
c) informações médicas ou pessoais das pessoas envolvi-
das no acidente ou incidente;
d) as gravações de voz do cockpit e transcrições de tal
gravações,
e) as gravações e transcrições de gravações das unidades
de controlo de tráfego aéreo, e
f) pareceres sobre a análise da informação, incluindo infor-
mações de gravadores de vôo.

Além dessa regra, três dispositivos do Adendo “E” do Anexo
13 da Convenção de Chicago confirmam a possibilidade de em-
prego dos dados fáticos, coletados pelos investigadores, pelos
órgãos jurisdicionais; porém, alertando sobre o cuidado que deve
ser provido a tal disponibilização:

2.1 O objetivo exclusivo de proteger informações de segu-
rança de uso inadequado é para garantir a sua disponibili-
dade permanente para que adequadas e oportunas ações
preventivas podem ser tomadas na melhoria da segurança
da aviação.

2.2 Não é o propósito de proteger as informações de segu-
rança interferir com a boa administração da justiça nos
Estados.
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2.3 As leis nacionais e regulamentos que protejam infor-
mações de segurança devem assegurar que haja um equi-
líbrio entre a necessidade para a protecção da informação
de segurança, a fim de melhorar aviação de segurança, e
a necessidade de uma boa administração da justiça.

A preocupação da ICAO é justamente evitar o efeito adverso
do emprego de tais informações em processos que visem a impu-
tação de responsabilidade, qual seja, a inibição do fluxo de infor-
mações, elemento vital para a própria sobrevivência dos sistemas
preventivos aviatórios. Nesse sentido, a Nota 1 do Capítulo 5 do
Anexo 13 da Convenção de Chicago:

Nota 1 - As informações contidas nos registros listados
acima, que inclui informações fornecidas voluntariamente
por pessoas entrevistadas durante a investigação de um
acidente ou incidente, podem acabar por serem utilizados
inadequadamente em processos disciplinares e, subse-
quentemente, em processos civis, administrativos e crimi-
nais. Se tais informações são disponibilizadas, poderão,
no futuro, deixar de serem abertamente fornecidas aos in-
vestigadores. A Falta de acesso a tais informações
poderá impedir o processo de investigação e afetar
seriamente a segurança de voo.

No Brasil, a Autoridade Aeronáutica concretizou a proteção a
tais informações, determinada pela OACI, tanto limitando seu em-
prego para uso exclusivo da investigação de acidente aeronáutico,
como classificando-as como sigilosas, através da Norma de Sis-
tema nº 3-6/2008, tendo em vista que comporão os relatórios de
investigação preliminares (rectius: Relatório de Ação Inicial – RAI e
Relatório Preliminar – RP):

2.2.18 As seguintes informações serão utilizadas somen-
te para o propósito da investigação de acidentes, inciden-
tes e ocorrências de solo, sendo proibida a sua divulgação
total ou parcial:
a) Declarações efetuadas durante a investigação;
b) Todas as comunicações entre pessoas envolvidas na
operação da aeronave;
c) Informações médicas ou privadas referentes a pessoas
envolvidas no acidente;
d) Gravações e transcrições das gravações do CVR;
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e) Opiniões expressas na análise das informações, inclu-
indo os dados do FDR/DFDR e as gravações registradas
pelos Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA); e
f) Toda informação que não seja relevante para a análise
do acidente ou incidente aeronáutico.

(...)

4.8.1.1 Os RAI e os RP recebem a classificação mínima
de “RESERVADO”, independentemente das circunstân-
cias da ocorrência.

A interpretação da restrição delineada pela Autoridade Aero-
náutica deve ser equilibrada com as ressalvas da OACI, no senti-
do da autonomia da administração da justiça de cada Estado, bem
como na plena ciência dos efeitos deletérios de sua publicização.

Além disso, deve considerar-se o escopo constitucional nacio-
nal, especialmente as regras do art. 5º da Carta Constitucional,
onde se elenca o rol de direito e garantias individuais, cláusulas de
inalienável valor, tanto que qualificadas como cláusulas pétreas
pela própria norma constitucional (art. 60, § 4º, da CF/88).

Como já visto, as gravações de dados de voo, de comunica-
ção, os laudos de engenharia, nada mais reproduzem que a reali-
dade dos fatos. Impedir seu uso pelo Poder Judiciário esvazia o
acesso à realidade e, com isso, distancia o órgão julgador do grau
de certeza necessário para o provimento jurisdicional pleiteado.

É que o leque de informações descritos no item 2.2.18 da NSCA
3-6/2008 são elementos fáticos, aspectos que retratam os fatos
ocorridos no mundo real, cuja limitação de disponibilidade ao Po-
der Judiciário leva, em consequência, a frontal colisão com o Prin-
cípio da Inafastabilidade de Acesso ao Poder Judiciário (inciso XXXV
do art. 5º da CF/88).

Assim, o sistema constitucional brasileiro não consegue abri-
gar o impedimento de acesso a tais dados fáticos, sob pena de
inconstitucionalidade material de qualquer dispositivo legal que vise
estabelecer tal vedação; porém, o seu sigilo é plenamente possí-
vel.

No entanto, cabe aqui uma ressalva. A acessibilidade da auto-
ridade judiciária deve conformar-se aos dados fáticos, não se
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estendendo às análises valorativas realizadas pela Autoridade Ae-
ronáutica, que, como será visto, decorrem de atividade especula-
tiva, sem o devido processo legal e sem a busca de autoria e ma-
terialidade, mas apenas de condições inseguras, concluindo, ao
final, com a emissão de recomendações de segurança, ainda que
sob hipóteses.

A inclusão do Relatório Final SIPAER, ou mesmo dos relató-
rios preliminares, como meio de prova, é absolutamente incompa-
tível com a atividade de cognição judicial, especialmente pelo fato
de que hipóteses e probabilidades recebem o mesmo tratamento
que os fatos, em obediência ao princípio da máxima eficácia pre-
ventiva, princípio a ser analisado no tópico seguinte.

Foi exatamente nesse sentido que a Justiça Federal de Per-
nambuco proferiu decisão, em inquérito policial que objetiva a de-
tecção de responsabilidade penal em relação ao acidente ocorrido
em Recife, no ano de 2011, da empresa NOAR Linhas Aéreas.

Porém, há que se realizar elementar diferenciação das in-
formações ora requeridas, sob pena de se violar a Conven-
ção de Chicago de 1944 (especialmente seu Anexo 13),
diploma do qual a República Federativa do Brasil é signa-
tário (Decreto n. 21.713, de 27.08.1946) e ainda trazer ao
inquérito policial informações técnicas imprestáveis à per-
secução penal.

É que, ao lado dos destroços e de suas específicas análi-
ses técnicas, como laudos de engenharia de falhas de
determinadas partes da aeronave acidentada e transcri-
ção de dados e comunicações, informações essas fáti-
cas, também são produzidas, pelo CENIPA, análises es-
pecíficas, relacionadas à atividade de prevenção de aci-
dentes aeronáuticos.

Essa atividade, segundo estabelece o item 3 do Anexo 13
da Convenção de Chicago, possui como objetivo único a
prevenção de acidentes aeronáuticos, não sendo propósi-
to de tal investigação imputar culpa ou responsabilidade.
Portanto, a incorporação de informações deste quilate ao
inquérito policial contraria diploma internacional ao qual o
Brasil é vinculado. (Há grifo no original)
(JFPE, IP 0010878-51.2011.4.05.8300, Juíza Federal Flá-
via Tavares Dantas, 09.set.2011)
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De forma clara, a magistrada federal assim concluiu sobre os
efeitos decorrentes da diferenciação entre os dados fáticos e a
análise valorativa, contidos nos relatórios do CENIPA:

Nesse sentido, há que se restringir a incorporação de rela-
tórios produzidos pelos Sistema de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos, derivados de análises de
laudos de engenharia, transcrição de comunicações e de
dados de vôo (...)
(JFPE, IP 0010878-51.2011.4.05.8300, Juíza Federal Flá-
via Tavares Dantas, 09.set.2011)

No que tange ao sigilo dos dados fáticos coletados, a legisla-
ção complementar aeronáutica apenas estabelece a limitação de
publicidade até a emissão do Relatório Final:

4.8.1.2 As informações contidas no item 2.2.18 devem ser
protegidas, sendo proibida a sua divulgação total ou par-
cial antes da elaboração do RF.

O sigilo dos elementos coletados em equipamentos de pre-
venção de acidentes garante uma colaboração mais ativa de to-
das as pessoas que interagem na atividade aérea, pois passam a
nutrir maior confiança na independência do SIPAER, bem como
na garantia de não auto-incriminação.

Em apertada síntese, o sistema de coleta de informações de
prevenção deve obedecer ao sigilo de divulgação pública, para que
não se perca a adesão voluntária dos operadores aéreos e, com
isso, não se aliene o maior substrato de elementos de trabalho de
prevenção: a informação.

A jurisprudência tem garantido a manutenção do sigilo das in-
vestigações não concluídas, tal qual dispõe a NSCA 3-6/2008, vis-
to que após a elaboração do Relatório Final (RF), as informações
fáticas poderão ser divulgadas, logicamente obedecendo à neces-
sária análise de prejuízos que advirão de tal exposição, a teor do
que prevê a NSCA 3-8 (Item 4.8.1.2) e o Anexo 13 da Convenção
de Chicago.

Mandado de Segurança. Acidente Aéreo. Indeferimento pelo
Comandante da Aeronáutica de pedido de vista da investi-
gação, com extração de cópias, para instruir futuras ações
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indenizatórias. Investigação não concluída. Sigilo im-
prescindível para a apuração. Prevalência do inte-
resse público sobre o particular. Ausência de direito
líquido e certo. Mandado de Segurança denegado, prejudi-
cado o agravo regimental.
(MS 12507/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ A-
córdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 21/08/2009)

Importante fazer constar que o Relatório Final de aeronaves
civis não possui qualquer grau de sigilo, sendo ostensivo, e, inclu-
sive, publicado na rede mundial de computadores4:

4.8.1.3 O RF de aeronave civil recebe a classificação de
“OSTENSIVO”, devendo constar apenas os dados relevan-
tes para a análise do acidente.

Há que se analisar os efeitos, para o SIPAER e para a Con-
venção de Chicago, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011,
que regulamentou o acesso a informações públicas.

Inicialmente, necessário se faz afirmar que o sigilo não foi ex-
pulso da Administração Pública, porém, alocado ao campo da ex-
ceção, aliás, como a própria Constituição Federal já consagrava
(art. 5°, XXXIII, art. 37, caput e § 3º).

A Lei 12.527/2011 manteve-se fiel aos ditames constitucionais,
estabelecendo a possibilidade do sigilo (art. 3º e art. 6º, III), desde
que a informação abrigue conteúdo que atenda a alguma das hipó-
teses do art. 23 da mesma norma legal, dentre elas, a segurança
da população.

No caso do acesso aos dados fáticos constantes de sistemas
de prevenção de acidentes aeronáuticos, como enfaticamente aler-
tado pela Convenção de Chicago (Anexo 13, Capítulo 5 e Adendo
“E”), sua divulgação produz o efeito adverso de perda de adesão
voluntária de reportes, cenário a fragilizar, progressivamente, a efi-
cácia da prevenção de novos acidentes.

4 Relatórios Finais disponíveis no sítio eletrônico do CENIPA: http://www.
cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/relatorios. Acesso em 10 jun 2012.
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Ou seja, a divulgação das informações fáticas, elencadas no
tratado internacional e nas normas complementares aeronáuticas,
repercute diretamente no direito constitucional à segurança do
transporte aéreo público. Portanto, tais informações possuem cla-
ro fundamento para a sua sigilosidade, nos termos do inciso III do
art. 23 da Lei 11.527/2011, que permite a restrição de acesso em
caso de: “III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população;” (não há grifo no original).

Interessante que a atual restrição de divulgação dos dados
fáticos, inseridos nos relatórios preliminares do SIPAER, recebeu
grau de “reservado” (item 4.8.1.1 da NSCA 3-6/2008), ato adminis-
trativo prolatado pelo Comandante da Aeronáutica, autoridade essa
que possui competência para tal classificação de sigilo, nos ter-
mos da própria Lei 11.527/2011 (art. 27, inciso III).

Especial atenção deve ser deferida às contribuições voluntá-
rias, como as entrevistas, oportunidade que pilotos, gerentes, me-
cânicos de aeronaves prestam informações aos investigadores
do SIPAER.

Tais entrevistas não ocorrem consoante as regras proces-
suais, sendo sua produção livre e, geralmente, sem registro físico,
de forma que a Autoridade Aeronáutica se limita a fazer pequenos
apontamentos e, na maioria das vezes, sem identificar a fonte,
tudo para que a contribuição seja facilitada, procedimento esse
legitimado pela legislação aeronáutica complementar (NSCA nº
3-6/2008):

4.1.3 Os relatórios não recorrem a quaisquer proce-
dimentos de prova para apuração de responsabilidade
civil ou criminal; estando em conformidade com o item 3.1
do Anexo 13 à Convenção de Aviação Civil Internacional,
recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através
do Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946.

As entrevistas são fornecidas com base no princípio da confi-
ança, pois deferidas no intuito de uso exclusivo para atividades de
prevenção, logo, seu emprego em processos judiciais ou inquéri-
tos viola o compromisso assumido, sem dizer que, eventualmen-
te, poderão voltar-se contra o próprio entrevistado, em absoluto
ferimento ao princípio da não auto-incriminação.
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2.4 Princípio da Máxima Eficácia Preventiva

Trata-se do princípio jurídico que produz maior distanciamento
entre a investigação SIPAER e os processos destinados à imputa-
ção de culpa, seja judicial (civil ou penal) ou administrativo.

O Princípio da Máxima Eficácia Preventiva consubstancia-se
na busca de qualquer elemento indicador da presença de uma
condição insegura, ainda que a título de hipótese e mesmo que
tenha apenas relação indireta com o sinistro aéreo, anomalia de
segurança essa que receberá tratamento como se fato concreto
fosse.  Além disso, Princípio da Máxima Eficácia Preventiva realiza
uma regressão causal ampla, ou seja, adota a teoria da conditio
sine qua non sem limites.

Ao definir a investigação SIPAER, a NSCA 3-6/20085  demons-
tra que elementos indiretos podem agregar-se à investigação: “atra-
vés do estabelecimento dos fatores contribuintes presentes, dire-
ta ou indiretamente, na ocorrência”.

O procedimento investigativo SIPAER ainda vai mais longe e
também considera eventuais hipóteses como substrato de suas
análises, que, inclusive, poderão ensejar na emissão de recomen-
dações de segurança (NSCA 3-6/2008):

4.1.1 Os relatórios são elaborados com base em fatores
contribuintes e hipóteses levantadas, sendo documen-
tos técnicos que refletem o resultado obtido pelo SIPAER
em relação às circunstâncias que contribuíram ou pos-
sam ter contribuído para desencadear a ocorrência.

O Princípio da Máxima Eficácia Preventiva tem como objetivo
evitar que um novo acidente ocorra, ainda que por mera hipótese.
Assim, eventual condição insegura hipotética receberá a devida
análise, que é a prolatação de uma recomendação de segurança e,
com isso, obtém-se a máxima eficácia da atividade de prevenção.

Mesmo que a hipótese seja diminuta, a Autoridade Aeronáuti-
ca a processará e, se necessário, emitirá uma recomendação de
segurança. Sendo assim, torna-se despiciendo quantificar os fa-

5 Item 2.1 da NSCA 3-6/2008.
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tores contribuintes, quer sejam indiretos, quer sejam hipotéticos,
pois, em qualquer grau que possua, pelo princípio da máxima efi-
cácia preventiva, deverá ser analisado e processado, a fim de di-
minuir ou eliminar possíveis efeitos de insegurança. Nesse senti-
do, estabelece a NSCA 3-6/2008:

4.1.2 Não é foco dos mesmos quantificar o grau de
contribuição dos fatores contribuintes, incluindo as
variáveis que condicionaram o desempenho humano, se-
jam elas individuais, psicossociais ou organizacionais que
interagiram propiciando o cenário favorável à ocorrência.

Há outro aspecto que deve ser abordado e já referido, em rápi-
das linhas atrás: a análise causal do acidente aeronáutico pelo
SIPAER.

A investigação SIPAER aplica a teoria da conditio sine qua non
em sua literalidade, na busca pelos múltiplos nexos de causalida-
de, com isso, a detração dos fatores contribuintes na relação de
causalidade do acidente aeronáutico poderá chegar até a fabrica-
ção da aeronave, independente da análise da “causalidade rele-
vante”, cenário absolutamente diferente do direito penal, que pos-
sui freios na aplicação da teoria da conditio sine qua non, tendo em
vista a busca por autoria criminal e, assim, por condutas previsí-
veis ou eivadas de dolo6.

Em vista disso, procura-se limitar o alcance dessa teoria, uti-
lizando-se outros institutos de estudo dogmático-penal, como, por
exemplo, a localização do dolo e da culpa no tipo penal (...).

Nesse sentido, uma investigação SIPAER, por exemplo, pode
emitir uma recomendação de segurança ao fabricante de determi-
nada aeronave, a fim de proceder à alteração de seu projeto aero-
dinâmico, para que melhore a sua eficiência operacional, indepen-
dente da previsibilidade da ocorrência do sinistro pelo fabricante,
tendo em vista que tal modificação recomendada se torna relevan-
te para auxiliar na prevenção de futuros acidentes.

6 BITENCOURT, Cezar R. Tratado de direito penal. 15 ed. São Paulo: Sarai-
va, 2010, v.1, p. 289.
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Já no campo criminal, o fabricante de uma arma não pode ser
atingido pela responsabilidade penal, no caso do emprego do arte-
fato num assalto, por absoluta ausência de previsibilidade da ilici-
tude.

Da análise acima, conclui-se o quanto impertinente é o em-
prego da investigação SIPAER para instruir processos judiciais,
haja vista a procura incansável do investigador em evitar um novo
acidente, provendo a máxima eficácia preventiva a investigação
SIPAER, quer seja adotando hipóteses e fatores indiretos, quer
seja provendo valor a determinada “causa” sem vínculo de rele-
vância com a previsibilidade do sinistro, elementos que tornam tal
investigação um objeto alienígena no esquema processual brasi-
leiro.

3. CONCLUSÃO

O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos, atualmente sob a atribuição da Autoridade Aeronáutica,
desenvolve-se sob balizas absolutamente diferentes do sistema
jurisdicional brasileiro, possuindo princípios jurídicos específicos,
capazes de tornar tal sistema um verdadeiro microssitema jurídi-
co especial.

O princípio da preservação da vida humana é o princípio cen-
tral do SIPAER, que ultrapassa as barreiras da aviação civil nacio-
nal e acaba por regular também o transporte aéreo internacional e
a aviação militar.

A inexistência de litígio, de partes e de acusação decorrem da
exclusiva finalidade preventiva que o SIPAER possui, procedimen-
to que visa à preservação da vida humana e, com isso, torna ina-
plicável a exigência de contraditório e ampla defesa ao procedi-
mento SIPAER, em vista da ausência das premissas que ensejam
a sua aplicação.

O princípio do sigilo e proteção da fonte, bem como da confi-
ança, formam a grade de proteção das informações de prevenção
de acidentes, estrutura protetiva que garante um fluxo contínuo e
estável de informações, sem o qual o SIPAER perderia sua eficá-
cia, como frequentemente alertado pela regulamentação do as-
sunto pela OACI.
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Importante registrar a plena conformidade do sigilo de dados,
requerida pela OACI e regulada pela Autoridade Aeronáutica, à Lei
Federal 11.527/2011, tanto pela adequação do conteúdo às hipóte-
ses legais autorizadoras (art. 23, inciso III), como pela correição
da autoridade classificadora do sigilo (art. 27, inciso III).

O princípio da máxima eficácia preventiva, coração do SIPAER
investigativo, é caracterizado pela busca de quaisquer situações
inseguras que interajam com a ocorrência do sinistro, ainda que a
título de hipótese ou de condição indireta.  Além disso, a cadeia de
causalidade do acidente é analisada pelo investigador em toda a
sua extensão, provendo o maior alcance da teoria da conditio sine
qua non, independentemente da análise da previsibilidade da ocor-
rência do acidente, mas suficiente para que uma recomendação
de segurança possa ser emitida, com o objetivo de diminuir ou
eliminar qualquer condição insegura detectada, por mais distante
que esteja do sinistro a cadeia causal.

Nesse sentido, consegue-se visualizar a extrema diferença
lógica que a estrutura investigativa SIPAER possui, se comparada
com os processos que visam à imputação de qualquer forma de
responsabilidade, bem como a elevada submissão que o SIPAER
possui em relação à confiança dos operadores aéreos na garantia
da neutralidade jurídica de tal investigação preventiva, sem a qual,
a segurança aérea da população é vertiginosamente fragilizada.
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A PROTEÇÃO À SAÚDE E O DIREITO

Alexandre (Costa de) Luna Freire*

A proteção à saúde. Arcabouço jurídico.
Multiplicidade de situações e tutela juris-
dicional. Instrumentos processuais.

A Saúde como “bem” jurídico permite ilações e relações com
diversos setores do conhecimento jurídico em prisma teórico, no
enfoque experimental da ação administrativa e da tutela judicial.
Considerado um bem jurídico, cuja substância axiológica pressu-
põe a utilidade que provém da necessidade: a geratriz do interes-
se a ser tutelado.

Amplo espectro de situações e demandas permeia um cená-
rio que envolve diversos ramos tradicionais do Direito, como, por
exemplo: Direito Constitucional; Direito do Trabalho; Direito Admi-
nistrativo; Direito Previdenciário; Conselho de Classe; Direito Tri-
butário; Direito Ambiental; Ensino Superior; Direito Civil; Direito
Penal; Direito do Consumidor. Afora estes “ramos” básicos há pos-
sibilidade de liames com outras áreas legislativas, a exemplo da
legislação do Turismo, Estrangeiros, Águas, Energia, etc. Postan-
do o problema “direito à saúde” como objeto da Teoria do Conheci-
mento Jurídico, refletem-se conexões necessárias na atualidade
do Direito Positivo Brasileiro, cuja concretização realiza-se atra-
vés das “relações” com  outros ramos. No âmbito do Direito Cons-
titucional, especificamente no financiamento à saúde e na Discri-
minação Constitucional de Rendas, as demandas judiciais prolife-

* Juiz Federal (5º Concurso Nacional/1988). Mestre em Direito (UFPE/2003).
Notório Saber (UFPB/1991). Da Academia Paraibana de Letras. Honorário da
Academia de Letras e Artes do Nordeste – ALANE. Do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte. Especialista em Direito Sanitário (UNB-
FIOCRUZ/2003). Especialista em Administração Tributária (UNIPÊ/1981). Es-
pecialista em Direito Empresarial (UFPB/1980). Bacharel em Ciências Jurídi-
cas e Sociais (UFPB/1977).
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raram na discussão sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho –
SAT; na Contribuição Provisória Movimentação Financeira – CPMF
(variante do IPMF); na COFINS e PIS; nas demandas relativas à
retenção de recursos à Saúde destinados a Município.

No Direito do Trabalho convergem hipóteses múltiplas, dentre
elas infrações à legislação do trabalho concernentes a repouso,
segurança, jornada, etc., e com a Emenda nº 45, de 2004, amplian-
do, ao que parece, a competência da Justiça do Trabalho sobre
estas matérias. Em Direito Administrativo relativamente à legisla-
ção sanitária: indenização por moléstia adquirida no trabalho; ver-
ba funcional da Vigilância Sanitária; disponibilidade de servidor da
Vigilância Sanitária; reforma militar por incapacidade física decor-
rente de acidente em serviço; extensão de programa de assistên-
cia médica a servidor aposentado; integralidade de pensão a be-
neficiário acometido de doença, entre outras contempladas na le-
gislação, independentemente da natureza funcional. Pretensão
recorrente concerne a fornecimento de medicamentos ou trata-
mento cirúrgico, em que ressoa a discussão sobre registro de
medicamento na ANVISA (vide Recomendação nº 31/2010/CNJ),
entre outros aspectos. A propósito, a Resolução nº 107/2010/CNJ
trata dos Comitês Executivos Estaduais de Saúde, que têm como
finalidade o monitoramento de ações judiciais que envolvam maté-
ria alusiva à assistência à saúde e a proposição de medidas con-
cretas voltadas à otimização das rotinas processuais relaciona-
das às demandas de saúde.

Um ponto relevante e ainda pouco explorado em termos teóri-
cos, porém, com repercussão judicial, é dos Conselhos Profissio-
nais, notadamente voltados à área da Saúde. São exemplos: exer-
cício de cargo administrativo em hospital público; admissão nas
Forças Armadas de Técnicos em Fisioterapia; inscrição no Con-
selho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) de estabelecimen-
to comercial de carnes e mercearia; inscrição de panificadora no
CRMV; inscrição de auxiliar de Farmácia no Conselho Regional de
Farmácia (CRF); presença de responsável técnico farmacêutico
em dispensário de hospital; registro de hospital em CRF; registro
de estabelecimento comercial de medicamentos, perfumarias e
conveniências no CRF; fiscalização do exercício profissional de
farmacêutico.
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No Direito Previdenciário, o elenco de hipóteses é vasto a re-
fletir a conjuntura do Sistema Previdenciário. Destacam-se diver-
sas situações: valor de auxílio-doença e aposentadoria por invali-
dez; restabelecimento de aposentadoria por invalidez; concessão
de amparo assistencial; concessão de auxílio-doença decorrente
de moléstia adquirida no trabalho. Especialmente no Direito Tribu-
tário: não-incidência de imposto de renda sobre proventos de apo-
sentadoria decorrente de cardiopatia; taxa de classificação vege-
tal incidente sobre produto importado; inscrição no SIMPLES em
face da atividade econômica de análises clínicas.

Em relação ao Direito Ambiental, hipóteses como: edificação
de reservatório de água e poço artesiano em área de preservação
ambiental; construção residencial em área de preservação ambien-
tal (em manguezal ou às margens de cursos de água); instalação
de aterro sanitário por edilidades. No âmbito do Ensino Superior
merece considerar situações como a transferência de curso em
razão de doença ou remoção funcional devido à doença, entre
outras. No que tange à saúde/habitação – ambas tutelas funda-
mentais: vício de construção de imóvel vinculado ao Sistema Fi-
nanceiro da Habitação, com risco de demolição ou construção ir-
regular ameaçando a integridade ou a saúde do morador.

No Direito Penal, a amplitude correlacional é vasta citando,
ilustrativamente: crime ambiental referente à poluição provocada
por construção em área de preservação permanente; busca e apre-
ensão de animal portador de moléstia infecto-contagiosa. A área
de tráfico ilícito de substância entorpecente é bastante inserida na
ação administrativa e ação judicial. São estes alguns casos no
cenário, que evidenciam a relevância do bem jurídico “Saúde” par-
ticipando na interlocução das idéias jurídicas necessárias à tutela
judicial.

No elenco das situações consideradas, o foco das tutelas ju-
diciais merece análise das principais “modalidades” processuais
desenvolvidas, quais sejam: a ação ordinária, pelo procedimento
ordinário ou sumário (antes sumaríssimo); as ações cautelares; a
ação civil pública; o mandado de segurança e a ação penal. A ação
ordinária, em que o processo de conhecimento se desenvolve – e,
na maior parte dos casos, teoricamente mais célere –, permite a
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realização de uma instrução concentrada com eventual perícia téc-
nica, e notadamente a “antecipação de tutela”, uma vez que o bem
jurídico revela “saúde e/ou vida”  e deva ser incrustado de conteú-
do ético. Já a ação sumária, embora a legislação preconize maior
rapidez, na prática, na maioria das vezes, não logra o intento. Com
efeito, a maior parte das demandas revela instrução com provas
documentais, a convergir o julgamento conforme o estado do pro-
cesso – o que é mais rápido. As audiências nas ações sumárias
demandam providências burocráticas e tempo, surtindo efeito con-
trário ao pretendido.

As ações cautelares estão hoje suplantadas pela “tutela ante-
cipada”, uma vez que as ações cautelares visam à garantia da
ação principal, o que pode ser resolvido com a antecipação da
tutela. O mandado de segurança, de cabimento restrito, visa à pro-
teção de tutela específica (mandamental) impugnando ato de au-
toridade – ou ameaça – que vulnere interesse juridicamente prote-
gido pela ação constitucional mandamental. Instalado no texto cons-
titucional e legal, a proteção “a direito líquido e certo” é uma ex-
pressão vaga e conceitual que tem dado margem a dúvidas insu-
peradas de interpretação. O que é relevante destacar é a impor-
tância da relação jurídica mandamental, que consiste na emer-
gência de uma tutela jurídica especialíssima – de natureza man-
damental – a ser garantida pelo mandado de segurança.

Noutra órbita, a ação civil pública visa à tutela de interesses
difusos ou coletivos e revela a proteção a tutelas específicas e
inespecíficas quanto às titularidades.
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A REMESSA NECESSÁRIA NO PROJETO DO NOVO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL

Frederico Augusto Leopoldino Koehler*

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Pela extinção
da remessa necessária. 3. As vantagens
da Fazenda Pública como litigante habi-
tual (repeat-player litigant). 4. Análise da
redação do artigo 483 do projeto do novo
CPC. 5. Conclusão. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O projeto do novo Código de Processo Civil, após ter sido apro-
vado no Senado Federal e enviado para apreciação da Câmara
dos Deputados, onde passou a intitular-se PL nº 8.046/2010, entra
na fase em que serão travadas as derradeiras discussões em
busca dos melhores caminhos a serem seguidos na reestrutura-
ção do sistema processual civil brasileiro.

É inserido neste contexto que o presente estudo visa à análise
da remessa necessária – antigamente conhecido por apelação ex
officio, e a partir do CPC de 1973 por diversos outros nomes, como
remessa ex officio, remessa obrigatória, reexame oficial, duplo grau
de jurisdição obrigatório e outros – instituto que acompanha o pro-
cesso civil pátrio desde o nascedouro1, atualmente previsto no art.

* Juiz Federal do TRF-5ª Região. Mestre em Direito Público pela UFPE.
Professor Assistente da Faculdade de Direito do Recife – UFPE. Membro da
Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. Membro
do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP.

1 Surgiu no cenário jurídico brasileiro pós-independência pela primeira vez
no art. 90 da Lei de 4 de outubro de 1831 e, a partir de então, passou a manifes-
tar-se em diversas leis do Império e, posteriormente, da República, não sain-
do de cena até o presente momento. Cf. SIMARDI, Cláudia. Remessa obrigató-
ria. In: ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER,
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475 do CPC, e regulado pelo art. 483 do projeto sob o nomen juris
de remessa necessária.

2. PELA EXTINÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA

A doutrina e a jurisprudência travaram um longo debate acer-
ca da natureza jurídica da remessa necessária. Defende-se nes-
se estudo que tal instituto não é recurso, mas sim condição de
eficácia da sentença e pressuposto do seu trânsito em julgado2.
Nesse sentido, Cândido Dinamarco refere que não se trata so-
mente de negar autoridade de coisa julgada às sentenças proferi-
das nas hipóteses indicadas em lei, mas de excluir-lhes por com-
pleto qualquer eficácia, pois a remessa oficial possui efeito sus-
pensivo, não permitindo sequer a execução provisória da senten-
ça3.

O instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório é criticado
doutrinariamente, pugnando-se pela sua supressão, pois apenas
se justificava para proteger a Fazenda Pública quando o Estado
era mal aparelhado em sua defesa jurídica, o que, há muito, não
corresponde à realidade do país, citando-se como exemplo disso
a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados4.

Corroborando esse entendimento, confira-se a sétima propos-
ta do Ministro Ruy Rosado de Aguiar para alteração do sistema
recursal cível:

Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São
Paulo: RT, 2000, p. 123. Para um histórico detalhado da remessa necessária,
vide FONTES, Márcio Schiefler. Direito Processual Intertemporal Aplicado: a Lei
10.352 e as Restrições ao Reexame Necessário. Jurisprudência Catarinen-
se, vols. 108/109, p. 140-146.

2 Cf., por todos: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em
juízo. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 179; VAZ, Paulo Afonso Brum. O
reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal, Brasília,
a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 264-265.

3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 6. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 130.

4 COSTA, José Rubens. Duplo grau de jurisdição obrigatório – alteração da
Lei nº 10.352/2001. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, a. 93, v. 823, maio
2004, p. 119-126.
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7. Não haverá remessa necessária.
JUSTIFICATIVA
As entidades beneficiadas com o regime do reexame ne-
cessário dispõem hoje de meios de defesa suficientes para
lhes garantir a possibilidade de recurso voluntário.5

De fato, procedendo a uma análise histórica, defende Júlio
César Rossi que o direito brasileiro transplantou do direito lusitano
antigo, sem qualquer justificativa, o instituto da apelação ex officio,
que tinha razão de ser em Portugal como medida de controle dos
poderes quase onipotentes que tinha o juiz quando da vigência do
sistema inquisitorial daquele país. Sustenta o autor mencionado
que, naquele país, o magistrado tinha a faculdade de iniciar um
processo e de recolher as provas para o julgamento, o que, sem
fiscalização obrigatória por outro órgão judicante, poderia redun-
dar em um instrumento de perseguição de inocentes6.

O eminente Alfredo Buzaid, mentor do Código de Processo
Civil de 1973, lutou pela extinção do reexame necessário desde o
Anteprojeto, não tendo, contudo, obtido a unanimidade para a rea-
lização dos seus planos7. Já em 1951, em sua obra magistral so-
bre a apelação ex officio no CPC de 1939, Buzaid declarava:

Em suma, existindo, atualmente, no seio da organização
judiciária do país, órgãos especializados e suficientemen-
te aptos para promoverem a defesa do fisco, dos menores,
interditos e ausentes, não há necessidade de se manter
um recurso que João Monteiro, com muita razão, crismou
com a denominação de extravagância judiciária (...). Con-
vém, portanto, jure constituendo, estirpá-lo do Código como
um remédio de energia terapêutica negativa (...). E isto

5 BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos
Estudos da Justiça Federal. Brasília-DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p.
26.

6 ROSSI, Júlio César. O Reexame Necessário. Revista Dialética de Direito
Processual, São Paulo: Dialética, n. 23, fev. 2005, p. 41.

7 FONTES, Márcio Schiefler. Direito Processual Intertemporal Aplicado: a Lei
10.352 e as Restrições ao Reexame Necessário. Jurisprudência Catarinen-
se, vols. 108/109, n. 31, 2005, p. 145-146.
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porque, nem histórica nem cientificamente, se justifica sua
manutenção no sistema do direito processual vigente8.

Ada Pellegrini Grinover9 qualifica a remessa necessária de ver-
dadeiro privilégio antiisonômico, eivado de inconstitucionalidade,
em virtude de se estabelecer em razão da pessoa de uma das
partes, e não em razão da relevância pública da matéria objeto do
processo10. Entretanto, apesar da resistência de cunho doutriná-
rio, a jurisprudência é reiterada em admitir que as prerrogativas
atribuídas à Fazenda Pública não conflitam com os princípios cons-
titucionais do processo, especialmente com o princípio da isono-
mia11.

A jurisprudência do STJ sobre o tema demonstra um descon-
forto dos Ministros com o instituto, alvo de duras críticas, embora
não deixe de ser aplicado nos casos sub judice:

Em verdade, o instituto traduz uma deformação cultural,
herdada de nossas origens: a falta de confiança do Estado
em seus agentes e a leniência em sancionar quem pratica
atos ilícitos em detrimento do interesse público. Se o Juiz
ou o Advogado do Estado é desidioso ou prevaricador, ou-
tros povos o afastariam da magistratura. Nós, não: cria-
mos uma complicação processual, pela qual, violentando-
se o princípio do dispositivo, obriga-se o juiz a recorrer.
(REsp 29.800-7/MG, 1ª Turma, j. 16.12.1992, Rel. Ministro
Humberto Gomes de Barros)

4. As normas de remessa necessária, por óbvio, pela sua
afinidade com o autoritarismo, são de direito estrito e de-

8 BUZAID, Alfredo. Da apelação ex officio no sistema do Código de Proces-
so Civil. São Paulo: Saraiva, 1951, p. 58.

9 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios Constitucionais e o Código de
Processo Civil. São Paulo: José Bushatsky, 1975, p. 45.

10 No mesmo sentido, suscitando a inconstitucionalidade da remessa ne-
cessária, por vulneração ao princípio da isonomia, confira-se: GIANNICO, Mau-
rício. Remessa obrigatória e o princípio da isonomia. Revista de processo, a.
28, n. 111, jul./set. 2003, p. 59.

11 VAZ, Paulo Afonso Brum. O reexame necessário no novo processo civil.
Revista Direito Federal, Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 262.
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vem ser interpretadas restritivamente ... (ED no AgrReg no
REsp 353.697/SP, 6ª Turma, j. 19.12.2003, p. 356, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido)

Afora isso, a existência de remessa necessária torna inócuo o
propósito de aceleração existente no instituto do recurso adesivo,
nas lides em que haja sucumbência parcial da Fazenda Pública.
O recurso adesivo foi introduzido no sistema pátrio pelo CPC de
1973, tendo por influência o processo civil alemão, com o propósi-
to de acelerar o julgamento da lide. Sua utilidade reside naquelas
hipóteses em que ambas as partes, cada qual per se, não têm
interesse em recorrer, por julgar mais conveniente conformar-se
com a sentença parcialmente desfavorável do que arriscar um
segundo julgamento da causa12.

Nessas hipóteses, os demandantes podem aguardar para
averiguar se a parte contrária interporá apelação e, em caso posi-
tivo, abre-se-lhes a via do recurso adesivo. Caso não haja recur-
so, a sentença transitará em julgado de imediato. Contudo, no caso
de sucumbência parcial em lide contra a Fazenda Pública, não há
razão para que a parte deixe de interpor apelação, pois sabe que,
mesmo que deixe de fazê-lo, não ocorrerá o trânsito em julgado
sem a reapreciação da causa no bojo do reexame obrigatório13.
Isso traz ainda mais morosidade ao julgamento do apelo, uma vez
que o tribunal deverá se debruçar sobre mais um recurso, com
seus respectivos argumentos.

Paulo Afonso Brum Vaz14 traz a seguinte análise sobre a re-
messa oficial:

12 Vide SILVA, José Afonso da. Sugestões do Dr. José Afonso da Silva ao
Anteprojeto do Código de Processo Civil, p. 1-2. Escrito a convite do Instituto
Brasileiro de Direito Processual Civil. Documento datilografado não publicado.

13 Flávio Cheim Jorge sustenta a interessante tese de que, sendo caso de
remessa necessária, nenhuma das partes pode se valer da apelação adesiva,
porquanto, como as partes já sabem previamente que haverá remessa dos
autos ao tribunal, não se faz presente um dos requisitos do recurso adesivo,
nomeadamente, a conformação inicial com o julgado. JORGE, Flávio Cheim.
Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. São Paulo: RT, 1999, p. 269-
271.

14 VAZ, Paulo Afonso Brum. O reexame necessário no novo processo civil.
Revista Direito Federal, Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 261 e 290.
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... sabe-se que o atraso, de efeitos nefastos, não se deve
apenas aos problemas de ordem estrutural da justiça, mas
também aos instrumentos processuais que lhe são dispo-
nibilizados pelo sistema. O reexame necessário, por exem-
plo, constitui uma etapa do procedimento que culmina por
atrasar no tempo a efetiva satisfação dos direitos violados.
(...)
O nosso entendimento é de que o reexame necessário
deveria ser extinto de nosso sistema processual, por re-
presentar motivo de atraso na entrega da prestação juris-
dicional. Embora freqüentes os casos em que o reexame
proporciona a reforma da sentença proferida, pensamos
que a tutela dos direitos, disponíveis e indisponíveis, in-
cumbe àqueles a quem a lei titulariza, e não ao Poder
Judiciário.

O Juiz Federal Agapito Machado também prega pela extinção
do duplo grau de jurisdição obrigatório, lembrando não ser sufici-
ente que a Constituição determine a proporcionalidade entre juiz,
população e quantidade de processos, sendo imprescindível que
as leis sejam alteradas com rapidez pelo Congresso Nacional, a
fim de diminuir efetivamente a demora processual, devendo-se eli-
minar alguns recursos desnecessários, bem como o reexame
necessário15.

Há autores que sustentam não haver como defender o reexa-
me obrigatório em favor da Administração Pública em juízo, exceto
para Estados e municípios com orçamentos reduzidos, por ser
verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça16. João Monteiro afirma
o seguinte:

15 MACHADO, Agapito. A nova Reforma do Poder Judiciário. Revista Direito
Federal, Brasília, a. 23, n. 79, mar./maio 2005, p. 62.

16 FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: bar-
reira ao acesso à Justiça? Revista CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 25.
Defendendo ser justificada a existência do reexeme necessário apenas para
os Municípios, suas autarquias e fundações de direito público, vide: ALVES,
Francisco Glauber Pessoa. A Remessa Necessária e suas mudanças (Leis
ns. 10.259/2001 e 10.352/1001). LEX – Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e Tribunais Regionais Federais, a. 14, n. 155, jul. 2002, p. 15.
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se o Estado tem o dever de proporcionar aos litigantes,
pelas leis de organização judiciária, máxima garantia de
probidade e acerto, não pode vir ele mesmo, com a cria-
ção de duas instâncias, fazer sentir que a primeira não
reúne aquelas condições de garantia.17

Oportuno registrar-se interessante pesquisa realizada no âm-
bito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por intermé-
dio da coleta de dados no site da instituição, referentes ao ano de
2004. Restringiu-se a pesquisa aos processos cíveis em que não
foi interposta apelação, ou seja, aos casos em que o processo
subiu à instância ad quem apenas devido ao reexame necessário.
O TJPE, por intermédio de suas Câmaras Cíveis, recebeu, no ano
de 2004, 302 (trezentos e dois) reexames necessários para julga-
mento. Foram julgados 259 (duzentos e cinqüenta e nove), sendo
201 (duzentos e um) mediante decisões colegiadas das seis Câ-
maras Cíveis que compõem a Corte e 58 (cinqüenta e oito) por
meio de decisões monocráticas dos Desembargadores. 195 (cento
e noventa e cinco) decisões negaram provimento ou não conhe-
ceram do reexame, enquanto 64 (sessenta e quatro) deram-lhe
provimento total ou parcial. Das 64 (sessenta e quatro), 49 (qua-
renta e nove) referem-se a decisões que anularam a sentença de
primeiro grau por ter o magistrado reconhecido ex officio a prescri-
ção intercorrente em feitos do executivo fiscal, questão à época
bastante tormentosa nos tribunais e hoje pacificada via alteração
legislativa. Atualmente, a propósito, a nova redação do § 4º do art.
40 da Lei de Execuções Fiscais, atribuída pela Lei nº 11.051/2004,
prescreve que “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato” (grifos nossos). Assim, seriam apenas 15
(quinze) acórdãos favoráveis à Fazenda Pública, o que corres-
ponde a 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) do total de
julgados, enquanto em 94,21% (noventa e quatro vírgula vinte e
um por cento) dos julgados, o julgamento da remessa necessária

17 Apud BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARI-
NONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos de Direito Processual Civil: homena-
gem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 144.
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serviria apenas para confirmar o teor da sentença18. Apesar do
perímetro reduzido da investigação de dados, a referida pesquisa
logra demonstrar empiricamente a pouca utilidade prática do insti-
tuto.

A propósito, não se pode deixar de registrar a grave ausência
de estatísticas sobre a eficácia (índice de provimento) das remes-
sas necessárias, a fim de averiguar se vale a pena ou não manter
o instituto no novo CPC. Isso decorre da própria cultura brasileira,
que não é plenamente consciente da importância da produção e
do exame de dados estatísticos, o que também ocorre na área
jurídica19. Os juristas em outros países se utilizam rotineiramente
dessa ferramenta para subsidiar reformas legislativas20.

Francisco Glauber Pessoa Alves resume bem a necessidade
de substituição do reexame necessário por outras medidas mais
eficazes para resguardar a coisa pública, pelo que se pede vênia
para transcrever trecho da lição do referido autor, in verbis:

À evidência, por ela busca-se evitar dois lamentáveis con-
textos: a) o do mau administrador, que não toma as pre-
cauções necessárias na gestão pública, espelhando-se
isso na insuficiente defesa jurídica, seja por inépcia, seja
por má-fé; b) a do juiz inepto, que por decisão suposta-
mente desconforme ao direito finda por prejudicar a coisa
pública.
O instituto é inegavelmente preconceituoso. Quer contra o
administrador, quer contra o julgador de primeiro grau. Mais

18 MAIA, Renato Vasconcelos. Inconstitucionalidade do reexame necessá-
rio face aos princípios da isonomia e da celeridade processual. Revista da
ESMAPE, Recife, v. 11, n. 23, jan./jun. 2006, p. 259-260 e 281-285.

19 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. A Razoável Duração do Pro-
cesso. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 188-189.

20 A título exemplificativo, confiram-se: VIGORITI, Vicenzo. Notas sobre o
custo e a duração do processo civil na Itália. Revista de Processo, a. 11, v. 43,
jul./set. 1986, p. 142-148; OTA, Shozo. Reform of Civil Procedure in Japan. The
American Journal of Comparative Law, volume XLIX, number 4, fall 2001;
NOTTAGE, Luke. Civil Procedure Reforms in Japan: The Latest Round. Ritsu-
meikan Law Review, n. 22, p. 81-86, 2005. Disponível em: <http://
www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2012.
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fácil pôr no plano meramente processual medidas acaute-
latórias, do que tomar as providências efetivas contra os
dois incapazes titulares de funções públicas21.

Em suma, sugere-se a extinção da remessa necessária do
ordenamento jurídico pátrio, por configurar-se como um obstáculo
à efetivação da razoável duração do processo22.

3. AS VANTAGENS DA FAZENDA PÚBLICA COMO LITIGAN-
TE HABITUAL (REPEAT-PLAYER LITIGANT)

O professor Marc Galanter desenvolveu a distinção entre os
chamados litigantes eventuais (one-shot litigants) e os litigantes
habituais (repeat-player litigants), baseado primariamente na fre-
quência de encontros com o sistema judicial. Ele sugere que a
distinção corresponde aos indivíduos que possuem contatos iso-
lados e incomuns com o sistema judicial e organizações com uma
vasta experiência judicial. As vantagens do repeat-player litigant,
segundo Galanter, são numerosas: (1) a experiência com a lei per-
mite um melhor planejamento para o litígio; (2) ele possui econo-
mia de escala devido ao grande número de casos; (3) possui opor-
tunidades de desenvolver relações informais com membros da
instituição decisora; (4) pode distribuir o risco da litigância entre
mais casos; e (5) pode utilizar estratégias em casos particulares
para assegurar uma postura mais favorável em casos futuros.
Devido a essas vantagens, os litigantes habituais são mais efeti-
vos que os eventuais23.

O que faz com que um litigante seja frequente ou esporádico
não é apenas o tipo de litígio em que está envolvido, mas também

21 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A Remessa Necessária e suas mu-
danças (Leis ns. 10.259/2001 e 10.352/1001). LEX – Jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, a. 14, n. 155, jul. 2002,
p. 14-15.

22 Sobre o princípio da razoável duração do processo, vide: KOEHLER, Fre-
derico Augusto Leopoldino. A Razoável Duração do Processo. Salvador: Jus-
podivm, 2009.

23 Apud CAPPELLETTI, Mauro and GARTH, Bryant (editors). Access to Jus-
tice: a world survey. Book 1, v. I. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff &
Milan: Giuffrè, 1978, p. 17-18.
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a sua dimensão e os recursos disponíveis, que tornam distinta –
menos custosa e mais próxima – a sua relação com o tribunal. O
tipo ideal de litigante frequente é, de acordo com Galanter, aquele
que tem tido e prevê que vai ter litígios frequentes, que corre pou-
cos riscos relativamente ao resultado de cada um dos casos e
que tem recursos suficientes para perseguir os seus interesses
de longo prazo. O tipo ideal de litigante esporádico, pelo contrário,
é o litigante cujo valor do litígio é demasiado importante relativa-
mente à sua dimensão, ou demasiado pequeno relativamente ao
custo da reparação, para poder ser gerido de forma racional e ro-
tineira. São fundamentalmente as pessoas singulares, não sendo
comum que recorram à Justiça duas vezes na vida pelo mesmo
motivo e por isso não estão dotadas dos recursos necessários
para fazê-lo, sendo mais cara a litigância, maiores o risco que cor-
rem e o empenho que colocam na resolução do problema24.

Há outras vantagens do litigante habitual não citadas por Ca-
ppelletti e Garth: ele programa e estrutura as suas relações con-
tratuais de forma a garantir a sua defesa em caso de eventual
conflito, sendo muitas vezes ele próprio a escrever o contrato; tem
um fácil acesso a especialistas; pode e tem interesse em influen-
ciar, não só o próprio conteúdo das leis, substantivas ou proces-
suais, mas também a sua interpretação, para que ambas lhe se-
jam favoráveis, visto ser repetidamente afetado por elas25.

A Fazenda Pública enquadra-se perfeitamente na figura do
repeat-player litigant. Um segurado da Previdência Social, um con-
tribuinte, ou um servidor, agindo de forma isolada, são o exemplo
ideal de one-shot litigant.

Senão vejamos. A Fazenda Pública possui as seguintes van-
tagens: 1) goza de isenção de custas; 2) está protegida por enor-
me teia burocrática; 3) dispõe de orçamento volumoso; 4) dispõe

24 SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PE-
DROSO, João e FERREIRA, Pedro Lopes. Os Tribunais nas Sociedades Con-
temporâneas: o caso português. 2. ed. Porto: Afrontamento, 1996, p. 71 e 73.

25 SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PE-
DROSO, João e FERREIRA, Pedro Lopes. Op. cit., p. 71-72.
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de funcionários de carreira remunerados para sua defesa em juí-
zo, selecionados mediante rigoroso e concorrido concurso públi-
co; 5) dispõe de funcionários de carreira para lhes prover asses-
soria técnica; 6) tem acesso mais fácil a informações que comu-
mente se encontram dentro de suas próprias repartições; 7) no
aspecto cultural e político, seus procuradores gozam de status
mais elevado do que a maioria dos advogados particulares, o que
lhes garante maior mobilidade diante dos magistrados e das ins-
tâncias decisórias; 8) acompanha o fluxo burocrático do poder
(seus defensores estão mais conectados com as instabilidades e
decisões do governo); 9) pagamento mediante precatório e a im-
penhorabilidade dos seus bens; 10) a comunicação entre os diver-
sos órgãos públicos é feita por malote já estabelecido, funcional e
constante; 11) cada órgão do governo lida com grande quantidade
de litígios sobre a mesma matéria26. Um segurado da Previdência
Social, contribuinte ou servidor, por sua vez, não detém nenhuma
das vantagens listadas.

Verifica-se, assim, que a manutenção do duplo grau de jurisdi-
ção obrigatório com base apenas na busca da proteção da coisa
pública, nos tempos atuais, revela um tratamento da Fazenda Pú-
blica como se hipossuficiente fosse, o que não se justifica por se
encontrar, geralmente, em situação de superioridade técnica por
conta de sua litigância habitual27.

Portanto, a posição da Fazenda Pública como repeat-player
litigant e as vantagens que lhe são atribuídas em virtude de tal sta-
tus fazem com que a concessão de mais um privilégio – no caso,
a remessa necessária – fira a isonomia processual e a paridade
de armas entre os demandantes (Waffengleichheit), constituindo-
se como forte óbice à realização da razoável duração do proces-
so.

26 FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: bar-
reira ao acesso à Justiça? Revista CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 24-25.

27 LOPES JÚNIOR, Nilson Martins. Sentenças ilíquidas e remessa neces-
sária. Revista de Processo, São Paulo: RT, a. 33, n. 161, jul. 2008, p. 341.
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4. ANÁLISE DA REDAÇÃO DO ARTIGO 483 DO PROJETO
DO NOVO CPC

Inicialmente, a comissão de juristas encarregada de elaborar
o novo CPC encaminhou ao Presidente do Senado Federal um
sumário com os resultados da primeira fase dos trabalhos desen-
volvidos e, dentre as sugestões, destacava-se a proposta de ex-
tinção da remessa necessária28 . Tal proposta, contudo, não vin-
gou, prevendo o substitutivo remetido à Câmara dos Deputados a
regulamentação da remessa necessária no art. 483, nos seguin-
tes termos:

Art. 483. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não pro-
duzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de
direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embar-
gos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública.
III - que, proferida contra os entes elencados no inciso I,
não puder indicar, desde logo, o valor da condenação.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a
remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não
o fazendo, deverá o presidente do respectivo tribunal avo-
cá-los.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que o
valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vanta-
gem econômica em discussão for de valor certo inferior a:
I – mil salários mínimos para União e as respectivas autar-
quias e fundações de direito público;
II – quinhentos salários mínimos para os Estados, o Distri-
to Federal e as respectivas autarquias e fundações de di-
reito público, bem assim para as capitais dos Estados;
III – cem salários mínimos para todos os demais municí-

28 DONOSO, Denis. Reexame necessário. Análise crítica e pragmática de
seu regime jurídico. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo: Dialé-
tica, n. 87, jun. 2010, p. 48. Registre-se que o autor defende a extinção da
remessa necessária na versão final do projeto do novo CPC.
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pios e respectivas autarquias e fundações de direito públi-
co.
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando
a sentença estiver fundada em:
I - súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos
repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Abre-se aqui um pequeno parêntese para registrar que a idéia
de extinção da remessa necessária já vem sendo discutida há um
bom tempo no Congresso Nacional. Elaborou-se, em 2003, proje-
to de lei propondo: “...o fim do reexame necessário para condena-
ções de até 500 salários mínimos e a possibilidade de penhora de
bens dominicais”29. A referida proposta teve início com o Projeto de
Lei nº 3.533/2004, de autoria do Deputado Federal Marcelo Guima-
rães Filho, que previa a continuidade do duplo grau de jurisdição
apenas nos Municípios com população igual ou inferior a um mi-
lhão de habitantes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara rejeitou o referido projeto e aprovou o Projeto de Lei nº 3.615/
2004, de autoria do Deputado Federal Maurício Rands, que prevê a
revogação do art. 475 do CPC, extinguindo a remessa necessária.
Houve aprovação e o envio ao Senado – passando a ser o PLC nº
6/2005 –, onde a Senadora Ideli Salvati apresentou uma emenda
substitutiva para manter a remessa necessária, modificando o § 2º
do art. 475 do CPC, para afastar a aplicação do instituto apenas
quando a condenação ou o valor controvertido for de valor certo
não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos – equivalen-
tes atualmente a R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais) –,
bem como no caso de procedência dos embargos de devedor na
execução de dívida ativa de valor não superior àquele limite. A refe-
rida emenda substitutiva foi aprovada pela CCJ do Senado e pelo
Plenário daquela Casa, e aguardava nova apreciação pela Câma-

29 Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Brasília-DF: Ministério da
Justiça, p. 23.
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ra dos Deputados, até ter sido arquivada em virtude do Projeto do
novo CPC30.

Volvendo à análise do artigo 483 adrede referido, cabem elo-
gios quando traz valores diferenciados para a sua dispensa caso
a parte envolvida seja a União e as respectivas autarquias e funda-
ções de direito público (limite de mil salários mínimos), os Esta-
dos, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de
direito público, bem assim para as capitais dos Estados (limite de
quinhentos salários mínimos), ou, por fim, para todos os demais
municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
(limite de cem salários mínimos). De fato, os entes mais ricos e
bem aparelhados precisam ainda menos do reexame ex officio.

Da mesma forma, afigura-se saudável a inclusão da dispensa
da remessa necessária quando a sentença estiver fundada em
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (o CPC atual pre-
vê apenas jurisprudência do Plenário do STF) ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos, ou em
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência.

Cabe, entretanto, uma crítica, qual seja, a de que o valor da
condenação é um critério que gera um problema prático. Isso por-
que, em muitos casos o juiz profere sentença sem valor exato de
condenação, incluindo na sentença apenas os parâmetros para a
realização do cálculo em momento posterior. Por exemplo, quan-
do o magistrado reconhece o direito de um servidor inativo a rece-
ber uma gratificação no mesmo percentual dos servidores ativos,
deixando a elaboração do cálculo para o momento da execução.
Nesses casos, muito comuns no cotidiano forense, o valor da con-
denação pode variar bastante, a depender de fatores como o salá-
rio e os percentuais envolvidos. Na imensa maioria dos casos,
contudo, é possível perceber de antemão que o valor da condena-

30 Consultem-se detalhes do projeto nos sites da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Disponível, respectivamente, em: <http://www.camara.gov.br/
internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=254363>, e em: <http://www.senado.gov.br/
atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=71942>. Acesso em: 02 fev. 2012.
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ção não superará o limite de 1000 (mil) ou 500 (quinhentos) salá-
rios mínimos. Mesmo assim, a remessa necessária será obriga-
tória nesses casos e em todos os casos em que não for fixado
valor exato na condenação. Isso devido à jurisprudência firmada
pela Corte Especial do STJ, no sentido de que deve haver remes-
sa necessária em face de sentença ilíquida proferida contra a Fa-
zenda Pública, não sendo possível a adoção do valor atualizado
da causa como parâmetro para se aferir a incidência ou não da
excepcionalidade da regra estabelecida no art. 475, § 2º, do CPC.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTEN-
ÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO. REMES-
SA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMEN-
TO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP. N.
1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO 543-C DO
CPC.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, deve-
rá haver remessa necessária em face de sentença ilíquida
contra os Entes Federativos e as suas respectivas autar-
quias e fundações de direito público.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1209536/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010,
DJe 19/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. LIMI-
TAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º DO ART. 475 DO CÓDI-
GO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAU-
SA DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SES-
SENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROLAÇÃO DA SENTEN-
ÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REMESSA NECESSÁRIA.
EXAME OBRIGATÓRIO. PRECEDENTE DA CORTE ES-
PECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça fir-
mou compreensão no sentido de que, nos casos de iliqui-
dez do título judicial, não é possível a adoção do valor atu-
alizado da causa como parâmetro para se aferir a incidên-
cia ou não da excepcionalidade da regra estabelecida no
art. 475, § 2.º, do Código de Processo Civil.
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2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as ra-
zões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Pensamos, portanto, que, para equacionar a questão da dis-
pensa do reexame necessário em função do valor da condenação
e a existência de sentenças ilíquidas, seria melhor a adoção da
previsão original do projeto do novo CPC, em cujo art. 478, § 4º,
lia-se: “quando na sentença não se houver fixado valor, o reexame
necessário, se for o caso, ocorrerá na fase de liquidação”. Assim,
ao invés de se realizar a remessa de todas as sentenças ilíquidas
proferidas contra a Fazenda Pública ao tribunal para reexame,
apenas nos pouquíssimos casos em que fosse constatada a su-
peração do limite legal após a liquidação, seria necessária essa
remessa obrigatória.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se, ao final deste estudo, que a manutenção da re-
messa necessária no novo Código de Processo Civil que se avizi-
nha contribuirá para prolongar, sem a contrapartida de benefícios
concretos para a segurança jurídica, o desfecho das demandas
judiciais, prejudicando a efetivação do princípio da razoável dura-
ção dos processos.
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Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo*

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A tutela de evi-
dência dos precedentes jurisprudenciais do
STJ e do STF no projeto do novo CPC (art.
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como fator de aproximação do juiz brasi-
leiro ao sistema do common Law. 4. Con-
clusão. 5. Bibliografia.

1. Introdução

A demora na entrega da prestação jurisdicional ocasiona sé-
rios prejuízos às pessoas que acionam o Poder Judiciário para
solucionar seus conflitos.

É que ultrapassado o tempo razoável para resolver a lide ou
lhe conferir uma solução eficaz de modo expedito, qualquer deci-
são posterior será, de modo inexorável, injusta, por maior que seja
o mérito científico do conteúdo desta.

Em resposta a tal morosidade, a Emenda Constitucional nº
45/04 (Reforma do Poder Judiciário) acrescentou o inciso LXXVIII
no art. 5º da Carta Magna, tornando expresso o princípio da razoá-
vel duração processual.

Importante registrar a posição do professor Ivo Dantas1 , o qual
defende que o princípio da razoável duração do processo é mero

* Juiz Federal Substituto da 19ª Vara/PE.
1 DANTAS, Ivo. Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2007.
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desdobramento do princípio do devido processo legal, tendo ocor-
rido mera explicitação do mesmo. Veja-se:

Os conceitos de razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação (apesar de
indeterminados) estão incorporados, de forma expressa,
ao conceito de Devido Processo Legal em sua perspecti-
va processual, o que significa dizer que torna a Responsa-
bilidade do Estado pela demora da prestação jurisdicional
exigível através de decisão do Poder Judiciário.

Contudo, resolver a questão da morosidade não poderia resi-
dir apenas na previsão constitucional do princípio da razoável du-
ração do processo, mas sobretudo na construção de instrumen-
tos processuais eficientes que fossem capazes de tornar tal prin-
cípio efetivo, a partir de prévios estudos científicos.

Nesse sentido a posição de Francisco Wildo Lacerda Dan-
tas2:

Resta bem claro, pois, que não se trata de um mero acon-
selhamento, um simples desejo de que tanto o processo
administrativo quanto o judicial se desenvolvam de modo
rápido. É uma garantia de que isso se dê em prazo célere,
ainda que essa rapidez seja considerada dentro da razoa-
bilidade. Aqui, vem a calhar a observação de Samuel Mi-
randa Arruda a respeito da imensa dificuldade de compre-
ensão deste direito fundamental, que possui caráter bidi-
mensional: tempo razoável não é sinônimo de aceleração
processual ou de dilatação de prazos. Ao reverso, signifi-
ca um tempo de tramitação otimizado, em compasso com
o tempo da justiça.

Uma das soluções passou pelo aperfeiçoamento das chama-
das tutelas de urgência (gênero que abrange duas espécies distin-
tas: a tutela antecipatória e a tutela cautelar), que surgiram justa-
mente com o intuito de evitar a perda ou deterioração do direito do
demandante pelo decurso do tempo.

2 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda.  Revista CEJ, Brasília, Ano XIV, n. 48,
jan./mar. 2010.
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Por essa razão, nos últimos anos foram editadas várias leis3

tratando da referida temática, desde a instituição da tutela anteci-
pada em 1994, até os dias atuais, com a previsão de fungibilidade
entre medidas cautelares e antecipatórias e da tutela antecipada
da parte incontroversa.

Acontece que todos esses diplomas legais preveem que os
pressupostos para a concessão das tutelas de urgência são o fu-
mus boni iuris/verossimilhança das alegações e o periculum in
mora/receio de dano irreparável.

Ademais, de acordo com os manuais de processo civil e a
jurisprudência dominante dos tribunais brasileiros esses pressu-
postos são cumulativos: se ambos estiverem presentes o magis-
trado tem o dever de conceder a tutela; se um deles faltar, há o
dever de o juiz denegá-la4.

Contudo, existem hipóteses em que o julgador ao analisar a
Petição Inicial se defronta com a existência de uma pretensão de
direito material quase certa, tendo em vista os precedentes firma-
dos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Fe-
deral sobre o tema, mas que devido ao baixo grau do periculum in
mora ou à falta de indicação deste pelo autor fica impedido de efe-
tivar de forma célere a pretensão jurisdicional requerida.

Nesse contexto e justamente para a solução desse tipo de
problema, que ocorre frequentemente nas demandas repetitivas,
surge a tutela de evidência dos precedentes jurisprudenciais do
STJ e do STF no projeto do novo CPC (art. 285, IV), instituto que
será analisado de forma breve neste trabalho.

Inicialmente serão feitas considerações sobre o instituto da
tutela de evidência dos precedentes jurisprudenciais do STJ e do
STF no projeto do novo CPC (art. 285, IV), notadamente acerca
dos limites de sua utilização, bem como sua relação com as tute-
las de urgência.

3 Leis nº 8.952/94, Lei nº 10.444/02, Lei nº 12.016/09

4 ZAVASCKI, Teori. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2008.
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Em seguida será abordado um efeito anexo a ser trazido pelo
instituto da tutela de evidência dos precedentes jurisprudenciais
do STJ e do STF no projeto do novo CPC, qual seja a aproximação
do juiz brasileiro ao sistema do common Law, exigindo a adoção
de novas posturas hermenêuticas por parte do magistrado.

Ao final, será realizada a conclusão do trabalho.

2. A tutela de evidência dos precedentes jurispruden-
ciais do STJ e do STF no projeto do novo CPC (art. 285, IV)

O Projeto de Lei do Senado 166/2010, que tem por objetivo
substituir o atual Código de Processo Civil, no seu TÍTULO IX, pre-
vê as disposições gerais e as hipóteses de concessão da tutela
de urgência e tutela da evidência.

Dessa forma, a proposta é no sentido de eliminar o processo
cautelar, ao qual é, atualmente, dedicado o Livro III, do CPC e esta-
belecer, assim, as medidas de urgência, que se dividirão em tutela
de urgência e tutela de evidência, que devem ser ajuizadas sem-
pre nos mesmos autos do processo principal.

A tutela de urgência é modalidade de tutela jurisdicional que se
destina, primordialmente, a acelerar a eficácia prática do resultado
do processo, evitando que o tempo acabe comprometendo a sua
efetividade e se caracteriza, essencialmente, pela urgência e pela
sumariedade da cognição do direito material exercida pelo juiz.

A tutela de urgência, atualmente, é gênero que abrange duas
espécies distintas: a tutela antecipatória (arts. 273 e 461, CPC) e a
tutela cautelar (art. 798, CPC).

 A tutela cautelar é utilizada como instrumento para assegurar
o resultado prático do processo no qual o autor se julga merecedor
do direito material invocado, mas sem afetar a sentença do pro-
cesso principal, enquanto a tutela antecipada é o adiantamento
dos efeitos da sentença em favor daquele que aparentemente tem
o direito material a seu favor, concedendo-se exatamente aquilo
que foi pedido na Petição Inicial, tendo em vista que a demora no
trâmite processual poderia acarretar danos irreparáveis ou de difí-
cil reparação ao final do processo.
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Nesse sentido o ensinamento de José Roberto dos Santos
Bedaque5 :

(...) Distinguem-se, todavia, pelo caráter satisfativo de uma,
inexistente na outra. As medidas cautelares exerceriam
em nosso sistema apenas a função de assegurar a utilida-
de do pronunciamento futuro, mas não antecipar seus e-
feitos materiais, ou seja, aqueles pretendidos pela parte
no plano substancial. A diferença fundamental entre am-
bas residiria, pois, nesse aspecto provisoriamente satis-
fativo do próprio direito material cuja tutela é pleiteada de
forma definitiva, ausente na cautelar e inerente na anteci-
pação.

Já a tutela da evidência surge nas hipóteses em que o direito
material reclamado na Petição Inicial é tão evidente que impele a
uma rápida prestação jurisdicional, ou seja, o decurso de tempo
diante de um direito evidente sem resposta por si só já causa um
prejuízo irreparável, uma presunção absoluta (juris et jure) que dis-
pensa uma análise individualizada do caso acerca das consequên-
cias da demora processual à parte que supostamente será vitorio-
sa na demanda judicial.

Em suma, a principal diferença entre a tutela de urgência e a
tutela da evidência reside no fato de que, em relação à tutela da
evidência não há a necessidade de demonstrar o periculum in mora,
tal como ocorre na tutela de urgência, pois se trata de situações
em que a evidência do direito já se encontra presumida pelo legis-
lador6.

É importante registrar que no sistema do atual CPC já existe a
previsão da tutela de evidência, ainda que sob o rótulo de tutela
antecipada. É que o art. 273, II, do atual CPC prevê a possibilidade
de concessão de tutela antecipada sem a presença do requisito
“receio de dano irreparável”, desde que presente a verossimilhan-

5 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e Tutela Antecipada:
tutelas sumárias e de urgências (tentativa de sistematização). São Paulo: Ma-
lheiros, 2001, p. 27.

6 CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo:
Dialética, 2006.
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ça da alegação e fique caracterizado o abuso de direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório do réu. Da mesma forma, o
art. 273, § 6º, do atual CPC, prevê a possibilidade de concessão
de tutela antecipada sem a presença do requisito “receio de dano
irreparável” no tocante à parte incontroversa da demanda.

Acontece que nessas duas hipóteses a parte autora fica de-
pendendo de uma atitude da parte ré para que seja implementada
a tutela da evidência, quais sejam: 1) o abuso de direito de defesa,
algo difícil de ser comprovado nas demandas em que é litigante a
Fazenda Pública, que abrange a maior parte dos processos na
Justiça Federal; 2) o reconhecimento de parte do pedido pela parte
ré, hipótese também difícil de ser verificada nas causas em que a
Fazenda Pública atua como ré, tendo em vista a indisponibilidade
do interesse público.

Já o projeto do novo CPC dispensa “a demonstração de risco
de dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 285, IV) quando a
matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada
em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

 Dessa forma, a novidade do projeto é que a tutela da evidên-
cia poderá ser concedida independente da atuação da parte ré,
bastando que a matéria de direito discutida nos autos esteja em
conformidade com Súmula Vinculante ou julgamentos repetitivos
do Superior Tribunal de Justiça em questão de natureza infracons-
titucional e da Suprema Corte em matéria constitucional.

Sobre o tema colaciono a lição de Antônio de Souza Pruden-
te7 :

convém reconhecer-se, de plano, que se o conteúdo do
provimento antecipatório coincidir com a jurisprudência
uniforme do Supremo Tribunal Federal em matéria consti-
tucional ou do Superior Tribunal de Justiça em questão de
natureza infraconstitucional, resta superado o argumento
da irreparabilidade do dano ao erário público, posto que,
na decisão final, a tutela antecipada será, certamente,

7 PRUDENTE, Antônio de Souza. A tutela coletiva e de evidência no Juizado
Especial Federal Cível e acesso pleno à Justiça. Revista CEJ. Brasília. V. 7. N.
21. Junho 2003, p. 92-97.
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mantida. Por essa linha de raciocínio o princípio da razoa-
bilidade comanda o processo justo e efetivo, pois não é
razoável nem justo obrigar o autor a esperar a realização
de um direito que não se encontra mais controvertido nos
tribunais.

Isso será muito importante nas demandas de massa, em que
os magistrados analisarão exclusivamente o entendimento das
Altas Cortes sobre o tema, bem como se o caso concreto se en-
quadra nestes precedentes, ficando dispensados de averiguarem
a existência do periculum in mora/receio de dano irreparável.

Registre-se, ainda, que a inovação legislativa, caso concreti-
zada, possibilitará que o autor que demore certo tempo para ajui-
zar a demanda, muitas vezes por falta de informação jurídica ade-
quada, possa ter deferida uma liminar antecipando os efeitos juris-
dicionais pretendidos, vez que atualmente é comum decisões ju-
diciais indeferindo pedidos de antecipação de tutela sob o funda-
mento de que a demora em ajuizar a ação demonstraria a desne-
cessidade de urgência da prestação jurisdicional.

Assim, o art. 285, IV, do projeto do novo CPC prestigia a segu-
rança jurídica, pois retira a concessão de liminares em demandas
repetitivas do aspecto eminentemente subjetivo do magistrado da
causa e a coloca numa dimensão objetiva de respeito aos prece-
dentes das Cortes Superiores, concretizando o direito de igualda-
de dos jurisdicionados perante a interpretação judicial da lei.

Nessas hipóteses, como bem ensina o Ministro do Supremo
Tribunal Federal Luiz Fux8, os magistrados devem praticar a tutela
de evidência e concederem as liminares por um imperativo de jus-
tiça e não porque são pressionados por uma situação de urgência,
que embora possa existir, não é tão acentuada.

Como dito, anteriormente, a intenção é a celeridade. Se o di-
reito é evidente, por dicção dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é condição de eficácia da
jurisdição que ele seja entregue ao seu portador imediatamente.

8 FUX, Luiz. Tutela de Segurança e Tutela de Evidência (Fundamentos da
tutela antecipada). São Paulo: Saraiva, p. 309.
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 Com isso, espera-se a concretização do princípio da razoá-
vel duração do processo, com a entrega, cada vez mais veloz da
atividade jurisdicional e com os litigantes se comportando de ma-
neira mais leal, acabando com a interposição de incidentes pro-
cessuais e recursos descabidos.

3. A tutela de evidência dos precedentes jurisprudenciais
do STJ e do STF como fator de aproximação do juiz brasileiro
ao sistema do common Law

O direito brasileiro formou-se a partir do sistema romano-ger-
mânico, que dá base ao sistema da civil law e cuja característica
principal é a prevalência da lei como fonte direta e principal do di-
reito.

Nesse sistema a doutrina e a jurisprudência são considera-
das fontes indiretas e colocadas em posições secundárias. Ade-
mais, o ensino jurídico não coloca ênfase na resolução do caso
concreto, mas antes, conduz o acadêmico de direito e, por conse-
quência, o magistrado a buscar a subsunção do fato à norma para
resolver o problema jurídico que lhe é apresentado.

No sistema do common Law, cuja origem é inglesa, as fontes
principais do direito são os costumes e os precedentes jurispru-
denciais, razão pela qual a decisão a ser tomada num caso con-
creto depende das decisões adotadas para casos anteriores.

O conjunto de precedentes é chamado de common law e vin-
cula todas as decisões futuras em casos análogos com base na
regra do stare decisis.

Em ambos os sistemas a segurança jurídica e a previsibilida-
de são valores pretendidos, mas há diferença nos meios utiliza-
dos para tentar alcançá-los.

No common law os juízes são vistos como atores de criação
do direito e buscou-se na força vinculante dos precedentes juris-
prudenciais o instrumento capaz de garantir a segurança jurídica
ao sistema.

No sistema do civil law, cuja versão mais contemporânea está
ligada à ideia da Revolução Francesa da estrita separação entre
os poderes, a segurança jurídica seria obtida mediante a subordi-
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nação do juiz à lei aprovada pelo Poder Legislativo e de sua estrita
aplicação por parte dos magistrados.

Contudo, verifica-se que a tradição da civil law, no direito brasi-
leiro, não foi capaz de assegurar a segurança jurídica pretendida,
tendo em vista as constantes decisões conflitantes pelo Poder
Judiciário em casos análogos, em função das interpretações sub-
jetivas do texto legal por parte de cada juiz e da tradição de ausên-
cia de vinculação dos magistrados aos precedentes das Cortes
Superiores.

Nesse sentido explica Luiz Guilherme Marinoni9:

A evolução do civil law é a história da superação de uma
ideia instituída para viabilizar a realização de um objetivo
revolucionário, e que, portanto, nasceu com a marca da
utopia. (...) De modo que o civil law vive, atualmente, a
contradição entre o juiz real e o juiz dos livros ou das dou-
trinas acriticamente preocupadas apenas em justificar que
a nova função do juiz cabe dentro do modelo do princípio
da separação dos poderes.  Na verdade, a doutrina esque-
ce de esclarecer que o juiz da Revolução Francesa nas-
ceu natimorto e que o princípio da estrita separação dos
poderes sofreu mutação com o passar do tempo, tendo,
nos dias de hoje, outra figura. (...)
A ausência de respeito aos precedentes está fundada na
falsa suposição, própria à civil law, de que a lei seria sufi-
ciente para garantir a certeza e a segurança jurídicas. Fri-
se-se que a tradição do civil law insistiu na tese de que a
segurança jurídica apenas seria viável se a lei fosse estri-
tamente aplicada.

Atento a essas circunstâncias, o projeto do novo CPC verifi-
cou que seria imperioso garantir aos jurisdicionados não só a igual-
dade perante a lei, mas sobretudo a igualdade perante a interpre-
tação judicial da lei, sob pena de perda de respeitabilidade e credi-
bilidade do cidadão em relação ao Poder Judiciário.

Afinal, esse fenômeno fragmenta o sistema judicial, gera in-
tranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na sociedade.

9 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010, p. 100.
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Por essa razão, pela redação do art. 285, IV, do projeto do
novo CPC, o magistrado deverá conceder provimento jurisdicional
antecipado ao litigante quando a matéria discutida nos autos for
unicamente de direito e houver jurisprudência firmada em julga-
mento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal ou súmula vinculante, tudo isso inde-
pendente da existência de dano de difícil reparação ao final do pro-
cesso, caso não haja a efetivação dessa medida.

A partir desse paradigma, o magistrado no julgamento das
demandas repetitivas não deverá mais buscar a subsunção dos
fatos relatados na Petição Inicial aos preceitos legais para resolver
o problema jurídico que lhe é apresentado, mas verificar se o caso
submetido à sua apreciação é análogo a algum outro já apreciado
em sede de recurso repetitivo pelas Cortes Superiores, ocasião
em que terá o dever de aplicá-lo.

E nem se diga que a tutela da evidência dos precedentes juris-
prudenciais do STJ e do STF acarreta violação da independência
funcional do magistrado, pois este não terá cerceada a sua liber-
dade de julgar por estar submetido ao que já decidiu as Altas Cor-
tes. Ele pode, com a devida justificativa, demonstrando a diversi-
dade do caso que lhe foi submetido, não aplicar a decisão do tribu-
nal superior. É o que se chama de distinguinshing no sistema da
common law.

É importante registrar que a tutela da evidência obrigará o es-
tudo por parte dos magistrados de novos referenciais hermenêuti-
cos típicos do sistema da common law, em que os precedentes ju-
risprudenciais servem como fonte direta para a resolução das li-
des, como o já citado distinguinshing e outros como o overruling
(revogação do precedente), ratio decidendi, obter dictum, transfor-
mation, overriding10.

O tratamento igual de casos análogos é o princípio que sem-
pre esteve na base do common law, consistindo uma das princi-
pais razões da sua coerência, assim como da confiança e do res-

10 Para elucidação desses conceitos ver MARINONI, Luiz Guilherme. Prece-
dentes Obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
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peito nos juízes, algo fundamental para a estabilidade do Poder
Judiciário.

Ademais, o juiz ou o tribunal não decidem para si, mas para o
jurisdicionado, razão pela qual pouco deve importar, para o siste-
ma, se o magistrado tem posição pessoal, acerca de questão de
direito, que difere da dos tribunais que lhe são superiores, o que
importa, repito, é a coerência do sistema.

Por consequência, o dever do deferimento da tutela de evidên-
cia dos precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF (art. 285, IV,
projeto do novo CPC) por parte do magistrado nos casos de de-
mandas repetitivas trará inúmeros outros benefícios já verificados
nos países que adotam o sistema da common law, tais como o
favorecimento de acordos, a despersonalização das demandas e
consequente maior facilidade de aceitação da decisão pelos juris-
dicionados, a economia de despesas e a redução do número de
recursos.

4. Conclusão

Pode-se afirmar que a tutela da evidência dos precedentes
jurisprudenciais (art. 285, IV, projeto do novo CPC) surge como
instrumento técnico hábil para o juiz prestar uma rápida e eficaz
tutela jurisdicional, exigência do princípio da razoável duração do
processo, toda vez que verifique que o direito reclamado encontra-
se consolidado em precedentes jurisprudências repetitivos do Su-
perior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como
em súmula vinculante.

Ademais, o instituto da tutela de evidência dos precedentes
jurisprudenciais do STJ e do STF no projeto do novo CPC irá cau-
sar a aproximação do juiz brasileiro ao sistema do common Law,
exigindo a adoção de novas posturas hermenêuticas por parte do
magistrado e o conhecimento de institutos como o distinguinshing,
o  overruling (revogação do precedente), ratio decidendi, obter dic-
tum, transformation e overriding.

Assim, entendo que é muito bem vinda a adoção do novo ins-
tituto no direito processual civil brasileiro, pois em um sistema jurí-
dico que se depara com a realidade inafastável de que a lei é inter-
pretada de diversos modos pelos magistrados, não há outra alter-
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nativa para se preservar a segurança jurídica e a credibilidade do
Poder Judiciário senão através da celeridade e da igualdade dos
jurisdicionados perante a interpretação judicial da lei.
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DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NO JULGAMENTO DA DEMANDA

Aloysio Cavalcanti Lima*

RESUMO

O presente estudo trata da aplicabilidade de mecanismos proces-
suais penais no âmbito da ação de improbidade administrativa,
nomeadamente no exercício judicial de subsunção do fato à nor-
ma. A experiência forense demonstra que, em determinadas opor-
tunidades, a tipificação sugerida pela petição inicial de improbida-
de administrativa não resiste à instrução probatória, exigindo-se a
desclassificação da conduta pelo julgador. Em face das divergên-
cias doutrinárias acerca da natureza jurídica do ato de improbida-
de administrativa e da necessidade de julgamentos balizados pe-
los princípios do contraditório e da ampla defesa, sustenta-se a
adoção de providência semelhante a emendatio libelli do processo
penal na fase de julgamento da lide de improbidade, sem que isso
importe em violação de garantias constitucionais do demandado.

PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa. Direito proces-
sual. Desclassificação. Ilícito. Julgamento.

SUMÁRIO: Introdução. 1 Improbidade admi-
nistrativa: definição, natureza jurídica e in-
completudes do instituto. 1.1 Idéia de im-
probidade administrativa. 1.2 A busca de
identidade. 2 Desclassificação do ilícito de
improbidade – emendatio libelli – no julga-
mento da demanda. 3 Vedação da mutatio
libelli no julgamento da ação de improbida-
de. Conclusão. Referências bibliográficas.

* Juiz Federal Substituto.
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Introdução

A qualificação jurídica de fatos é imanente à atividade judican-
te. Em se tratando de atos de improbidade administrativa, o en-
quadramento típico da conduta imputada àqueles que supostamente
tenham lesado o interesse público é de extrema relevância. A de-
pender da demonstração ou não de prejuízo ao erário, ou da prova
de dolo ou culpa no comportamento ímprobo, o réu incorrerá nos
ilícitos previstos nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei n° 8.429/92, e, de
conseguinte, sofrerá os diversos níveis de sanções previstas nos
incisos I, II e III do artigo 12 do referido diploma legal.

Daí ser de extrema importância que a petição inicial descreva
adequadamente o comportamento lesivo imputado ao acusado de
improbidade administrativa, sugerindo-se, inclusive, capitulação
provisória do ilícito que se pretende comprovar.

Muitas vezes, porém, a prova dos autos revela que o compor-
tamento ilícito examinado pode sofrer classificação jurídica diver-
sa da imputada na peça exordial. Nesses casos, deverá o Juízo,
atentando para as garantias do contraditório e da ampla defesa,
proceder à desclassificação do tipo sancionatório, preservando-
se o interesse público na moralidade administrativa.

1 Improbidade administrativa: definição, natureza jurídi-
ca e incompletudes do instituto

1.1 Idéia de improbidade administrativa

A definição dos atos de improbidade administrativa é tarefa
que ainda desafia estudiosos e aplicadores do Direito. As disposi-
ções normativas sobre o tema limitam-se a traçar o âmbito de
incidência do instituto e as penalidades aplicáveis aos seus infra-
tores.

O resumido artigo 37, § 4º, da Constituição Federal estabele-
ce:

Os atos de improbidade administrativa importarão a sus-
pensão 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.
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A Lei n° 8.429/92 densifica o preceito constitucional e prevê:

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio públi-
co ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por
cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na
forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades
desta lei os atos de improbidade praticados contra o patri-
mônio de entidade que receba subvenção, benefício ou in-
centivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja con-
corrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes ca-
sos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a
contribuição dos cofres públicos.

À falta de conceituação legislativa do ato de improbidade admi-
nistrativa, a doutrina buscou defini-lo a partir dos valores constitu-
cionais que busca tutelar.1 Nesse sentido, desenvolveu-se a no-
ção de que a conduta ímproba corresponde à ação lesiva à mora-
lidade administrativa. A propósito, Marcelo Figueiredo assevera:

(...) a probidade é espécie do gênero “moralidade adminis-
trativa”, a que alude, v.g., o art. 37, caput e seu § 4º, da
CF. O núcleo da probidade está associado (deflui) ao prin-
cípio maior da moralidade administrativa; verdadeiro norte
à Administração em todas as suas manifestações. Se
correta estiver a análise, podemos associar, como faz a
moderna doutrina do direito administrativo, os atos anten-
tatórios à moralidade administrativa. Não estamos a afir-
mar que ambos os conceitos são idênticos. Ao contrário,
a probidade é peculiar e específico aspecto da moralidade
administrativa. Assim, ofensas aos princípios da lealdade,

1 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa. São Paulo. Dia-
lética. 2007. p. 22.
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da boa-fé, da boa administração, estão igualmente conti-
das na lei, ao lado das situações lá descritas como ense-
jadoras de punição.2

A interpretação do Texto Constitucional, sob a ótica de sua
máxima efetividade, entretanto, possibilita a ampliação do espec-
tro de valores protegidos pela Lei n° 8.429/92, de modo que se
constitua em instrumento legal de defesa da moralidade adminis-
trativa e de todos os outros princípios reitores da atuação do Poder
Público.

Segundo Pedro Roberto Decomain:

O conceito de improbidade, todavia, pode ter alcance mais
amplo, abrangendo não apenas os atos atentatórios ao
princípio constitucional da moralidade administrativa, como
também outros atos que, embora eventualmente não se
os reconheça violadores de tal princípio, não obstante agri-
dem outros dentre os norteadores da Administração Públi-
ca, também relacionados pelo art. 37, caput, da Constitui-
ção Federal. (...) O elenco dos princípios pelos quais se
deve reger toda ação administrativa (em verdade, toda ação
estatal), constante do mencionado artigo da Constituição
Federal, compreende efetivamente não só a moralidade,
como também os da legalidade, da impessoalidade, da
publicidade e o da eficiência.3

No contexto do Estado Democrático de Direito e do atual está-
gio de consciência social – a exigir seriedade no trato da coisa
pública – defensável a idéia de improbidade administrativa como
conduta violadora de qualquer dos princípios que orientam a atua-
ção estatal. Embora tal entendimento possa sofrer resistências no
âmbito doutrinário, as divergências não apresentam dificuldades
de ordem prática para a aplicação do instituto.

Os desafios ao aplicador do Direito, portanto, não decorrem
da definição do ato de improbidade administrativa, mas da defi-

2 PROBIDADE ADMINISTRATIVA. Comentários à Lei 8.429/92 e legislação
complementar. 4ª edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2000. p. 23-24.

3 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa. São Paulo. Dia-
lética. 2007. p. 24.
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ciente, vale dizer, lacônica disciplina legal para concretização de
suas punições, designadamente no que tange à competência para
julgamento de ações, dosimetria e execução da pena.

Passadas quase duas décadas desde a edição da Lei n° 8.429/
92, a temática da improbidade, figura sui generis na ordem jurídi-
ca4, ainda carece de sólida dogmática capaz de definir-lhe a natu-
reza jurídica e indicar caminhos para resolução de questões nos
processos onde se apura a sua ocorrência. Tal deficiência desafia
o hermeneuta a construir, por meio de institutos de outros ramos
jurídicos, a norma sancionadora aplicável no caso concreto.5

A colmatação de aparentes lacunas no sistema jurídico de-
manda, antes de tudo, que o intérprete proceda à correta inserção
do instituto em determinado ramo do Direito, ou seja, identifique
sua natureza jurídica. Cumprida a tarefa, é que se poderá lançar
mão dos mecanismos de integração previstos em Lei.6

4 Acerca das peculiaridades do ato de improbidade administrativa, prece-
dente do TRF da 5ª Região:“(...) 1. O elemento teleológico por detrás do 37,
parágrafo 4º, da CF/88 é a proteção do interesse coletivo com a observância
dos princípios que regem a Administração Pública, mormente no que tange à
obrigatoriedade do agente público de pautar a sua conduta nos preceitos éti-
cos da moralidade e probidade, independentemente, inclusive, da existência
de enriquecimento ilícito, ou de concreto dano ao Erário. 2. Sem embargo,
deve-se em alguma medida garantir a proteção do status dignitatis do réu,
uma vez que as severas penas que lhe fixam o ordenamento jurídico dão-lhe
feição sui generis quando comparada às existentes nas demais demandas
cíveis”. (Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Agravo de Instrumento n°
107985/RN. Rel. Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá. 1ª
Turma. DJE: 18/02/2011) (grifamos).

5 Para Hans Kelsen “do ponto de vista de uma consideração centrada so-
bre a dinâmica do Direito, o estabelecimento de norma individual pelo tribunal
representa um estádio intermediário do processo que começa pela elabora-
ção da Constituição e segue, através da legislação e do costume, até à deci-
são judicial e desta até à execução da sanção. Este processo, no qual o Direito
como que se recria em cada momento, parte do geral (ou abstracto) para o
individual (ou concerto). É um processo de individualização ou concretização
sempre crescente.” (Teoria Pura do Direito. 3ª edição. Coimbra: Armênio Ama-
do – Editor, Sucessor. 1974. p. 328).

6 “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito”. (Art. 4º do Decreto-Lei n° 4.657/
42 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
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Aplicado o raciocínio ao objeto de estudo, necessária a identi-
ficação da natureza do ato de improbidade, de modo que, no caso
de omissões legislativas, se possa, pelo recurso da analogia ou
da equidade, municiar o julgador de instrumentos materiais e pro-
cessuais necessários ao processamento e o julgamento da lide
proposta.7

Eis o exame a ser feito no capítulo seguinte.

1.2 A busca de identidade

A busca de identidade para o ilícito de improbidade administra-
tiva passa fundamentalmente pelo princípio da independência de
instâncias. O agente ímprobo deve ser apenado, sem prejuízo das
sanções de ordem civil, penal e administrativa, nos termos do arti-
go 37, § 4º, da CF e do artigo 12, caput, Lei n° 8.429/92, os quais
indicam, por conclusão lógica, que as esferas punitivas não se
confundem.8 E sendo assim, é possível indagar-se: qual a nature-
za jurídica do ato de improbidade administrativa?

Passa-se ao exame das idéias predominantes sobre o ques-
tionamento.

7 Explica Maria Helena Diniz: “Uma vez admitida a questão da existência
das lacunas jurídicas, surge a da sua identificação, isto é, da sua constatação.
Esta problemática abrange duas facetas: 1ª) a concernente ao ordenamento
jurídico, que se caracteriza pelo fato de se saber em que limite a norma é
omissa, ou seja, até que ponto não é aplicável sem um complemento, até
onde, em caso de lacuna, pode-se interpretar a lei e até que ponto integrá-la;
2ª) a referente à dificuldade da determinação da medida em que a ausência da
norma pode ser tida como lacuna. De maneira que o problema se resume na
definição da lacuna, na sua classificação, nos meios através dos quais o
órgão jurisdicional completa as normas, nos limites dessa função integrado-
ra, no sentido de uma neutralização política do Judiciário”. (Lei de introdução
ao Código Civil brasileiro interpretada. 10ª edição. São Paulo: Saraiva. 2004.
p. 110-111).

8 Conferir o art. 37, § 4º, da CF: “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”. Conferir também o art.
12 da Lei n° 8.429/92: “Independentemente das sanções penais, civis e admi-
nistrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato
de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”. (Grifamos).
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Ao julgar a Reclamação n° 2.138-6, o Supremo Tribunal Fede-
ral recusou a possibilidade de aplicação da Lei n° 8.429/92 aos
agentes políticos sujeitos à Lei n° 1.079/50 e ao art. 102, I, “c”, da
Constituição da República, sob o argumento de que a “Constitui-
ção não admite a concorrência entre dois regimes de responsabi-
lidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto
no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992), e o regime fixado
no art. 102, I, “c” (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950)”.9

Ora, se o STF inadmite a concorrência entre as sanções da
Lei n° 1.079/50 e da Lei n° 8.429/92, é porque, a exemplo do pri-
meiro diploma legal, a Corte entendeu que a Lei de Improbidade
Administrativa - LIA também define infrações de natureza político-
administrativas.

Com a devida vênia ao entendimento adotado no julgamento
da Reclamação n° 2.138-6, entende-se que a natureza jurídica do
ato de improbidade não pode ser definida pelo caráter de suas
sanções. A LIA também prevê a condenação em multa e à perda
da função pública, respectivamente de naturezas civil e adminis-
trativa, mas nem por isso pode-se enquadrar o ato de improbidade
exclusivamente em referidos ramos.

De outra banda, é corrente a idéia de que o ato de improbidade
tem natureza civil – em sentido amplo, estribando-se, dentre ou-
tros argumentos, no fato de que o art. 37, § 4º, da CF remeteu ao
legislador ordinário o estabelecimento de “sanções de natureza
civil, no intuito claro de punir o infrator pelo ato ímprobo praticado e
o dissuadindo de reiterar o ilícito. De outro lado, sanções civis é
tema reservado a lei, não sendo matéria constitucional”.10

9 Supremo Tribunal Federal. Reclamação n° 2.138-6. Min. Gilmar Mendes.
Pleno. Data da publicação: 14/08/2008. (Não se ignora as críticas de que o
entendimento adotado na Reclamação n° 2.138-6 não mais reflete o entendi-
mento da Corte, considerada sua atual formação, já expressado, em obter
dictum, por alguns ministros. A referência ao julgado pretende apenas ilustrar
algumas das correntes de entendimento em torno da natureza do ato de im-
probidade administrativa).

10 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível n° 2000.71.
13.000435-6, 3ª Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, DJ 11/05/2005.
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Ocorre que o simples fato de a Constituição remeter à legisla-
ção ordinária a disciplina de determinado instituto não o define ne-
cessariamente como de caráter civil. No texto constitucional, há
diversas outras normas de aplicabilidade limitada que também re-
legam ao legislador ordinário o trabalho de integração normativa
nas searas criminal (art. 5º, XLIII), administrativa (art. 33) e traba-
lhista (art. 7º, XXVII), apenas para exemplificar.11

Sob outra ótica, as rigorosas sanções previstas para a prática
do ato de improbidade poderiam sugerir que se trata de ilícito de
natureza penal. Porém, de plano, fica descartada essa hipótese. A
uma, porque a própria Constituição estabelece independências de
instâncias no art. 37, § 4º; e a duas, porque a expressão notada-
mente prevista nos artigos 9°, 10 e 11, que enunciam os tipos de
improbidade, não se coaduna com o princípio da legalidade estrita,
que governa o Direito Penal.

Não obstante, as semelhanças entre o ilícito de improbidade e
o crime propriamente dito inserem ambas as figuras e um ma-
crossistema de Direito punitivo.12 Embora diferenciem-se ontolo-
gicamente dos delitos penais, as espécies punidas pela Lei n° 8.429/

11 O art. 37, § 4º, do texto constitucional não define as condutas ímprobas e
tampouco seu processo e julgamento; trata-se de típica norma de eficácia
limitada, que, segundo José Afonso da Silva, não produz “com a simples entra-
da em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte,
por qualquer motivo, não estabeleceu sobre a matéria, uma normatividade
para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou outro órgão
do Estado”. (Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª edição. São Pau-
lo: Malheiros Editores. 2007. p. 80-81).

12 O Direito Penal, apesar da terminologia que o identifica, não é o único
ramo jurídico prescritor de sanções. Nesse sentido, correta a observação de
que as “normas, quanto às conseqüências que comportam, podem ser dividi-
das em duas espécies: repositivas e retributivas. As primeiras têm finalidade
reparadora, repõem as coisas no estado anterior. Se o sujeito não paga o seu
débito, a regra determina a satisfação da dívida, com a atualização devida se
for o caso. Acaso não devolva o terreno esbulhado, é obrigado a entregá-lo ao
legítimo possuidor. Deixando de pagar o salário do empregado, acaba instado
a fazê-lo sob pena de penhora dos bens. As normas retributivas podem conter
reposição ou não, mas se caracterizam por implicar um plus em relação às
repositivas. Se o sujeito furta, é obrigado a devolver os objetos e, além disso,
será recolhido à prisão como pena. Se mata, não pode repor o status quo ante,
porém sofrerá os efeitos da sanção. Observe-se que normas retributivas exis-
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92 devem sujeitar-se ao mesmo regime jurídico criminal, nomea-
damente no que tange ao sistema de direitos e garantias funda-
mentais do acusado.

Daí porque entende-se adequada a conclusão de que o ato de
improbidade possui natureza extrapenal: o ilícito não se confunde
com crime – ultima ratio –, porém, diante da gravidade de suas
sanções, tangencia os domínios do direito penal, colhendo aqui e
acolá institutos para sua integração e aplicação.13

Essa idéia se identifica com o entendimento sufragado em al-
gumas decisões judiciais que qualificam o ato ímprobo como pe-
naliforme; a propósito: “a ação de improbidade administrativa tem
caráter penaliforme, pois visa essencialmente à aplicação de san-
ções aos agentes ímprobos”14 e, no mesmo sentido:

A ação de improbidade administrativa tem natureza cível,
não penal. Entrementes, tem forma caráter penalifor-
me por se destinar essencialmente à aplicação das
sanções cominadas no art. 12 da Lei n. 8.429/92. Aos
atos de improbidade e às respectivas ações aplicam-
se os princípios do Direito Penal e do Direito Proces-
sual Penal. (Grifamos)15

tem em quase todos os ramos do direito, bastando a caracterizá-las a existên-
cia daquele plus de que falamos. Assim, a multa da legislação trabalhista,
tributária ou administrativa caracteriza sempre uma norma retributiva, assim
como a norma do direito penal propriamente dito. Disso deriva a existência de
um direito administrativo penal, de um direito trabalhista penal, de um direito
tributário penal, etc.” (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Mandado de
Segurança n° 2002.04.01.013843-0, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão Fábio
Bittencourt da Rosa, DJ 26/02/2003).

13 Currículo Permanente. Módulo II. Direito Administrativo 2010. Improbida-
de Administrativa. 2010. Palestra: “Ações de improbidade: competência juris-
dicional, crimes de responsabilidade x atos de improbidade”. Palestrante:
Emerson Garcia. Curitiba. Outubro de 2010. Disponível em http://eademagis.
trf4.jus.br/moodle/mod/mplayer/view.php?id=804.

14 Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Remessa Ex Offício n° 456459.
Rel. Juiz Federal convocado Rubens de Mendonça Canuto Neto. 2ª Turma DJ:
21/08/2009.

15 Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível n° 465511. Rel.
Desembargador Federal Francisco Wildo. 2ª Turma DJE: 18/02/2010.
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É preciso ter presente, entretanto, que as garantias do direito
penal e do direito processual penal devem ser aplicadas à Lei n°
8.429/92, mutatis mutandis, vale dizer, desde que não agridam os
princípios de tutela da moralidade administrativa previstos no di-
ploma legal. Essa adaptação, temperamento entre institutos afe-
tos a diferentes ramos do Direito é o que se passa a enfocar.16

1.3 Ilícito de improbidade como tipo sancionador e o re-
curso ao Direito Penal

A incompletude do microssistema de improbidade exige do
intérprete-aplicador do Direito esforço construtivo, em ordem a
garantir a efetividade das sanções previstas na Lei n° 8.429/92.
Muito embora seja desejável a construção de uma teoria da aplica-
ção do tipo de improbidade, desde uma perspectiva legislativa e
doutrinária, a análise da jurisprudência indica clara tendência dos
Tribunais em recorrerem às disposições penais e processuais
penais para suprimento de lacunas que, a princípio, inviabilizariam
a repressão aos ilícitos em comento.17

Os limites de interpenetração entre os sistemas penal e de
improbidade18 têm sido demarcados pela jurisprudência, concili-

16 Currículo Permanente. Módulo II. Direito Administrativo 2010. Improbida-
de Administrativa. 2010. Palestra: “Ações de improbidade: competência juris-
dicional, crimes de responsabilidade x atos de improbidade”. Palestrante:
Emerson Garcia. Curitiba. Outubro de 2010. Disponível em http://eademagis.
trf4.jus.br/moodle/mod/mplayer/view.php?id=804.

17 Por ocasião da palestra “Tipologia dos Atos de Improbidade”, ministra-
da por André De Sosa Verri, o Juiz Federal Marcelo Cardoso da Silva, debatedor
convidado, teceu diversos comentários acerca da necessidade de construir-
se dogmática própria para o instituto da improbidade administrativa; tarefa
que, na ótica do debatedor, não teria sido desenvolvida na elaboração do ante-
projeto para a edição de uma nova lei de improbidade administrativa. (Currícu-
lo Permanente. Módulo II. Direito Administrativo 2010. Improbidade Administra-
tiva. 2010. Palestra: “Tipologia dos Atos de Improbidade”. Palestrante: André
de Sosa Verri. Debatedor: Marcelo Cardozo da Silva Florianópolis. Setembro de
2010. Disponível em http://eademagis.trf4.jus.br/moodle/mod/mplayer/view.
php?id=804).

18 Currículo Permanente. Módulo II. Direito Administrativo 2010. Improbida-
de Administrativa. 2010. Palestra: “Ações de improbidade: competência juris-
dicional, crimes de responsabilidade x atos de improbidade”. Palestrante:
Emerson Garcia. Curitiba. Outubro de 2010. Disponível em http://eademagis.
trf4.jus.br/moodle/mod/mplayer/view.php?id=804.
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ando-se a necessidade de preservação de direitos e garantias fun-
damentais e o princípio da moralidade.

Veja-se o trato de alguns temas no âmbito dos tribunais:

Princípio da insignificância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PREGÃO PÚBLICO: COMPRA DO BEM, DE TERCEIRO
AUSENTE DO CERTAME, POR R$ 0,70 ABAIXO DO LAN-
CE VENCEDOR, DE R$ 468,70. INSIGNIFICÂNCIA.
1. De minimis, non curat praetor. A eficácia dos siste-
mas jurídicos sempre dependeu do distanciamento
mantido em relação às bagatelas, às insignificâncias
e a outros signos representativos da irrelevância da
infração.
2. É socialmente inútil a movimentação da pesada
máquina judiciária, para a repressão de faltas ou com-
portamentos desprovidos, manifestamente, de poten-
cial ou efetiva aptidão para ferir bens tutelados pelo
sistema normativo.
3. Quando não, exteriorização da incompatibilidade
com o exercício moderado das funções repressivas,
pois as sociedades qualificadas com algum grau de
civilidade institucional são providas de mecanismos
censórios proporcionais.
4. A racionalidade inspirada na contenção ao exces-
sivo formalismo persecutório, na elaboração, na in-
terpretação e na execução da lei, tem conduzido a
jurisprudência.
5. Os tribunais nacionais têm sujeitado a todos e a
quaisquer valores jurídicos à ponderação do chama-
do princípio da insignificância.
6. A mais grave das transgressões, o crime, inclusive
o cometido contra a Administração Pública – a mili-
tar também, registre-se –, ainda quando relacionado
à sobrevivência do próprio modelo de arrecadação
das receitas públicas, como é o caso do delito fiscal,
tem sido objeto de mediação pelo princípio da insig-
nificância.
7. No ordenamento jurídico, a existência da ação civil pú-
blica de improbidade administrativa – ou a consideração
direta da própria moralidade pública – não pode ser eleva-
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da à categoria de veto à racionalidade hermenêutica ou de
compromisso com os excessos do moralismo populista,
ingênuo ou de ocasião.
8. Não cabe invocar o artigo 21, inciso I, da LACPIA – “A
aplicação das sanções previstas nesta lei independe da
efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público” –, por-
que tipicidade material e imposição de sanção não se con-
fundem. É larga e conhecida a distância ritual entre os
institutos.
9. Precedentes do STF e do TSE.
10. Rejeição da petição inicial da ação civil pública de im-
probidade administrativa, por inadequação da via eleita (art.
17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa).
11. Provimento ao agravo de instrumento de uma das indi-
cadas como rés e adoção da providência, de ofício, em
relação aos demais. (Grifamos)19

Dosimetria e gravidade das reprimendas:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. TIPICI-
DADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILI-
DADE DA SIMPLES DISPENSA DA SANÇÃO.
1. Reconhecida a ocorrência de fato que tipifica improbida-
de administrativa, cumpre ao juiz aplicar a correspondente
sanção. Para tal efeito, não está obrigado a aplicar
cumulativamente todas as penas previstas no art. 12
da Lei 8.429/92, podendo, mediante adequada fun-
damentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza,
a gravidade e as conseqüências da infração, indivi-
dualizando-as, se for o caso, sob os princípios do di-
reito penal. (Grifamos)20

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEI-
TO. CONDUTA OMISSIVA. CARACTERIZAÇÃO DE INFRA-
ÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI N.º 201/
67. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.º
8.429/92. COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANU-

19 Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Agravo de Instrumento n° 389802.
Rel. Desembargador Federal Fabio Prieto. 4ª Turma. DJF3: 09/12/2010.

20 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 513576. Rel. Min. Fran-
cisco Falcão. 1ª Turma. DJ: 06/03/2006.
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TENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VOTO DIVERGEN-
TE DO RELATOR.
(...) O realce político-institucional do thema iudican-
dum sobressai das conseqüências das sanções ine-
rentes aos atos ditos ímprobos, tais como a perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos.
10. As sanções da ação por improbidade podem ser
mais graves que as sanções criminais tout court, mer-
cê do gravame para o equilíbrio jurídico-institucio-
nal, o que lhe empresta notável colorido de infração
penal que distingue os atos ilícitos civis dos atos ilíci-
tos criminais (grifamos).21

Juízo de admissibilidade das ações:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES PARA SUSTEN-
TAR O RECEBIMENTO DA INICIAL. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ.
(...) “Embora se reconheça a independência entre as
Justiças Comum e Eleitoral, tenho que a decisão pro-
ferida na Justiça especializada serve como suporte à
conclusão no sentido da inexistência da prática de
propaganda irregular que pudesse caracterizar o ato
de improbidade”, de forma que, “à míngua de indí-
cios suficientes e lastro probatório mínimo da prática
de atos de improbidade administrativa, não se pode
receber a inicial, eis que ações desta estirpe, a exem-
plo de ações penais, constrangem o demandado pela
sua simples tramitação (fl. 129)”.
4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instru-
mento. (Grifamos) 22

Competência:

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPRO-
BIDADE CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO

21 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 456649. 1ª Turma. Rel.
Min. Francisco Falcão. DJ: 05/10/2006.

22 Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n° 1218533. Rel. Min.
Teori Albino Zavascki. 1ª Turma. DJE: 04/11/2010.
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REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS:
LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUN-
ÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPE-
TÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLA-
MAÇÃO.
(...) 2. Por decisão de 13 de março de 2008, a Supre-
ma Corte, com apenas um voto contrário, declarou
que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
ação de improbidade contra seus membros” (QO na
Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008).
Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro,
em casos tais, decorre diretamente do sistema de
competências estabelecido na Constituição, que as-
segura a seus Ministros foro por prerrogativa de fun-
ção, tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto
em crimes de responsabilidade, no Senado Federal.
Por isso, “seria absurdo ou o máximo do contra-sen-
so conceber que ordem jurídica permita que Ministro
possa ser julgado por outro órgão em ação diversa,
mas entre cujas sanções está também a perda do
cargo. Isto seria a desestruturação de todo o sistema
que fundamenta a distribuição da competência” (voto
do Min. Cezar Peluso).
3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemáti-
ca autorizam a concluir, por imposição lógica de co-
erência interpretativa, que norma infraconstitucional
não pode atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento
de ação de improbidade administrativa, com possí-
vel aplicação da pena de perda do cargo, contra
Governador do Estado,que, a exemplo dos Ministros
do STF, também tem assegurado foro por prerrogati-
va de função, tanto em crimes comuns (perante o
STJ), quanto em crimes de responsabilidade (peran-
te a respectiva Assembléia Legislativa). É de se reco-
nhecer que, por inafastável simetria com o que ocor-
re em relação aos crimes comuns (CF, art.105, I, a),
há, em casos tais, competência implícita complemen-
tar do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reclamação procedente, em parte. (Grifamos)23

23 Superior Tribunal de Justiça. Reclamação n° 2790. Rel. Min. Teori Albino
Zavascki. Corte Especial. DJE: 04/03/2010.
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Execução da pena:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. LEI 8.429/92. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍ-
TICOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SOMA-
TÓRIO DAS PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 20,
LEI 8.429/92. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOA-
BILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. ART.
11 DA LEI 7.210/84. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA.
1. O cumprimento de sanções políticas concomitan-
tes, por atos de improbidade administrativa contem-
porâneos (art. 20 da Lei 8.429/92), deve observar as
disposições encartadas no art. 11 da Lei 7.210/84.
2. É que a inexistência de legislação específica acer-
ca da forma de cumprimento das sanções políticas,
por atos de improbidade administrativa contemporâ-
neos, deve ser suprida à luz das disposições encarta-
das no art. 11 da Lei 7.210/84, que instrui a Lei de
Execuções Penais, verbis: “Art. 111. Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo pro-
cesso ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada, quando
for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, so-
mar-se-á a pena ao restante da que está sendo cum-
prida, para determinação do regime.”
3. Embargos de declaração acolhidos, apenas, para es-
clarecer que cumprimento das sanções políticas, por atos
de improbidade administrativa contemporâneos, deve ob-
servar as disposições encartadas no art. 11 da Lei 7.210/
84, mantendo incólume o acórdão de fls. 383/423. (Grifa-
mos)24

Os arestos acima destacados reafirmam a idéia de incomple-
tude do arcabouço normativo de improbidade administrativa e a
necessidade de sua integração por meio do Direito Penal. Ilustram

24 Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Es-
pecial n° 993655. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. DJE: 23/03/2010.
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pontos de convergência entre as duas esferas punitivas nos âmbi-
tos material e processual.

Retratado o hibridismo existente no regime jurídico da impro-
bidade administrativa, a oscilar entre as esferas cível e penal, já é
possível operar-se corte metodológico, reduzindo-se o objeto do
presente estudo à aplicabilidade do instituto da emendatio libelli no
âmbito dos processos que buscam a responsabilização dos agen-
tes ímprobos.

2 Desclassificação do ilícito de improbidade – emendatio
libelli – no julgamento da demanda

O pedido e a causa de pedir da ação de improbidade adminis-
trativa sofrem os efeitos de seu regime jurídico híbrido. Por força
do princípio dispositivo, basilar no processo civil, a demanda de
improbidade nasce por iniciativa do legitimado, mas tem seu pro-
cessamento e julgamento regidos por garantias de imparcialidade
judicial, especialmente preservadas na esfera criminal.

A ação de improbidade, mais precisamente o pedido nela vei-
culado, não se aparta dos critérios classificatórios doutrinariamente
adotados no âmbito do processo civil. A demanda pode pretender,
isolada ou cumulativamente, a aplicação das sanções previstas
no art. 12 da LIA, do que pode resultar em sentença de eficácia
desconstitutiva (perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente;
perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; e proibi-
ção de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios
fiscais); anulatória, espécie de provimento desconstitutivo, (invali-
dação de ato ou contrato de direito público)25; e/ou condenatória
(ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil).26

25 Acerca do tema: “É cabível a propositura de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tute-
lado. Mostra-se lícita, também, a cumulação de pedidos de natureza condena-
tória, declaratória e constitutiva pelo Parquet por meio dessa ação” (Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 507142. Min. João Otávio de Noronha.
2ª Turma. DJ: 13/03/2006).

26 De acordo com a classificação quinária das ações, adotada por Pontes
de Miranda, entende-se que a destituição temporária de direitos políticos e da
liberdade de contratar com o Poder Público tem natureza desconstitutiva, ainda
que temporária, de determinados direitos do agente ímprobo. (Tratado das
Ações. Tomo 1. Campinas: Bookseller. 1998. p. 141/142).



349

Todavia, a causa de pedir da ação de improbidade aproxima-
se do modelo da peça acusatória criminal. À semelhança da de-
núncia, a petição inicial de improbidade administrativa deve des-
crever o fato típico imputado, com todas as circunstâncias, atribu-
indo-o ao acusado, com base nos elementos colhidos na fase in-
vestigativa.27

Incumbe, ainda, ao demandante:

descrever o elemento subjetivo do agente, dos participan-
tes e beneficiários diretos ou indiretos do ato impugnado,
uma vez que a improbidade envolve atuação essencialmente
dolosa, com a nota imprescindível da deslealdade, deso-
nestidade ou falta de caráter, idônea a ensejar enriqueci-
mento ilícito, lesão às pessoas jurídicas mencionadas no
art. 1º da Lei nº 8.429/92, ou a violação dos princípios da
Administração Pública, nos termos previstos nos artigos
9º, 10 e 11 da citada Lei”.28

Gize-se que é facultado ao autor da demanda cumular causas
de pedir (fatos ilícitos), e pedidos. Há cúmulo de causas de pedir –
fundamentos “mediante a narrativa de dois ou mais contextos de
fatos integrantes da mesma categoria jurídica, ou mediante a invo-
cação de duas mais categorias jurídicas, naturalmente com a nar-
rativa de fatos compatíveis entre si”.29

A depender da forma de exposição dos fatos e da formulação
dos respectivos pedidos, é possível que o juiz: i) condene o réu
pela prática do único fato narrado e nas sanções indicadas pelo
autor; ii) condene o réu pela prática de dois ou mais atos ímprobos
praticados, por força do concurso de ilícitos (art. 292 do CPC); iii)

27 Art. 41 do Código de Processo Penal - CPP: “A denúncia ou queixa conterá
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualifica-
ção do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a clas-
sificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

28 NEIVA, José Antonio Lisboa. Improbidade administrativa: estudo sobre a
demanda na ação de conhecimento e cautelar. 2ª edição. Rio de Janeiro.
Impetus. 2006. p. 75.

29 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil.
Vol. II. 3ª edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2003. p. 173.
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absolva o réu por um dos fatos narrados, mas o condene por con-
duta e pedido subsidiários (art. 289 do CPC); ou, iv) condene o réu
por qualquer dos fatos eventualmente narrados, enquadrando-o
em um dos tipos previstos na LIA, sem que o autor manifeste pre-
ferência pela tipificação ou pela pena aplicada (art. 289 do CPC).30

Em todas as possíveis combinações do binômio pedido-sen-
tença – registre-se – não está o julgador adstrito à capitulação indi-
cada pelo autor na petição inicial. Embora seja necessária a narra-
ção de conduta ilícita prevista nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, sob
pena de rejeição liminar da demanda, o enquadramento sugerido
pelo autor não vincula o julgador. Discorda-se da idéia de que, por
exemplo, “o autor deve descrever a conduta ímproba previs-
ta no art. 9º (ou um de seus incisos) para postular a incidência
das sanções do art. 12, I, da Lei n° 8.429/92”.31

No ponto, acertado o entendimento de José Antonio Lisbôa
Neiva, verbis:

a qualificação jurídica elaborada pelo demandante não é
vinculativa, razão pela qual o magistrado pode perfeitamente
corrigir o incorreto enquadramento efetuado, como, por
exemplo, no caso em que o autor qualificou os atos im-
pugnados como “atos que geram enriquecimento ilícito”,
quando na verdade seriam “atos que causam dano ao erá-
rio”. O juiz, com base na descrição fática deduzida na pe-
tição inicial, procederia à acertada adequação típica na
sentença.32

30 Disserta Fredie Didier Júnior que “embora não haja, no direito positivo,
previsão expressa da técnica de cumulação imprópria alternativa, têm-na acei-
tado a doutrina e a jurisprudência, a partir de uma interpretação mais elástica
do art. 289. Consiste na formulação, pelo autor, de mais de uma pretensão,
para que uma outra seja acolhida, sem expressar, com isso, qualquer prefe-
rência”. (Direito Processual Civil. Tutela Jurisdicional Individual e Coletiva.
Vol. 1. 5ª edição. Salvador. JusPODIVM. 2005. p. 380).

31 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa: doutrina,
legislação e jurisprudência. São Paulo. Atlas. 2007. p. 310. (Grifamos).

32 Improbidade administrativa: estudo sobre a demanda na ação de co-
nhecimento e cautelar. 2ª edição. Rio de Janeiro. Impetus. 2006. p. 75-76.
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Esse expediente não viola o princípio da adstrição ou congruên-
cia, por meio do qual deve haver correspondência entre o pedido/
causa de pedir e a sentença, sob pena de vício de julgamento extra
ou ultra petita. Com efeito, a resposta jurisdicional não é demarcada
apenas pelo pedido formulado na petição inicial, mas também pela
causa de pedir, que, de acordo com a teoria da substanciação, tem
seus limites delineados pelos fatos descritos na peça vestibular.33

Consoante já abordado nesta exposição, a natureza penali-
forme ou extrapenal do ato de improbidade administrativa permi-
te que se aplique a seu processo, por analogia34, o instituto da
emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP:

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na de-
núncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica di-
versa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena
mais grave.

Trata-se de estabelecer verdadeiro diálogo entre as fontes le-
gislativas, por meio do qual “uma lei pode complementar a aplica-
ção de outra (...) tanto de suas normas, quanto de seus princípios,
no que for necessário ou subsidiariamente”.35 Nesse sentido, o

33 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1669755. Rel. Vasco
Della Giustina – Desembargador Convocado – TJ/RS. 3ª Turma. DJE: 26/05/
2010.

34 Segundo Maria Helena Diniz, a analogia é processo integrativo que “con-
siste em aplicar, a um caso não contemplado de modo direto ou específico por
uma norma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese distinta, mas
semelhante ao caso não contemplado”. Tal operação exige: “1) que o caso sub
judice não esteja previsto em norma jurídica (...); 2) que o caso não contempla-
do tenha com o previsto, pelo menos, uma relação de semelhança; 3) que o
elemento de identidade entre os caso não seja qualquer um, mas sim funda-
mental ou de fato que levou o legislador a elaborar dispositivo que estabelece
a situação a qual se quer comparar a norma não contemplada.” (Lei de intro-
dução ao Código Civil brasileiro interpretada. 10ª edição. São Paulo: Saraiva.
2004. p. 112 e 115).

35 A teoria do diálogo das fontes, construída pelo Alemão Erik Jayme, é
desenvolvida pela Professora Cláudia Lima Marques no Brasil. Conferir o tre-
cho transcrito em “Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo
brasileiro de coexistência entre o Código de defesa do consumidor e o Códi-
go civil de 2002”. Revista da Esmese, Sergipe, n. 7, p. 15-54, 2004. Disponível em:
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/handle/2011/22388>. Acesso em: 20 de abril de 2011.
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art. 383 do CPP complementa o arcabouço normativo da Lei de
Improbidade, possibilitando a correta qualificação jurídica dos fa-
tos apresentados ao Poder Judiciário.

Ora, se até o processo penal, cujas sanções atingem o status
libertatis do indivíduo, tolera a desclassificação da conduta impu-
tada, sem que isso importe em prejuízo à ampla defesa e ao con-
traditório, com mais razão deve-se admitir o reenquadramento tí-
pico dos ilícitos de improbidade na fase de julgamento da deman-
da.

Inexiste incompatibilidade entre a teoria da substanciação,
abraçada pelo direito processual civil brasileiro, e o princípio acu-
satório, que garante a imparcialidade do órgão julgador no âmbito
da persecução penal; pelo contrário: as idéias convergem.36

Neste cenário, é possível ao julgador reclassificar a conduta
descrita na peça inicial da demanda, de modo a enquadrá-la em
qualquer dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, transitando, outrossim, entre
seus incisos, independentemente da opinio delicti da parte autora.
Aliás, em determinadas situações “haverá atos de improbidade que
se enquadrarão em pelo menos duas ou mesmo as três catego-
rias discriminadas. Pode-se dizer mais, inclusive, que na maioria
das vezes haverá tal superposição de tipos de improbidade. Um
mesmo ato de improbidade pode gerar enriquecimento ilícito de
alguém, causar prejuízo ao erário e violar princípios da administra-
ção pública”.37

Destarte, cabe ao juiz a tarefa de observar as peculiaridades
da conduta narrada e comprovada e, com base no princípio jura
novit curia, proceder à correta subsunção do fato à norma. Esse

36 CPC. Art. 128: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei
exige a iniciativa da parte”.

37 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação
civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de inconstitu-
cionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e argüição de des-
cumprimento de preceito fundamental. 25ª edição, atualizada e complemen-
tada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo. Malheiros. 2003.
p. 200-201.
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processo lógico pode resultar em desclassificação regressiva:
do tipo mais grave ao mais brando (art. 9°  art. 10  art. 11 da
LIA) e em desclassificação progressiva: do tipo mais brando ao
mais grave (art. 11  art. 10  9º da LIA).

A desclassificação regressiva ocorre, por hipótese, se a acu-
sação de enriquecimento sem causa, inicialmente formulada na
petição inicial, acaba afastada pela prova dos autos e verifica-se
que o réu, dolosa ou culposamente, apenas causou prejuízo ao
erário. Nesse caso, forçosa a desclassificação da conduta da fi-
gura do art. 9º para o tipo do art. 10, com sancionamento no art.
12, II, todos da Lei n° 8.429/92.38

Nessa linha, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDA-
DE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. VIOLAÇÃO DE PRIN-
CÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DA
AÇÃO. ART. 17, §§ 7º E 8º, DA LIA. IMPOSSIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRI-
TO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Em se tratando de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, o magistrado não fica
adstrito aos pedidos formulados pelo autor.
2. Conforme entende a jurisprudência, basta que o
autor faça uma descrição genérica dos fatos e impu-
tações dos réus, sem necessidade de descrever em
minúcias os comportamentos e as sanções devidas a
cada agente. Essa é a exata compreensão dos prin-
cípios do Direito Romano jura novit curia e da mihi
factum dabo tibi ius, em que as leis são do conheci-
mento do juiz, bastando que as partes lhe apresen-
tem os fatos. (REsp 1.192.583/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.8.2010, DJe
8.9.2010.)

38 Apesar da previsão de sanção pelo dano culposo, a jurisprudência tem
sido refratária à punição do gestor inábil Nesse sentido: “Não havendo enri-
quecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas inabilidade do ad-
ministrador, não cabem as punições previstas na Lei nº 8.429/92. A lei alcança
o administrador desonesto, não o inábil”. (Superior Tribunal de Justiça. Recur-
so Especial n° 213944. Min. Garcia Vieira. 1ª Turma: DJ: 27/09/1999).
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3. Se a petição contiver a narrativa dos fatos configu-
radores, em tese, da improbidade administrativa, não
se configura inépcia da inicial. Sob pena de esvaziar
a utilidade da instrução e impossibilitar a apuração
judicial dos ilícitos nas ações de improbidade admi-
nistrativa, sobretudo quando a descrição dos fatos é
suficiente para bem delimitar o perímetro da deman-
da e propiciar o pleno exercício do contraditório e
do direito de defesa. (Grifei).39

Com efeito, entende-se inadequada a corrente que advoga a
vinculação entre pena requerida e pena aplicada, no sentido de
que o autor deve “pleitear as sanções que pretende sejam apli-
cadas” e que “sanção não pleiteada na petição inicial não pode
ser aplicada pelo juiz”.40

Com todas as vênias, tal entendimento reduziria o grau de efi-
cácia do sistema de repressão à improbidade estatuído pela Lei n°
8.429/92.

Felizmente, a interpretação dos tribunais é diversa. A propósi-
to, veja-se decisão exemplificativa do entendimento dominante:

(...) tal como no processo penal, a verdade real a ser apu-
rada a partir dos fatos apresentados é que vai determinar a
condenação. É até mais prudente ao autor pedir, como no
caso sob exame, a condenação às sanções do art. 12,
que, obviamente, abrange todas aquelas do dispositivo. A
subsunção da conduta às hipóteses, conforme o caso,
dos artigos 9º, 10 e 11 caberá ao Juiz, que, pelo princípio
da indisponibilidade do interesse público que rege os bens
tutelados pela Lei 8.429/1992, não está vinculado à tipifi-
cação dada pela parte. Ou seja, a qualificação jurídica dos
fatos é dada pelo Juiz (teoria da substanciação). Aqui as

39 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial n°
1204965. Min. Humberto Martins. 2ª Turma: DJE: 14/12/2010.

40 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade administrativa comen-
tada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processu-
ais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3ª
edição. São Paulo. Atlas. 2007. p. 215.
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parêmias da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit
curia têm perfeita correspondência. (Grifo no original)41

Convém destacar que, em se tratando de atos lesivos ao erá-
rio, – à semelhança do processo penal42 – é viável a desclassifica-
ção da conduta dolosa para culposa, para fins de aplicação dos
artigos 10 e 12, II, da Lei n° 8.429/92. É dizer: mesmo que a instru-
ção demonstre prejuízo não-intencional aos cofres fazendários,
será possível a punição do agente, desde que provada a inobser-
vância do dever de cuidado no trato da coisa pública.

Ainda em sede de desclassificação regressiva, se ao final
da instrução o magistrado não se convencer da prática de ato ím-
probo que importe em enriquecimento ilícito e tampouco de ação
lesiva ao erário, ainda será possível vislumbrar-se a ocorrência de
ferimento aos princípios reitores da Administração Pública. Basta
que o administrador seja movido por manifesta má-fé.43

41 Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo de Instrumento n°
200801000656038. Rel. Juiz Federal Convocado Jamil Rosa de Jesus. 3ª Tur-
ma. DJF1: 20/11/2009.

42 Sobre a desclassificação do crime doloso para culposo: “Denunciada
pelo crime de peculato doloso, a paciente foi condenada pela prática de pecu-
lato culposo. Inocorrência de mutatio libelli em face da simples desclassifica-
ção de delito. Condenação reformada pelo Tribunal local, que reenquadrou a
conduta no caput do art. 312 (peculato doloso), nos exatos termos da denún-
cia”. (Supremo Tribunal Federal. Recurso em Habeas Corpus n° 85623. Min.
Carlos Britto. 1ª Turma. Julgado em 07/06/2005). No mesmo sentido: STF.
Recurso em Habeas Corpus n° 85657. Min. Carlos Britto. 1ª Turma. Julgado
em 31/05/2005).

43 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 públi-
co, deve ser realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação
ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, sus-
cetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador
público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além do que o
legislador pretendeu. 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade, quando a conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública, coad-
juvados pela má-intenção do administrador”. (Superior Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n° 1130198. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. DJE: 15/12/2010).
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Todas as condutas tipificadas na LIA tutelam os princípios do
art. 37, caput, da Constituição Federal. É apenas por opção legis-
lativa que as violações qualificadas por enriquecimento ilícito ou
prejuízo ao erário sofrem sanções mais severas (artigos 9º e 10).
Somente no caso de afastamento de tais agravantes, deve-se apli-
car subsidiariamente as hipóteses do art. 11 do diploma legal em
comento.

Daí porque “a violação aos princípios pode ser entendida, em
comparação ao direito penal, como ‘soldado de reserva’, sendo,
aplicada, subsidiariamente, isto é, quando a conduta ímproba não
se subsume nas demais formas previstas”.44

Noutro vértice, por analogia ao art. 383 do CPP, também é
factível o caminho inverso – a desclassificação progressiva do
ilícito, do tipo mais brando ao mais grave; mas desde que conste
da exordial a clara descrição da conduta ímproba mais gravosa.

Por exemplo, se o autor da ação de improbidade acusa o réu
de lesar o erário e menciona enriquecimento ilícito do mesmo, mas
requer a aplicação do art. 10 da LIA, é possível que o juiz reclassi-
fique a conduta imputada para a moldura do art. 9º da referida lei.

Da mesma forma, se o autor descreve ofensa a princípio ad-
ministrativo e acrescenta que o fato resultou em prejuízo aos co-
fres públicos, mas requer a condenação na forma do art. 11 da
LIA, é possível que o julgador condene o réu por conduta mais
gravosa, consoante art. 10 da citada lei.

O expediente é admitido no âmbito processual penal, não ha-
vendo razão para deixar de ser aplicado no julgamento da ação de
improbidade.45

44 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1075882. Min. Arnaldo
Esteves Lima. 1ª Turma. DJE: 12/11/2010. (Grifamos).

45 A possibilidade de condenação por delito e sanção mais graves dos que
os requeridos pelo parquet tem respaldo na parte final do art. 383, caput, do
CPP, quando prescreve que o juiz poderá atribuir definição jurídica diversa aos
fatos narrados “ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais
grave.” A prática é tranquila nos tribunais. Confira-se: “O réu se defende dos
fatos narrados na denúncia e não da classificação que faz dele o órgão acusa-
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De todo o exposto, é possível concluir que o art. 383 do CPP,
aplicável por analogia à LIA, permite a desclassificação regressiva
ou progressiva dos ilícitos de improbidade, na fase de julgamento
da demanda, desde que os fatos apreciados pelo magistrado te-
nham sido adequadamente descritos desde a petição inicial.

Há casos, entretanto, em que a instrução judicial pode indicar
a prática de fato novo, diverso do narrado na exordial, o que afasta
o instituto da emendatio libelli e sugere a incidência de mecanismo
correlato – mutatio libelli. O tratamento desse fenômeno proces-
sual é tema do último capítulo deste estudo.

3 Vedação da mutatio libelli no julgamento da ação de im-
probidade

O réu se defende dos fatos, seja na ação penal, seja na ação
de improbidade. Nessas instâncias, é natural que a capitulação
indicada pelo autor da demanda seja corrigida pelo juiz no mo-
mento da sentença. Essa atividade, contudo, é balizada pelos fa-
tos descritos no nascedouro da lide.

O réu não pode sofrer condenação por fato processualmente
novo, sequer veiculado na petição inicial, ou do qual não teve opor-
tunidade de defender-se no curso do feito. A surpresa na sentença
é inconciliável com o postulado do devido processo legal.

Para compatibilizar as garantias defensivas do acusado e os
princípios da celeridade e economia processuais, aplica-se, no
âmbito da persecução penal, o instituto da mutatio libelli, positiva-
do no art. 384, caput, do CPP:

dor. Por isso, uma equivocada classificação do delito não tem a força de inva-
lidar a denúncia. 2. Deve o magistrado, no momento da sentença, corrigir e
adequar a tipificação, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, mesmo que
tenha de aplicar pena mais grave. Trata-se, na hipótese, da emendatio libeli,
previsto no art. 383 do CPP. 3. O juiz da causa pode condenar o réu por delito
diverso daquele pelo qual foi denunciado, desde que haja equivalência com os
fatos narrados na denúncia. 4. Observado o princípio da correlação – um dos
sustentáculos do devido processo legal, já que assegura o direito à ampla
defesa e ao contraditório –, não há falar em nulidade da sentença condenatória
e, consequentemente, em constrangimento ilegal, apto a justificar a ordem de
habeas corpus”. (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n° 116490. Min.
Arnaldo Esteves Lima. 5ª Turma. DJE: 07/12/2009) (grifo no original).



358

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova
definição jurídica do fato, em conseqüência de prova exis-
tente nos autos de elemento ou circunstância da infração
penal não contida na acusação, o Ministério Público deve-
rá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias,
se em virtude desta houver sido instaurado o processo em
crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamen-
to, quando feito oralmente.

Conforme exposto neste trabalho, a aplicação de institutos
penais e processuais penais na esfera da improbidade adminis-
trativa deve respeitar os princípios reitores desse microssistema
punitivo. Conquanto tenha natureza penaliforme ou extrapenal,
a apuração dos atos de improbidade deve trilhar os caminhos do
processo civil.

Enquanto o mecanismo da emendatio libelli bem se ajusta ao
regime jurídico da Lei n° 8.429/92, o instrumento da mutatio libelli
revela-se incompatível com o rito processual traçado pelo legisla-
dor para apuração de atos ímprobos.46

A possibilidade de aditamento à acusação, como consequên-
cia da instrução processual, criaria incidente não previsto em lei e
tumultuaria a condução do feito.

A ação de improbidade estabiliza-se segundo fatos narrados
na petição inicial. Em atenção ao disposto no art. 264 do CPC,
feita a citação, é defeso ao autor aditar os termos da acusação,
sem o consentimento do réu. Depois do saneamento do proces-
so, qualquer alteração é proibida.47 De conseguinte, os fatos colhi-
dos na instrução processual de improbidade não podem alterar a
causa de pedir da demanda e, se configurarem novo ilícito, devem
respaldar nova investigação e quiçá outra ação.

46 Lei n° 8.429/92: Art. 17. “A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro
de trinta dias da efetivação da medida cautelar”.

47 A decisão saneadora antecede e inaugura a etapa instrutória, pois fixa a
controvérsia da lide e determina as provas a serem produzidas (art. 331, § 2º,
do CPC). Bem por isso, os fatos apurados na instrução não podem desestabi-
lizar a demanda.
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Analogamente às disposições processuais penais, as Leis
8.429/92 e 7.347/85 determinam o desencadeamento de procedi-
mento investigatório pela autoridade competente, logo que tome
conhecimento de irregularidades possivelmente tipificadas como
improbidade administrativa.48

Diante de tais similitudes, é possível estender-se à demanda
de improbidade os princípios da obrigatoriedade e da divisibilidade
da ação penal pública, os quais, respectivamente preconizam que
o dominus litis não pode dispor sobre o conteúdo ou a conveniên-
cia do processo, sendo desnecessário, porém, que todos os acu-
sados integrem simultaneamente o pólo passivo da ação.49

Nessa toada, se, ao cabo da instrução processual, verificar-
se a presença de elementos que indiquem a prática de ilícitos não
constantes da peça exordial, incumbe ao autor da demanda a ex-
tração de cópias para instauração de procedimento investigativo
tendente à formação de justa causa ou promover, desde logo, nova
ação de improbidade.

Rejeita-se, destarte, a baixa em diligências para que o autor
adite à acusação, pois se revela incompatível com o rito proces-
sual atualmente em vigor na Lei de Improbidade.50

Conclusão

O arcabouço normativo da Lei nº 8.429/92 não fornece todos
os instrumentos para a plena realização da vontade do constituin-
te, expressada no art. 37, § 4º, da Carta Política. Determinadas ques-
tões processuais e materiais ainda aguardam resposta legislativa,
doutrinária e jurisprudencial capaz de definir marcos de processa-
mento e julgamento das condutas lesivas à moralidade adminis-
trativa.

48 Vejam-se as semelhanças entre os artigos 5º, § 3º, e 40 do CPP, e os
artigos 14 e 15 da Lei n° 8.429/92 e os artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85.

49 Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n° 179999. Rel. Celso Li-
mongi (Convocado do TJ/SP). 6ª Turma. DJE: 01/02/2011.

50 A aplicação de mecanismo inspirado no art. 384 do CPP ao processo de
improbidade administrativa só poderia ser viabilizada mediante previsão le-
gislativa.
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Enquanto a consciência jurídica nacional paulatinamente cons-
trói uma dogmática adequada às nuances do tema da improbida-
de administrativa, indeclinável ao julgador resolver – no tempo pre-
sente – o conflito que lhe é apresentado. Nesse mister, deve recor-
rer a instrumentos existentes noutros ramos jurídicos para colma-
tar as lacunas.

O caráter sancionador da LIA a aproxima do regime jurídico
criminal. Tal semelhança permite a aplicação analógica de meca-
nismos penais e processuais penais ao instituto da improbidade
administrativa, desde que não colidam com sua esfera de princí-
pios e valores.

No campo processual, entende-se razoável o recurso ao art.
383 do CPP, de modo a possibilitar a correção e desclassificação
da conduta ímproba em sentença. A exemplo do direito processual
penal, o réu se defende dos fatos. Preservada a oportunidade de
defesa, não há nulidade em condenação por figura diversa da indi-
cada pelo autor, quer resulte em pena mais branda, quer resulte
em pena mais grave.

Refuta-se, entretanto, a utilização do instituto da mutatio libelli
no âmbito do processo de improbidade. Além de tumultuário, o
aditamento à acusação é incompatível com o procedimento pre-
visto em lei para julgamento dos agentes acusados de atos ímpro-
bos. Em razão desses empecilhos, apenas de lege ferenda po-
der-se-ia cogitar da adoção de expediente semelhante ao art. 384
do CPP na condução da demanda de improbidade.

As idéias desenvolvidas neste estudo buscam indicar instru-
mentos para resolução de questões emergentes do julgamento de
indivíduos acusados de improbidade. A utilização analógica de ins-
titutos penais nos domínios da improbidade administrativa é medi-
da subsidiária e não isenta o legislador de promover o aperfeiçoa-
mento normativo da matéria. No momento atual, quando se de-
senvolve o debate em torno do anteprojeto da nova lei de improbi-
dade administrativa, é oportuno e necessário refletir-se, dentre
outros temas, sobre a possível adoção dos mecanismos da emen-
datio libelli e da mutatio libelli no futuro diploma legal.
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O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE ADMI-
NISTRATIVA E A ADVOCACIA PÚBLICA

Tarcísio Barros Borges*

1. Introdução

O presente trabalho tem como finalidade analisar as relações
existentes entre o princípio constitucional da moralidade adminis-
trativa e a advocacia pública, notadamente no que diz respeito à
atuação judicial dos procuradores públicos1, isto é, aqueles que
defendem o Estado em Juízo.

Procurar-se-á estudar se a atuação judicial dos procuradores
públicos está ou não vinculada à moralidade administrativa e como
tal mandamento constitucional repercute nos deveres funcionais
dos procuradores, a partir de uma análise conjugada das normas
constitucionais pertinentes com as normas processuais e admi-
nistrativas que regem a atuação da advocacia pública, especial-
mente no que tange à defesa judicial da União Federal nos juiza-
dos especiais federais.

2. O princípio da moralidade administrativa na Constitui-
ção Federal de 1988

Inicialmente, como se está tratando de um princípio jurídico
dotado de conteúdo normativo abstrato, como o é o princípio da
moralidade administrativa, e não de uma regra jurídica, cabe re-
memorar brevemente a definição das normas jurídicas de caráter
principiológico, que modernamente têm alcançado grande prestí-
gio na moderna ciência do Direito, especialmente a partir da se-
gunda metade do século passado.

* Juiz Federal da 22ª Vara/PE. Mestre em Direito Público pela UNICAP-PE.

1 No presente trabalho, optou-se por designar os advogados públicos com
o termo “procuradores públicos”, considerado de forma abrangente para en-
globar nessa terminologia os advogados da União, os procuradores dos Esta-
dos e municípios, os procuradores federais e das autarquias públicas. Enfim,
os advogados públicos concursados e submetidos ao regime jurídico estatu-
tário.
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Com efeito, a doutrina estrangeira, especialmente a partir das
lições de doutrinadores como Dworkin e Alexy, que aprofundaram
o estudo dos princípios jurídicos, vem ressaltando os diversos ti-
pos de normas que compõem o ordenamento jurídico típico de um
Estado Constitucional de Direito, apontando-se uma nítida diferen-
ciação entre as chamadas regras jurídicas e os princípios jurídi-
cos2, as quais são espécies do gênero normas jurídicas.

Para Robert Alexy, por exemplo, ao contrário das regras jurídi-
cas, os princípios, pelo seu grau de abstração e generalidade, são
verdadeiros mandamentos de otimização, que devem ser cumpri-
dos na maior medida do possível:

A base de argumento de princípio forma a distinção entre
regras e princípios. Regras são normas que ordenam, pro-
íbem ou permitem algo definitivamente ou autorizam algo
definitivamente. [...]
A forma de aplicação das regras é a subsunção. Princí-
pios contêm, pelo contrário, um dever ideal. Eles são man-
damentos a serem otimizados. Como tais, eles não con-
tém um dever definitivo, mas somente um dever prima fa-
cie. Eles exigem que algo seja realizado em medida tão
alta quanto possível em relação às possibilidades fáticas
e jurídicas.3

Clara está a diferença entre regras e princípios jurídicos, va-
lendo ressaltar que a Constituição Federal brasileira de 1988 tam-
bém abarcou – tendo como parâmetro as constituições democrá-
ticas européias do pós-Guerra de 1945 – o fenômeno comumente
chamado de neoconstitucionalismo4, o qual é centrado na idéia de

2 Sobre a importância dos estudos de Ronald Dworkin e Robert Alexy quan-
to à existência e aplicação das normas principiológicas, Cf. BARCELLOS, Ana
Paula de; BARROSO, Luís Roberto. O começo da História: a nova interpretação
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Interpretação
constitucional. SILVA, Virgílio Afonso da (org.). São Paulo: Malheiros, 2005, p.
271-316.

3 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luís Afonso Heck.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 37.

4 Para conferir a importância da evolução do neoconstitucionalismo no Bra-
sil, Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo
Direito Constitucional Brasileiro: Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positi-
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revalorização dos direitos fundamentais e de reaproximação do
Direito com a Moral. A partir desse fenômeno, os princípios jurídi-
cos ingressaram no sistema jurídico ao lado dos direitos funda-
mentais, ostentando alto grau de abstração e também, o que é de
grande importância, uma fundamentalidade material fortemente
vinculada ao princípio da dignidade humana.

Na seara do Direito Administrativo, também os princípios jurí-
dicos têm sua importância, ainda que se possa afirmar que a rela-
ção primordial dos princípios tenha sido inicialmente com os direi-
tos fundamentais, notadamente porque os direitos fundamentais
surgiram exatamente para proteger os indivíduos contra o arbítrio
estatal e não para regular, de forma objetiva, condutas da Adminis-
tração Pública.

Entretanto, em constituições analíticas como a nossa, há gran-
de regulamentação da vida estatal e a Constituição Federal de 1988
elencou no caput do art. 37 princípios setoriais de Direito Adminis-
trativo, que passaram a ostentar status constitucional, e, assim,
importaram na submissão dessa seara do Direito ao Direito Cons-
titucional e não só à lei em sentido formal, situação essa de acor-
do com o movimento da constitucionalização do direito ocorrido
nas décadas precedentes.

Nesse sentido, as palavras de Gustavo Binenbojm:

Superada a concepção positivista de que a “lei contém
todo o direito [...] passa-se a fundamentar a atividade ad-
ministrativa na vinculação à ordem jurídica como um todo
(princípio da juridicidade), o que se reforça com o constitu-
cionalismo, que acabou de consagrar os princípios gerais
ou setoriais do direito na Lei Maior.5

vismo. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional:
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 1-48.

5 BINEMBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fun-
damentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,
p. 206.
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E entre os princípios elencados no citado art. 37 da Carta de
1998, está previsto o princípio da moralidade administrativa, pela
primeira vez posto expressamente no ordenamento constitucio-
nal.6

Tal princípio tem origem nas teorias tradicionais de desvio de
poder elaboradas pelos publicistas e diz respeito ao cumprimento
das “regras de boa administração, de exercício regular do múnus
público, de honestidade, de boa-fé, de eqüidade, de justiça, e re-
gras de conduta extraíveis da prática interna da Administração
Pública”.7

Por outro lado, o princípio da moralidade administrativa tam-
bém está conectado com o interesse público que preside a atua-
ção estatal, pois toda conduta do Administrador Público deve aten-
der o “que for melhor e mais útil para o interesse público”.8 E não
precisa ser esclarecido que o interesse público não se confunde
com o simples interesse fazendário do Estado, mas antes implica
num interesse mais abrangente, ou seja, da própria comunidade
administrada, o qual tem seu reflexo na normatividade constitucio-
nal como um todo, em especial no que tange ao cumprimento dos
direitos fundamentais dos cidadãos exercitáveis contra o próprio
Estado.

O interesse público a ser perseguido pela Administração tam-
bém coincide com a desejada efetivação dos direitos individuais,
que devem ser reconhecidos ainda que tal realização possa trazer
ônus para o Estado.

6 Todavia, há quem defenda, com razão, a nosso ver, que ele já estava
implicitamente previsto antes da CF/88, ainda que com status ordinário. Cf.
GARCIA, Emerson. A moralidade administrativa e sua densificação. Jus Navi-
gandi, Teresina, ano 7, n. 86, 27 set. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=4283>. Acesso em: 21 maio 2009.

7 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2006, p. 1156-57.

8 GASPARINI. Diógenes. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1995, p. 7.



367

Evidentemente, as considerações acima expostas indicam
claramente a juridicidade do princípio da moralidade administrati-
va, não sendo ele uma mera orientação descompromissada des-
tinada aos agentes públicos.

Pelo contrário, a força normativa da Constituição, o princípio
da máxima efetividade das normas constitucionais, a necessida-
de de conformação das normas jurídicas infraconstitucionais e dos
atos administrativos em geral à juridicidade da lei fundamental, a
eficácia imediata dos direitos fundamentais, enfim, implicam que
toda a Administração Pública está submetida ao princípio da mo-
ralidade administrativa, dela não se excluindo, à toda evidência, os
agentes públicos que ocupam cargos de assessoramento jurídico
e de representação judicial do Estado.

3. A advocacia pública e a moralidade administrativa

A partir do princípio da ampla submissão de toda atividade es-
tatal à Constituição e especialmente aos princípios setoriais que
regem a Administração Pública, deve-se concluir que a advocacia
pública também está submetida ao princípio da moralidade admi-
nistrativa.

Ou seja, os procuradores públicos devem atuar, também no
curso dos processos judiciais nos quais participam, sob os ditames
do princípio da moralidade administrativa, em prol do interesse pú-
blico em sentido amplo, que inclusive abrange o interesse da co-
munidade em ver direitos individuais serem concretizados pelo Es-
tado quando efetivamente presentes as condições fáticas exigidas.

A advocacia pública, dada a sua importância para a realização
de um Estado de Direito, foi expressamente prevista na Carta de
1988, a ela tendo sido dedicada uma seção específica dentro do
Capítulo “Das funções essenciais à Justiça”, mesmo tratamento,
aliás, concedido ao Ministério Público pela Constituição em vigor.

O art. 131 da Constituição Federal de 1988 trata da Advoca-
cia-Geral da União, órgão da estrutura da União, que representa
judicialmente e extrajudicialmente os entes públicos federais9, bem

9 A própria União Federal e suas autarquias e fundações públicas.
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como lhes presta assessoria e consultoria jurídica. De modo aná-
logo, no art. 132, estão previstas as procuradorias dos entes fede-
rados.

Nesses termos, constata-se que a instituição da advocacia
pública, exatamente porque integrante da estrutural estatal, e mais
ainda porque se trata de instituição voltada de forma essencial à
realização da Justiça, está submetida ao princípio da moralidade
administrativa.

Essa submissão, que é ampla e abrangente, não se resume
ao atendimento dos princípios constitucionais administrativos no
que tange à estruturação, material e humana, do órgão de defesa
judicial. Ela necessariamente deve também englobar os atos ad-
ministrativos de consultoria e assessoramento, bem como, espe-
cialmente, aos atos judiciais praticados pelos procuradores públi-
cos.

Com efeito, no agir judicial, ou seja, na postulação de teses
jurídicas e no oferecimento de provas em processos judiciais, o
procurador público não pode se afastar dos postulados da morali-
dade administrativa, principalmente no que tange ao cumprimento
correto dos preceitos legais, sem preferências pessoais ou distin-
ções, e quanto à persecução do interesse público em sentido
amplo.

Lembre-se que a correta concepção do interesse público –
que é ampla – não se identifica com o simples interesse fazendá-
rio-econômico do Estado, tendo mais a ver com o “bem-estar co-
letivo”10, ou seja, com o interesse de todos membros da comuni-
dade e, ao mesmo tempo, com o direito individual que cada um
possa ter contra o Estado ou outro particular em determinado lití-
gio.

Assim, não se pode admitir que o procurador público possa
defender teses jurídicas totalmente superadas, inconsistentes, ou
omitir propositadamente fatos documentados em poder das re-

10 PIETRO. Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 1999, p. 69.
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partições públicas, que em tese facilitariam a vitória do particular,
apenas com o objetivo primário de vencer a causa em disputa.

Note-se que o princípio da moralidade administrativa resta ofen-
dido se há violação por parte do agente público “das regras de boa
administração, os princípios de justiça e de eqüidade, a idéia co-
mum de honestidade”11, sendo que tais deveres são plenamente
exigíveis dos procuradores públicos em atuação em processos
judiciais.

E também poder-se-ia afirmar que tais deveres éticos não
seriam privativos dos advogados públicos, mas extensíveis a to-
dos os advogados por força das normas processuais que tratam
dos deveres das partes e procuradores em juízo (arts. 14 a 17 do
CPC, principalmente).

Todavia, tais deveres ético-processuais, apesar de também
opostos aos advogados privados, são mais qualificados em face
dos procuradores públicos, notadamente em face do dever de Jus-
tiça e eqüidade que permeia a atividade estatal. Por outro lado, ao
advogado privado é permitida a adoção de estratégias legais de
defesa orientadas pelo princípio da utilidade, isto é, procurando
obter a máxima vantagem dessa conduta com vistas à vitória na
causa do cliente que o contratou.

Pelo contrário, como o cliente do procurador público é, em
última instância, o próprio povo, torna-se dever do advogado públi-
co operar judicialmente, desde os primeiros atos processuais (ge-
ralmente a contestação), de forma transparente e com certa isen-
ção, apresentando em Juízo todos os elementos de prova que dis-
põem a Administração Pública sobre o caso sub judice, bem como
apresentando razões jurídicas consistentes e relevantes, sem “ape-
lar” para teses jurídicas totalmente superadas e descabidas.

Nesse sentido, observe-se que esse dever de transparência
do advogado público foi de certa forma positivado, tendo em vista
edição da regra do caput do art. 11 da Lei n. 10.259/2001, diploma
legal que instituiu os juizados especiais federais. Com efeito, o

11 Ibidem, p. 79.
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dispositivo legal criou a obrigação do ente público réu trazer aos
autos as provas documentais que tiver para o esclarecimento dos
fatos12.

Tal norma criou um verdadeiro “dever de produzir prova”13,
mesmo que o conteúdo da prova possa contrariar os interesses
primários do órgão público, mas que deve ser levado à tona no
processo judicial exatamente porque o Estado-réu deve se com-
portar com a máxima lealdade processual possível.

Essa lealdade qualificada está evidentemente de acordo com
diversos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública, notadamente o da moralidade administrativa, mas tam-
bém se compactua com os princípios da legalidade e da eficiên-
cia, também previstos no caput do art. 37 da CF/88.

Outro aspecto da atuação judicial do procurador público que
também decorre do princípio da moralidade administrativa é o de-
ver de reconhecer os erros da Administração Pública que foram
cometidos contra os particulares e lhe causaram danos.

Costuma-se defender, às vezes, que o advogado público tem
sempre e incondicionalmente como atribuição defender o Estado
em qualquer situação litigiosa. Todavia, tal dever não tem previsão
expressa na Constituição ou mesmo na legislação ordinária.

A Constituição, no seu art. 131, assevera que à advocacia pú-
blica compete a “representação” judicial do Estado, mas não se
afirma que é sua atribuição defender o Estado sob qualquer pre-
texto.

Por seu turno, a Lei Complementar n. 73/93, que regulamenta
a estrutura da AGU e a carreira dos procuradores públicos fede-
rais, nada dispõe sobre o suposto dever de defesa incondicional

12 “Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a insta-
lação da audiência de conciliação.”

13 Cf., CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e
Federais: uma abordagem crítica. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2004, p. 240-
242. Nesse texto, o autor esclarece o que se entende por dever de produzir
prova, ressaltando ser esse um conceito novo no processo civil brasileiro.
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da União, sendo que apenas consta como proibição “contrariar
súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo
Advogado-Geral da União”, na forma do art. 28, II, do citado diplo-
ma legal.

Ou seja, não estando a questão posta em juízo tratada em
súmula ou outra norma administrativa interna expedida pela AGU,
não há óbice à apresentação de uma defesa judicial de cunho mais
conciliatório em face do direito do autor da ação, quando se reco-
nhecer no processo a efetiva existência do direito do particular.

Tal postura estaria de acordo com o princípio da moralidade
administrativa e, contrariamente, a apresentação de defesa teme-
rária, inconsistente, por parte de procurador público, violaria fron-
talmente a moralidade administrativa, precisamente pelo fato de
que nesse conceito estão abrangidos princípios de Justiça e eqüi-
dade.

4. A advocacia pública e a transação judicial

No que tange à transação ou conciliação judicial, a experiên-
cia tem mostrado, infelizmente, que o Estado nunca se preocupou
em resolver suas lides por meio da autocomposição, sendo que
tal tradição arraigou-se na conduta dos procuradores públicos ao
longo dos anos.

Todavia, como dito antes, essa postura passiva e a defesa
intransigente do Estado em Juízo não estão de acordo com o novo
constitucionalismo que se delineou nas últimas décadas, o qual
voltou-se para o fortalecimento dos direitos fundamentais e tam-
bém para a moralização do direito.

Com efeito, no dizer de Robert Alexy, o direito deve necessari-
amente promover uma “pretensão de correção”, que implica numa
garantia de fundamentalidade e a esperança do seu reconheci-
mento.14 Assim, o procurador público também se submete à exi-
gência de correção, pois:

14 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luís Afonso Heck.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 20-21.
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Cada um que, como participante de um sistema jurídico,
por exemplo, como advogado diante do tribunal ou como
cidadão na discussão pública, alega argumentos a favor
ou contra determinados conteúdos do sistema jurídico,
promove a pretensão composta da afirmação de correção,
da garantia da fundamentalidade e da esperança do reco-
nhecimento.15

Nesse sentido, no processo judicial é dever do procurador
público expor a verdade e os seus argumentos em defesa do Es-
tado de maneira mais transparente possível, evitando a colocação
de teses temerárias e inconsistentes apenas para cumprir sua
suposta missão de defender o Estado a qualquer custo, missão
essa que, como visto, não tem respaldo normativo constitucional
ou legal.

Note-se que, nesse campo, apesar de tradicionalmente não
haver registro de compromisso conciliatório da Fazenda Pública,
notadamente da esfera federal, houve significativo avanço legisla-
tivo recentemente, que está permitindo avanços nessa área.

Com efeito, a Lei n. 10.259/2001, que instituiu os juizados es-
peciais federais, reforçou fortemente a possibilidade de concilia-
ção por parte dos advogados públicos.

Registre-se, a propósito, que o sistema processual dos juiza-
dos especiais, desde o início no ano de 1995, sempre foi orientado
pela possibilidade de autocomposição dos litígios por meio da con-
ciliação, tendo em vista ser este, pode-se dizer, o objetivo precí-
puo dos juizados especiais, na forma do que dispõe o art. 2º da Lei
n. 9.099/95, mas que não era aplicado contra a Fazenda Pública.
É que apenas com a edição da Lei n. 10.259/2001 é que a Fazen-
da Pública – e tão somente a Federal naquela época – passou a
poder ser ré nos juizados especiais.

Mais recentemente, vale registrar, a Lei 12.153/2009 instituiu
os juizados especiais estaduais da Fazenda Pública, também pre-
vendo de forma expressa a possibilidade de transação por parte
dos procuradores (art. 8º da citada lei).

15 Ibidem, p. 21.
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Nesse novo sistema dos juizados especiais, o advogado pú-
blico, de qualquer órgão federal, seja de direito público, seja de
direito privado, passou a ter amplos e expressos poderes para
conciliar, transigir e desistir nos processos de competência dos
juizados federais, na forma autorizada pelo parágrafo único do art.
10 da Lei n. 10.259/2001:

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, represen-
tantes para a causa, advogado ou não.
Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, au-
tarquias, fundações e empresas públicas federais, bem
como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a
conciliar, transigir ou desistir, nos processos da compe-
tência dos Juizados Especiais Federais.

A lei conferiu amplos poderes para a conciliação no âmbito
dos juizados federais, não exigindo sequer uma regulamentação
infralegal. O princípio da indisponibilidade do interesse público res-
ta relativizado pelo desejo do legislador de promover uma otimiza-
ção da convergência entre este interesse e os direitos subjetivos
dos jurisdicionados16, ressaltando-se que o interesse público, como
visto, não se confunde com o interesse meramente fazendário do
Estado.

É certo que o advogado público não tem poderes para afastar
a aplicação da lei, com base unicamente em seus critérios pesso-
ais, para fins de promover a conciliação. Todavia, ele deve procu-
rar uma interpretação razoável do Direito e das provas colhidas
nos autos, de modo a possibilitar a transação, sem portar-se como
um ferrenho e inconseqüente defensor do órgão estatal a qualquer
custo.

Ou seja, a moralidade administrativa impõe, quando for o caso,
nas situações em que o conjunto probatório está bem formado no
sentido da tese jurídica do particular e há possibilidade de uma
interpretação razoável da lei que atenda ao pedido do autor, não
deve o advogado público se furtar à conciliação.

16 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Fede-
rais: uma abordagem crítica. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2004, p. 238.
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É que, como agente público, vinculado constitucionalmente à
legalidade e à moralidade, não pode ele deixar de reconhecer um
direito individual que está claramente configurado nos autos.

De fato, em muitas ocasiões, o conjunto probatório pode evi-
denciar claramente a procedência do direito, devendo o advogado
público – deixando de lado o apego à tradição de litigância contu-
maz do Estado – utilizar o bom senso e a autorização legal para
propor o acordo, evitando a protelação do feito e facilitando a paci-
ficação social, o que também atende ao interesse público.

É muito importante, pois, que o advogado público tenha cons-
ciência da importância da conciliação para a concretização de uma
Justiça mais efetiva17. E, a partir dessa conscientização, que ele
tome uma atitude mais ativa e progressista no sentido de viabilizar
a efetivação dos direitos subjetivos na comunidade, em especial
nas causas de competência dos juizados especiais federais, vez
que a “clientela” desse serviço judiciário constitui-se, em regra, da
parcela menos favorecida da população e que pleiteia, na maioria
dos casos, direitos previdenciários e assistenciais de baixo valor
econômico.

Todavia, vale registrar que o tradicional problema de ausência
de autocomposição dos litígios no âmbito da Justiça Federal tem
minorado, pois, a partir da criação dos juizados especiais fede-
rais, deve-se reconhecer que boa parte dos procurados federais
que atuam na defesa do INSS, bem como os advogados da Caixa
Econômica Federal, estão efetivamente realizando acordos judi-
ciais para a resolução das lides, com o que demonstram grande
sensibilidade jurídico-social.

Por outro lado, constata-se que os advogados da União não
costumam apresentar propostas de acordo, mesmo nos casos
em que a controvérsia jurídica praticamente não existe, como, por
exemplo, quando o servidor público pleiteia o pagamento de dife-
renças remuneratórias já reconhecidas administrativamente, mas

17 PEREIRA, Guilherme Bollorini. Juizados Especiais Federais Cíveis. 2. ed.
Lumen Juris: Rio de Janeiro: 2006, p. 172.
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não pagas pelo órgão de origem por ausência de previsão orça-
mentária ou entraves burocráticos.18

5. Conclusões

Resumindo as idéias antes expostas, deve-se reconhecer que
o princípio da moralidade administrativa incide sobre a atuação da
advocacia pública em Juízo, já que esta se integra na estrutura
estatal como órgão sem personalidade jurídica própria.

Por outro lado, o princípio da moralidade impõe aos advoga-
dos públicos uma atuação judicial isenta, equilibrada, de certa for-
ma imparcial, que deve levar em conta o interesse público em sen-
tido amplo, que não se identifica com o mero interesse fazendário
do Estado, mas que abrange o interesse na concretização de di-
reitos individuais em favor dos particulares, quando presentes os
requisitos previstos em lei, mesmo que com ônus para o Erário.

Assim, como permite expressamente o art. 10, parágrafo úni-
co, da Lei n. 10.259/2001, o advogado público tem o poder-dever
de apresentar propostas de acordo em processos judiciais nos
quais a situação fática e a tese jurídica demonstram claramente a
razão do particular.

A moralidade administrativa, portanto, impede o advogado pú-
blico de ofertar defesas judiciais temerárias, inconsistentes, bem
como a omissão de apresentação de documentos relevantes em
poder dos órgãos públicos interessados na causa, devendo ele,
como participante de instituição essencial à Justiça, também pre-
zar pela realização da Justiça e Eqüidade.
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QUESTÃO ECOLÓGICA & DIREITO: O DIREITO POR UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil1

RESUMO: O texto aborda inicialmente o agravamento da questão
ecológica, sentido com maior intensidade, a partir do século pas-
sado, por volta de 1950. Destaca sua influência, na área das ciên-
cias sociais, como o Direito e a Economia. Na sequência, trata de
temas nucleares como sustentabilidade, economia ecológica e
desenvolvimento socioeconômico. Como arremate, acrescenta a
perspectiva jurídica sobre o assunto, apresentando possibilidades
da interferência do Direito, nos campos teórico e prático, para con-
tribuir na solução da crise ambiental planetária.

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia. Economia ecológica. Sustentabili-
dade. Direito.

1 INTRODUÇÃO.

O trabalho tem por escopo abordar e apresentar inicialmente
aspectos concernentes à crise ecológica e a problemas ambien-
tais enfrentados na atualidade, bem como lançar algumas idéias
de como o Direito poderia influir positivamente na solução dos
mesmos.

Em um primeiro momento, trataremos do crescimento da im-
portância da questão ecológica e de uma mudança de paradigma
experimentada nas ciências em geral e em particular na ciência
do Direito.

Na sequência, abordaremos alguns temas nucleares como
sustentabilidade, economia e desenvolvimento, lançando uma in-
dagação sobre o verdadeiro alcance da expressão desenvolvimento
sustentável.

1 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará e Juíza Fede-
ral no Ceará.
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Por fim, cuidaremos de institutos jurídicos e sua aplicação na
busca de estabelecimento do desenvolvimento sustentável, pro-
curando tratar dos aspectos teóricos e práticos da abordagem.

A pesquisa realizada é basicamente bibliográfica e o método
adotado é o dialógico.

Passemos, pois, ao estudo.

2 O CRESCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA QUESTÃO
AMBIENTAL E A MUDANÇA DE PARADIGMA NOS DIVERSOS
RAMOS CIENTÍFICOS

Para Jonh Locke2, as coisas desse mundo estão num fluxo de
tal modo constante que nada permanece por muito tempo no mes-
mo estado. A nosso pensar, a partir da análise dos estudos sobre
o tema, a vida humana na Terra nunca esteve num fluxo tão acele-
rado de mudanças como o que experimentamos agora.

A espécie humana habita o planeta Terra desde a era cenozói-
ca, tendo o homo sapiens surgido há cerca de 150.000 anos. É
claro que durante todo esse tempo, muitas mudanças foram sen-
tidas no planeta, mas é só a partir do século passado, por volta de
1950, que o ritmo de exploração e destruição ecológica acelera-se
de forma a fazer sentir seus efeitos com maior intensidade3.

De acordo com a explicação de Hans Jonas4, o homem com
sua arte atingia, durante muito tempo, apenas de modo superficial
a natureza das coisas. Não havia precedente de interferência hu-
mana decisiva na ordem natural. Bem por isso, no seu dizer, toda
ética tradicional é antropocêntrica – do homem para o homem –
não tendo havido, até agora, uma preocupação ética ecológica,
que reconhecesse a dignidade intrínseca do ambiente, imune que
se supôs este à ação destrutiva definitiva do homem.

2 LOCKE, J. Dois tratados sobre o governo. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2005, p. 525.

3 HATHAWAY, Mark & BOFF, Leonardo. O Tao da Libertação, Vozes: São
Paulo, 2012, p. 36.

4 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Malheiros: São Paulo, 2006,
p. 35.
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Ocorre que a evolução tecnológica, o avanço das comunica-
ções em escala global, tudo aliado ao intenso crescimento popula-
cional findam por criar um novo cenário no planeta e uma nova e
incerta perspectiva de futuro para a humanidade.

A respeito da questão populacional, é preciso registrar que o
crescimento observado tem natureza exponencial. Esta sorte de
crescimento, se representado graficamente, dá-se em forma de
uma hemiparábola inversa. No dizer de G. Tyler Miller5, “começa
devagar, mas após duplicar apenas algumas vezes, aumenta para
números gigantescos, pois cada duplicação é maior do que o total
de todo o crescimento anterior”.

Não se pode olvidar que, a respeito da questão populacional, é
intensa a disputa acadêmica em torno dos motivos e efeitos do
fenômeno. Variáveis – como concentração e distribuição de ren-
da, desperdício de alimentos e produtos em geral, conceito de de-
senvolvimento etc. – são sempre objeto de acirradas discussões.
Contudo, o fato do aumento da população em si é um dado objeti-
vo que não pode ser desconsiderado.

Nesse contexto de mudanças, observa-se o crescimento da
importância da questão ambiental ou ecológica, cuja influência
transborda os limites da ciência ambiental e mesmo das ciências
naturais em geral, para atingir também a área das ciências sociais,
como o Direito e a Economia.

Fritjof Capra6, em seu primoroso A teia da vida, denuncia a
ocorrência de uma mudança de paradigma, que vem tomando lu-
gar já desde as primeiras décadas do século passado – muito
embora ainda não esteja concluída nos dias atuais – e que vem
promovendo a alteração da nossa visão de mundo mecanicista,
lastreada, em grande parte, pelas teorias de Descartes e Newton,
para uma visão ecológica do planeta.

5 MILLER, G. Tyler. Ciência Ambiental. Tradução All Tasks; revisão técnica
Welington Braz Carvalho Delitti. São Paulo: Cengage Learning, 2008, p. 35.

6 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. Uma nova compreensão científica dos
sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 24.
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Para o autor, o velho paradigma que hoje vem sendo abando-
nado estava lastreado em idéias que podem ser sintetizadas como:

(i) Visão do universo como um sistema mecânico composto
de blocos de construção elementares;
(ii) Visão do corpo humano como uma máquina;
(iii) Visão da vida em sociedade como uma luta competitiva
pela existência;
(iv) Crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por
intermédio de crescimento econômico e tecnológico;
(v) Crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por
toda parte, classificada em posição inferior à do homem é uma
sociedade que segue uma lei básica da natureza.

Superando a visão de mundo delineada acima, destaca-se a
escola filosófica denominada “Ecologia Profunda”, consoante a qual
se reconhece, segundo Capra, a “interdependência fundamental
de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e
sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos
da natureza e, em última análise, somos dependentes desses pro-
cessos.7”

Dentre outras tantas importantes conclusões, esse pensamen-
to vai conduzir ao entendimento, aplicável nas mais diversas áreas
do conhecimento humano, de que o todo é maior e diferente da
mera soma das suas partes componentes. O ideário induz ainda
a refletir sobre a relação homem x natureza, cuja compreensão
passa por uma verdadeira revolução copernicana. No padrão an-
terior, a vida humana era compreendida como o interesse central
do planeta Terra, bem por isso estando o homem moral e etica-
mente legitimado a servir-se indefinidamente dos recursos natu-
rais que entendesse necessários e convenientes ao seu conforto
e bem-estar. Esse pensar vai sendo substituído paulatinamente
por uma nova ordem de idéias, fundada prioritariamente no reco-
nhecimento de uma dignidade intrínseca da natureza e do meio
ambiente. Anuncia-se, portanto, a possível passagem de uma con-
cepção antropocêntrica, onde a dignidade da pessoa humana é o
centro da moralidade ambiental, para uma concepção ecocêntrica.

7 Ibidem, p. 25.
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Observe-se que, nesse contexto de mudança de paradigma,
as questões ambientais entram na pauta nos mais diversos ra-
mos da ciência e da tecnologia estudados pelo homem.

Em matéria jurídica, vale também o registro sobre o despertar
para os direitos das gerações futuras. Sabemos sobre como será
a vida na Terra daqui a 5.000 anos, tanto quanto sabiam sobre
nossa forma de vida os egípcios ou os fenícios da antiguidade pré-
helênica. Contudo, isto importa menos do que saber que o valor
vida, em todas as suas formas, precisa do ambiente propício ao
seu pleno desenvolvimento para prevalecer.

Esta consciência nos desperta para a questão da justiça inter-
geracional, para a atenção da medida do quanto podemos dispor,
em matéria de consumo de energia não renovável e do capital na-
tural como um todo, sem inviabilizar a qualidade de vida das gera-
ções posteriores.

3 SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA E DESENVOLVIMEN-
TO: ALGUÉM JÁ DESCOBRIU O QUE É O DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL?

Diante do quadro traçado no item anterior, surgem as discus-
sões atuais sobre sustentabilidade, direito ambiental e desenvolvi-
mento sustentável e é sobre estes temas que nos debruçaremos
a seguir.

3.1 Sustentabilidade

A nosso sentir, apresenta-se a sustentabilidade como dever
jurídico e constitucional fundamental (lastreado em valores como
fraternidade, democracia e respeito à vida – não somente huma-
na, mas toda forma de vida no planeta), inspirador de um novo
modo de vida na Terra.

Consoante realça Juarez Freitas8:

Traduz-se a sustentabilidade como dever fundamental de,
inclusive a longo prazo, vivenciar e partilhar o desenvolvi-
mento limpo e propício à saúde, em todos os sentidos, aí

8 FREITAS, J. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum,
2011, p. 58.
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abrangidos os componentes éticos, em combinação com
os elementos sociais, ambientais, econômicos e jurídico-
políticos.

Já para Miller9, que faz uma abordagem do tema mais voltada
para a Ciência Ambiental propriamente: “A sustentabilidade é a
capacidade dos diversos sistemas da Terra, incluindo as econo-
mias e sistemas culturais humanos, de sobreviverem e se adap-
tarem às condições ambientais em mudança.”

Mas não é fácil encontrar um conceito adequado para o termo
sustentabilidade. Com efeito, há quem alcunhe a sustentabilidade
de ambiental, ou econômica, ou social etc. Contudo, entendemos
que a sustentabilidade somente pode ser compreendida, se o for
em todos os seus aspectos. Deveras, não se pode afirmar que
um modo de vida é sustentável, à míngua v.g. de política pública
de saúde adequada, ou de educação, ou com níveis de poluição
prejudiciais às espécies. Se faltar qualquer dos elementos, não há
sustentabilidade. Portanto, sustentabilidade é um conceito em si
mesmo múltiplo, não suporta alcunhas particularizantes, sem per-
der o seu sentido verdadeiro.

Com este mesmo entendimento, o professor Juarez Freitas
propõe seu conceito:

Nessa perspectiva, eis o conceito proposto para o princí-
pio da sustentabilidade: trata-se do princípio constitucio-
nal que determina, independentemente de regulamenta-
ção legal, com eficácia direta e imediata, a responsabili-
dade do estado e da sociedade pela concretização solidá-
ria do desenvolvimento material e imaterial, socialmente
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, ino-
vador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferen-
cialmente de modo preventivo e precavido, no presente e
no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual,
em consonância homeostática com o bem de todos.10 

9 MILLER, Tyler. op. cit., p. 3.

10 Ibidem, p. 23.
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É Miller quem nos esclarece duas idéias fundamentais para a
compreensão da sustentabilidade, quais sejam o capital natural e
a renda biológica dele decorrente. Assim, temos que o capital na-
tural “são os recursos e serviços naturais que mantêm a nossa e
outras espécies vivas e que dão suporte às nossas economias11”.
Já renda biológica é o fruto desse capital, que pode ser renovável
ou não.

O desafio para a construção de uma sociedade sustentável
consiste então, justamente, em viver da renda biológica sem de-
gradar o capital que a fornece. Naturalmente, uma sociedade sus-
tentável consegue atender às suas necessidades atuais, sem com-
prometer as necessidades das gerações futuras.

3.2 Economia ecológica

Dentro desse contexto de mudança, surge também na Eco-
nomia uma nova vertente científica, em oposição a toda a lógica
econômica vigente, até hoje, nas sociedades, que deita suas ba-
ses na Economia clássica e neoclássica. Refiro-me à denomina-
da Economia Ecológica.

A grande diferença entre a economia ecológica e a tradicional
(clássica e a neoclássica) está na abordagem sobre a importân-
cia dos recursos naturais, que formam o capital natural.

Para os clássicos, os recursos naturais, embora importantes,
não são vitais. Isto se dá porque nós seres humanos seríamos
dotados da capacidade de adotar substitutos a estes meios. A eco-
nomia tradicional baseia-se em uma visão de mundo mecanicista,
traçando um quadro temporal de curto prazo, com uma aborda-
gem antropocêntrica, lastreando suas ações no objetivo do cres-
cimento econômico, que pode até ser considerado insuficiente para
a eliminação da pobreza e das disparidades sociais, mas jamais
dispensável.

Já a Economia Ecológica traz uma abordagem nova sobre
economia e desenvolvimento.

11 MILLER, Tyler. op.cit, p. 3.
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A Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO)
aborda a Economia Ecológica como sendo o terreno onde se situa
o saber, não apenas interdisciplinar, mas transdisciplinar, que se
elabora partindo-se do reconhecimento de que o sistema socioe-
conômico baseia-se e depende dos sistemas naturais, ao tempo
em que interfere e transforma o funcionamento destes.

De acordo com a abordagem da economia ecológica, a sus-
tentabilidade é defendida com grande intensidade, tendo recebido
a denominação de sustentabilidade forte, em oposição à denomi-
nada sustentabilidade fraca da Economia Ambiental Neoclássica.

Com efeito, para os ecoeconomistas, o meio ambiente repre-
senta um limite absoluto à expansão da economia; diversamente
da visão clássica apoiada na potencialidade dos substitutos. Isto
ocorre porque, para a Ecoeco, o capital material (Km) e capital
natural (Kn) não são perfeitamente substituíveis, sendo comple-
mentares.

De acordo com a nova corrente, o progresso científico é im-
portante para aumentar a eficiência na utilização dos recursos,
porém, exige-se a estabilização dos níveis de consumo per capita
de acordo com a capacidade de carga do planeta. É dizer, deve
manter-se inalterado o estoque presente relativo de capital natural.

Por fim, inversamente ao que ocorre na economia tradicional,
na qual a tecnologia e as preferências ditam o ritmo do crescimen-
to econômico; na economia ecológica, os parâmetros físicos de-
vem ser a base para a definição de escala de produção sustentá-
vel, à qual se ajustam as preferências e tecnologias.

Essa abordagem do fenômeno econômico traduz uma mu-
dança de paradigma nesta seara específica do conhecimento, tudo
dentro do quadro de transformações previsto por Capra, conforme
destacado linhas atrás.

Contudo, a idéia da economia ecológica ainda está longe de
se estabelecer como prática aplicável pelos indivíduos e institui-
ções, havendo ainda intensos debates acerca da sua real adequa-
ção e efetividade na solução dos principais problemas econômi-
cos enfrentados atualmente pela humanidade.
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3.3 Desenvolvimento sustentável

A pergunta inicialmente proposta é se realmente alguém já
havia “descoberto” o que é o desenvolvimento sustentável. É ver-
dade que a utilização do termo é datada já do último quartel do sécu-
lo passado (1980 – Relatório da IUCN). Porém, entendemos que o
alcance de sua significação ainda não está muito bem definido.

Com efeito, as noções de crescimento econômico e desen-
volvimento econômico, embora distintas, são interdependentes. É
que, enquanto “o crescimento econômico é um aumento da capa-
cidade de um país em fornecer bens e serviços às pessoas12 ”, o
desenvolvimento é a melhora na qualidade de vida, que esse dito
crescimento proporciona.

Portanto, dentro dessa lógica, o crescimento, é dizer, o au-
mento da riqueza, é indispensável para a melhoria na vida das
pessoas.

O ideário ecológico econômico traz fortes e substanciosas
críticas a essa concepção neoclássica de economia. No que diz
respeito ao potencial sedutor do crescimento econômico (aumen-
to da produção de bens e serviços), busca-se confrontá-lo com os
seus efeitos reais. Em verdade, a idéia de crescimento econômi-
co é difícil de ser superada, justamente por sugerir a possibilidade
de que os pobres fiquem menos pobres sem que os ricos fiquem
menos ricos. O aumento da riqueza amenizaria pelo menos a ur-
gência pela redistribuição.

Lamentavelmente, a experiência tem demonstrado a impossi-
bilidade de realização deste sonho dourado. Na prática, o proces-
so de intensificação da produção de bens e serviços tem provoca-
do a retirada das pessoas dos seus meios de origem, menos tem-
po com a família, destruição ecológica etc. etc., tudo isso sem
reduzir a pobreza, senão criando mesmo bolsões de miséria, en-
quanto os países empenham-se em acumular commodities, aptas
a credenciá-los como potências econômicas na esfera internacio-
nal.

12 MILLER, Tyler, op. cit., p.6.
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Enriquecer é ruim, então? Claro que não. Conforto, comodida-
de, bem-estar físico e mental são proporcionados com recursos
econômicos e financeiros. A questão, entretanto, é de foco, é de
objetivo final. O crescimento econômico somente se justifica en-
quanto propiciador efetivo da melhora na vida humana. E é o signi-
ficado desta melhora, desta boa vida, o que em última análise pre-
cisa ser encontrado para justificar e legitimar todas as teorias sub-
jacentes.

Aparece, nesse contexto, o desenvolvimento sustentável como
um conceito conciliador, reconhecendo que o avanço tecnológico
alarga os limites ambientais, sem negar o crescimento como con-
dição necessária (ainda que não suficiente) para eliminação da
pobreza e das desigualdades sociais.

Diante de todo esse quadro, resta saber até que ponto o capi-
tal natural do planeta suporta a sua exploração, bem como se a
capacidade de resiliência dos organismos é realmente compatível
com a idéia de progresso ilimitado.

A nosso pensar, se a resposta para a segunda pergunta for
não, as idéias de crescimento e desenvolvimento precisam ser
definitivamente desatraledas. Dever-se-ia, então, buscar-se uma
forma de desenvolvimento socioeconômico independente da idéia
de crescimento, já que, este sim, não é capaz de se desatrelar
das idéias de exploração e consumo.

4 INSTRUMENTOS JURÍDICOS POR UM DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL

Em face de tudo quanto já considerado, a sustentabilidade
impõe-se com todas as suas múltiplas percepções, como dever
fundamental de todos, neste novo ambiente jurídico e social que
se pretende construir.

Do ponto de vista jurídico, vários são os instrumentos passí-
veis de construção e aplicação na busca do proclamado desen-
volvimento sustentável.

No campo do Direito Ambiental, tem-se observado uma evolu-
ção de acordo com a natureza dos problemas ambientais experi-
mentados. A propósito da dita evolução, a doutrina vem afirmando
a existência de, até agora, duas gerações de direitos ambientais.



387

De acordo com a doutrina capitaneada pelo português Canoti-
lho, a primeira geração objetiva a solução de problemas caracteri-
zados por uma certa linearidade dos impactos produzidos. Neste
momento inicial, as normas de regência voltam-se, mormente, para
a tutela do meio ambiente como um direito fundamental dos indiví-
duos, tendo como foco o controle da poluição. Trata-se de uma
abordagem jurídica lastreada na ética ambiental antropocêntrica,
com a dignidade da pessoa humana como centro da moralidade
ambiental.

Já na segunda geração de direitos ambientais, observam-se
problemas caracterizados pela produção de efeitos mais comple-
xos, afastando-se a linearidade. Os problemas dessa geração têm
capacidade de produzir impactos globais, transfronteiriços e ilimi-
tados em função do tempo, como aquecimento global, mudanças
climáticas, contaminações provocadas pela dispersão de trans-
genes e as conseqüências cumulativas da destruição indiscrimi-
nada da biodiversidade. Evidentemente, esses problemas de se-
gunda geração têm fontes diversas e mesmo dispersas e seus
efeitos são de diferentes graus de alcance e intensidade, com ine-
gável potencialidade de rápido alastramento, mesmo em face da
intensidade das comunicações e das trocas.

4.1 Construções teóricas.

Para que se possibilite um efetivo enfrentamento dessa nova
ordem de problemas ambientais, percebe-se a necessidade de
que o Direito crie novos espaços de discussão e estabelecimento
de direitos subjetivos, bem como permita uma nova compreensão
de institutos jurídicos tradicionais como cidadania, soberania e
nacionalidade.

Alteram-se as noções de espaço e de tempo, devendo o Direi-
to disciplinar a nova realidade.

Com efeito, dado o início de uma era pós-moderna, é sentido
um novo aceleramento na passagem do tempo.

Enquanto na passagem da era medieval para a era moderna,
o tempo da natureza foi substituído pelo tempo dos relógios e dos
sinos das fábricas; na pós-modernidade ele agora é substituído
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pelo tempo das comunicações instantâneas sem deslocamento
espacial, pela globalização e pelo avanço avassalador do domínio
da techne.

Diante de um planeta interligado pelas comunicações e tro-
cas, o que se alia ao efetivo risco de colapso ambiental, as frontei-
ras nacionais vão se tornando cada vez menos visíveis e a cidada-
nia nacional vai se transmudando em cidadania cosmopolita.

Pode-se traçar uma linha de evolução das relações jurídicas
representada por círculos que se alargam em saltos. Em um pri-
meiro momento, temos a esfera da pólis como palco dos debates
jurídicos, passamos então aos estados nacionais para atingirmos
hodiernamente uma esfera global como cenário destas relações.

A assertiva acima, apenas em aparência traduz uma realida-
de distante, valendo registrar que já Kant previu o estabelecimento
de uma comunidade da ordem da que ora se trata:

Essa idéia racional de uma comunidade universal pacífica,
ainda que não amigável, de todas as nações da Terra que
possam entreter relações que as afetam mutuamente, não
é um princípio filantrópico (ético), mas um princípio jurídi-
co. A natureza as circunscreveu a todas conjuntamente
dentro de certos limites (pelo formato esférico do lugar onde
vivem, o globus terraqueus). E uma vez que a posse da
terra, sobre a qual pode viver um habitante da Terra, só é
pensável como posse de uma parte de um determinado
todo, e assim na qualidade de posse daquilo a que cada
um deles originalmente tem um direito, segue-se que to-
das as nações originalmente se acham numa comunidade
do solo, embora não numa comunidade jurídica de posse
(communio) e, assim, de uso dele, ou de propriedade nele;
ao contrário, acham-se numa comunidade de possível in-
teração física (commercium), isto é, numa relação univer-
sal de cada uma com todas as demais de se oferecer para
devotar-se ao comércio com qualquer outra, e cada uma
tem o direito de fazer essa tentativa, sem que a outra fique
autorizada a comportar-se em relação a ela como um ini-
migo por ela ter feito essa tentativa.

O prussiano tratava do direito cosmopolita, em que uma co-
munidade de nações se une em torno de interesses comuns.
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A idéia adapta-se à realidade atual, na medida em que se con-
sidera o risco de colapso ambiental e sua potencialidade de alcan-
ce global. Com efeito, no dizer contemporâneo da espanhola Ade-
la Cortina, “o que cria comunidades é, sobretudo, ter uma causa
comum.”

Com esse sentimento, é que Harbermas e Cortina dissertam
sobre esse novo Direito, o Direito da era Global, da era Ecológica,
que tem o escopo e a capacidade de propiciar à humanidade o
desenvolvimento sustentável (se ele for possível), garantindo um
futuro digno para o planeta e a vida que ele abriga.

Vejamos, primeiramente, o que nos diz Harbermas.

Harbermas trata daquilo que denomina de constelação pós-
nacional, no bojo da qual surge um cidadão cosmopolita, que pre-
cisa ter sua opinião considerada em nível global. A multiculturalida-
de apresenta-se como fundamento dessa cidadania cosmopolita,
estabelecendo-se o respeito às diferenças como condição para a
consecução de um progresso global, voltado para o bem-estar dos
seres, inclusive os humanos.

Em análise do contexto europeu, o alemão destaca alguns fa-
tores para o estabelecimento dessa comunidade jurídica global,
dentre eles, (a) a queda do muro de Berlim (wiedervereiningung),
(b) a dissolução da URSS, (c) os conflitos de Nacionalidade na
Europa Oriental, (d) a formação da União Européia e (e) os fluxos
migratórios do leste e do sul europeu, reveladores de uma indese-
jável aporofobia.

A aguda observação de Harbermas acerca do fenômeno vivi-
do hoje pelas sociedades humanas, diante do agravamento da
questão ambiental, vale a transcrição:

O que, entretanto, obtemos desse panorama é uma cons-
ciência mais aguda dos riscos globais, de cujo impacto
quase ninguém escapará, se essas tendências globais não
forem bloqueadas e revertidas. Em vista das inúmeras for-
ças de desintegração, dentro e além das sociedades na-
cionais, existe este fato que aponta na direção oposta: do
ponto de vista de um observador, todas as sociedades já
são parte e parcela de uma comunidade de riscos partilha-
dos percebidos como desafios para a ação política coope-
rativa.
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A sua vez, Adela Cortina, catedrática de Ética de escol, defen-
de a insustentabilidade da “teoria do individualismo possessivo”
(“o homem como dono de suas faculdades e dos produtos destas,
sem dever por isso nada à sociedade”). Segundo seu dizer, as
faculdades humanas como inteligência, vontade e sentimento for-
mam-se a partir de fatores como família, escola, grupo de amigos,
associações voluntárias, comunidade religiosa... Portanto, preten-
der que o produto destas faculdades seja patrimônio exclusiva-
mente individual, mais que egoísmo, é uma demonstração de igno-
rância.

A cidadania social cosmopolita, pregada por Cortina, parte,
portanto, do pressuposto de que os bens do universo têm nature-
za de bens comuns ou sociais, uma vez que são produtos de pes-
soas que vivem em sociedade. Portanto, ainda que, em aparên-
cia, ditas pessoas tenham atuado sozinhas para a produção ou
aprimoramento de seus bens, as faculdades que desenvolveram
para realização de suas atividades foram fruto também de sua
interação com o meio social.

Percebe-se que a adoção de uma teoria de cidadania social
cosmopolita eleva o nível dos mínimos de justiça, na medida em
que força o alargamento dos limites da comunidade dos beneficiá-
rios desses mínimos, que passam a ser considerados os cida-
dãos de todo o planeta.

A globalização econômica, no contexto examinado, como ins-
trumento do almejado desenvolvimento sustentável, tem o objetivo
de distribuir os bens do planeta aos seus legítimos donos, a saber,
todos os cidadãos da Terra.

Dentre os vários pontos de convergência observados entre
Harbermas e Cortina, destaca-se o multiculturalismo impondo-se
como regra de convivência, nesse novo ambiente que se forma.

Linhas atrás, já em menção ao pensamento de Adela Cortina,
frisou-se que a existência de uma causa comum é elemento moti-
vador para o estabelecimento de uma comunidade. No momento
atual, tem-se como causas comuns e urgentes, mormente as de
ordem ambiental, dentre as quais podemos citar (a) o objetivo de
evitar a desertificação do planeta; (b) de evitar a destruição da ecos-
fera; (c) exterminar a fome e a guerra e (d) acabar com a pobreza.
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Assim é que, justificação da criação de uma esfera pública trans-
nacional para o desenvolvimento de relações jurídicas reside, para
além da conveniência dos ditames da globalização, no fato de que
estas causas ultrapassam e muito as possibilidades de uma só
nação.

Se é possível atingirmos um patamar de desenvolvimento sus-
tentável, ele só pode ser global. Assim como o termo sustentabili-
dade, também o desenvolvimento sustentável não tolera alcunhas
particularizantes. Ou é global, humano, social, ecológico, sistêmi-
co, ético, democrático e multicultural, ou não é em absoluto, nem
desenvolvimento, nem sustentável. Assim é que as idéias de Har-
bermas e Cortina ajudam-nos a compreendê-lo, ao tempo em que
nos fornecem subsídios para a criação de uma ordem jurídica apta
a tutelá-lo, efetivamente, sem particularizações nem estreitamen-
tos.

4.1 Aplicações práticas

Várias possibilidades podem ser concebidas para serem apli-
cadas na tutela jurídica de um desenvolvimento sustentável.

Primeiramente, por ser um interesse transindividual (talvez
metaindividual fosse um termo ainda mais adequado) e global, a
criação de um mecanismo de controle popular das ações correla-
tas ao tema nos organismos internacionais seria um instrumento
jurídico com grande potencial para contribuir no processo de esta-
belecimento de uma política global mais atenta às questões am-
bientais. Um mecanismo que tal parte do pressuposto da desvin-
culação entre os conceitos de cidadania e nacionalidade, cuidan-
do também de apartar as idéias de identidade nacional e participa-
ção cívica e política, erigindo o cidadão partícipe do processo à
condição de cidadão do mundo.

Um outro mecanismo valioso seria o do resgate da teoria dos
deveres fundamentais, apta a supedanear a elaboração de uma car-
tilha internacional de deveres fundamentais, a exemplo da Decla-
ration de droits du homme et du citoyen. A cartilha, legitimada na
necessidade de preservação da vida humana, bem como na sua
harmonização com as demais formas de vida no planeta, certa-
mente estaria vocacionada a inspirar os ordenamentos nacionais,
tal qual ocorreu a partir de 1789 com os direitos fundamentais.
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Ainda do ponto de vista prático, é possível citar alguns avan-
ços já alcançados em termos de edição de normas internacionais.
Nesta trilha, as Convenções das Nações Unidas, ocorridas em
1972 (Estocolmo), 1992 (Eco92 – Rio de Janeiro) e 2012 (Rio+20)
produziram alguns instrumentos incipientes, mas relevantes nes-
ta caminhada, como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Agenda 21 e as Convenções da Biodiversida-
de e sobre a Mudança do Clima.

O Protocolo de Quioto tem se revelado um outro documento
internacional de relevo neste processo de busca pelo desenvolvi-
mento sustentável, mormente no que toca à introdução de um
mecanismo de desenvolvimento, que redundou na emissão dos
denominados créditos carbono.

De acordo com o compromisso assumindo pelos signatários
do Protocolo de Quioto, os países industrializados deveriam redu-
zir suas emissões de GEE em pelo menos 5% em relação aos
níveis de 1990, até 2008 e 2012. Os gases de efeito estufa (GEE)
são, além do próprio Dióxido de Carbono (CO

2
), o Metano (CH

4
), o

Óxido Nitroso (N
2
O), os Hidrofluorcarbonos (HFCs), os Perfluor-

carbonos (PFCs) e o Hexafluoreto de enxofre (SF
6
).

A partir do estabelecimento desta meta e de compromissos
diferenciados para os países desenvolvidos e os em desenvolvi-
mento, surgiu o denominado mercado do crédito carbono. Seu fun-
cionamento dá-se consoante as seguintes diretrizes. Em um pri-
meiro momento, organismos governamentais ou não governamen-
tais, de países não listados no Anexo do Protocolo de Quioto, de-
senvolvem projetos capazes de reduzir ou absorver as emissões
de gases do efeito estufa. Os países não listados no anexo são os
ditos países em desenvolvimento (mais pobres).

Na sequência, esses projetos recebem certificados (RCE) por
autoridades certificadoras designadas (no Brasil funciona um Co-
mitê no âmbito do MCT/Comissão Interministerial), certificando a
prática como efetivamente capaz de reduzir as emissões.

Emitidas essas Reduções Certificadas de Emissões, corres-
pondentes a 1 tonelada de carbono equivalente, é gerado um cré-
dito que pode ser utilizado pelos países desenvolvidos para alcan-
çar suas metas de redução. Esses créditos vêm sendo lançados
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no mercado e têm recebido a designação popular de créditos car-
bono.

A lógica deste instrumento internacional é a de que países de-
senvolvidos e em desenvolvimento têm interesses e possibilida-
des diversas, no que diz respeito à questão ecológica. Assim, a
facilidade que o país mais pobre eventualmente possa ter em pro-
duzir mecanismos de desenvolvimento limpo é compensada mo-
netariamente pelos países mais ricos; os quais, ao tempo em que
dispõem de maiores recursos financeiros, são em geral poluido-
res mais intensos em razão do seu grau mais elevado de industria-
lização.

Trata-se de um mecanismo bem característico do desenvolvi-
mento sustentável: não elimina a degradação ambiental, mas ten-
ta amenizar o problema trazendo uma compensação financeira
bem vinda e necessária aos países mais pobres.

A lista de exemplos poderia prosseguir, tocando em institutos
jurídicos relevantes, como é o exemplo do direito de propriedade
ou enveredando com maior profundidade em uma teoria dos deve-
res fundamentais para o estabelecimento de um Estado Demo-
crático de Direito Ecológico no Brasil.

Porém, para o propósito deste trabalho, entendemos que a
análise promovida até aqui é bastante para traçar um bom panora-
ma do cenário atual das questões tratadas.

4 CONCLUSÕES

A humanidade experimenta hoje um momento de mudança de
vários paradigmas éticos, científicos e sociais, que vem causando
impacto em vários ramos da ciência.

Em matéria de ciência jurídica, o risco real do colapso ambien-
tal tem aptidão para conduzir o ideário jurídico e constitucional das
sociedades e nações, no sentido da consagração de valores como
paz, fraternidade e solidariedade; ao tempo em que revela a ne-
cessidade de colocar o princípio da sustentabilidade no foco das
atenções.

Este momento atual do desenvolvimento da ciência jurídica e
da ordem constitucional impõe o reconhecimento do dever funda-
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mental de sustentabilidade como categoria jurídica autônoma e de
superior relevo.

Abre-se o caminho também para o surgimento de novos insti-
tutos jurídicos e mesmo sujeitos de direitos e de novas espécies
de demanda, tudo isso criando para nós, estudiosos do Direito, a
necessidade de estarmos preparados para contribuir nessa em-
preitada de busca pela paz e pelo estabelecimento de uma melhor
condição de vida no planeta.

Esse é o esforço que fazemos para seguir o caminho da cons-
trução do futuro que queremos, mesmo sabendo que o caminho é
incerto e que a nossa própria caminhada tem o poder de definir a
trilha percorrida.
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 AS TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA NO AN-
TEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

José Maximiliano Machado Cavalcanti*

A reforma do Código de Processo Civil realizada na primeira
metade da década de 1990 ensejou muitos avanços, todos imbuí-
dos do objetivo de contornar a morosidade, garantir maior efetivi-
dade ao processo brasileiro e de neutralizar, em favor do autor
com razão, as vantagens que o tempo necessário ao amadureci-
mento da causa sempre conferiram à parte adversa. Um dos mais
importantes se deu no âmbito das tutelas de urgência, veiculada
na Lei nº 8.952/94, ao estender a antecipação do provimento judi-
cial aos procedimentos ordinário e sumário em relação às obriga-
ções de dar, de fazer e de não fazer (art. 273 e 461)1.

As inovações quanto à matéria, contudo, não pararam por aí.
Outras normas posteriores aperfeiçoaram o instituto, a exemplo
da Lei nº 10.352/2001, a qual estabeleceu o recebimento da apela-
ção só no efeito devolutivo sempre que a sentença confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela, expressamente permitindo a
execução provisória da medida durante a pendência do recurso no
segundo grau de jurisdição. Por outro lado, em 7.5.2002 foi pro-
mulgada a Lei nº 10.444, alterando a redação do art. 273, § 3º, e
incluindo os parágrafos sexto e sétimo, ensaiando-se a transição
para a extinção do livro de Processo Cautelar2, consoante dispõe
o artigo 273, § 7º 3. Ao mesmo tempo, deu nova redação ao art.

*Juiz Federal no Ceará.

1 Anteriormente, a antecipação dos efeitos da sentença somente era permi-
tida em procedimentos especiais, a exemplo do mandado de segurança, das
ações possessórias e de alimentos provisionais.

2 O Livro do Processo Cautelar não está previsto no Anteprojeto do CPC.

3 Art. 273. Omissis.
(...)
§ 7º. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de

natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupos-
tos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.
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461, § 5º, e acresceu o art. 461-A e parágrafos ao texto normativo,
versando sobre as medidas de urgência nas obrigações para en-
trega de coisa. Já a Lei nº 11.280/2006 autorizou a concessão de
medida de urgência no âmbito da ação rescisória (art. 489). Mere-
ce destaque, outrossim, a Lei nº 11.232/2005, que praticamente
aboliu o processo de execução de título executivo judicial na forma
de sentença (salvo contra a Fazenda Pública).

Na sombra dessas inovações pontuais estabelecidas por to-
das essas normas, o Anteprojeto de Código de Processo Civil,
elaborado pela comissão de juristas instituída pelo Ato nº 379/20094,
da Presidência do Senado Federal, deu sequência às reformas
engendradas até então, consolidando-as numa legislação que se
pretende mais simples e melhor organizada sob o ponto de vista
metodológico.

No caso, as Tutelas de Urgência e de Evidência5 doravante
estarão catalogadas na parte geral do Código (Título IX), o que se
apresenta tecnicamente mais adequado, uma vez que tais medi-
das foram concebidas para serem aplicadas a quaisquer procedi-
mentos processuais, previstos no próprio CPC ou em legislação
extravagante6.

De início, observa-se já da leitura da exposição de motivos
que a comissão ocupou-se a todo o momento de ampliar os meios
para abreviar os caminhos processuais até a decisão de mérito, e
assim, realizar o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Os formalismos em excesso e a prática de atos des-
necessários que só comprometem a rápida tramitação do proces-

4 São eles: Luiz Fux (Presidente), Teresa Arruda Alvim Wambier (Relatora-
Geral), Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dan-
tas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Al-
meida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Mar-
cus Vinícius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.

5 Observe-se que no atual CPC a matéria encontra-se disciplinada no Livro
I – Do processo de conhecimento, no Título VII – Do processo e do procedi-
mento (art. 273) e Título VII – Do procedimento ordinário.

6 Topologicamente considerada, os dispositivos da antecipação dos efei-
tos da tutela do CPC em vigor não observam a boa técnica legislativa.
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so foram expurgados da nova legislação sem que, com isso, a
segurança jurídica restasse vulnerada. Como exemplo tem-se a
abolição do livro do processo cautelar, medida imprescindível para
a plena efetivação do sincretismo processual7.

Isso, porém, não significa que as medidas cautelares perde-
rão vida no anteprojeto. O que não mais se verificará é a coexis-
tência de dois (ou mais) autos, uma vez que a cautela e a tutela
antecipada poderão ser postuladas no próprio processo (único)
existente, de forma fungível, como já previsto no art. 273, § 7º,
CPC, consoante se verifica do comando de abertura da Seção I –
Das disposições comuns (“Art. 277. A tutela de urgência e a tutela
da evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedi-
mento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfati-
va.”).

Merece ser destacado que caso o projeto seja aprovado na
forma como sugerido, o atual art. 273, § 7º, sofrerá importante evo-
lução, na medida em que todas as ações terão caráter dúplice.
Com efeito, o réu, mesmo sem formalmente manejar a reconven-
ção, poderá demandar em face do autor, requerendo tudo o mais
que for possível nessa qualidade, inclusive a antecipação dos efei-
tos da tutela8.

Imagine-se uma situação em que o suposto credor ajuíza ação
de cobrança contra o seu devedor, demonstrando, como prova de
seu alegado direito, a existência de título executivo protestado e
regularmente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Se,
na resposta, o promovido lograr comprovar, por documento idô-
neo, a quitação da dívida muito antes da adoção das providências
de protesto e inscrição, poderá postular a imediata concessão de
medida judicial suficiente para cassar o protesto e determinar o

7 As minirreformas até então engendradas cingiram-se a consolidar o sin-
cretismo no âmbito dos processos de cognição e de execução.

8 No início da vigência da Lei nº 8.952/94 muito se discutiu se a tutela
antecipada também poderia ser postulada pelo réu, uma vez que o caput do
art. 273 menciona que “O juiz poderá, a requerimento da parte”.
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cancelamento da inscrição no SPC, sem prejuízo de requerer o
pagamento de indenização por dano moral no pedido final9.

O art. 278 e seu parágrafo único (“O juiz poderá determinar as
medidas que considerar adequadas quando houver fundado re-
ceio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direi-
to da outra lesão grave e de difícil reparação. Parágrafo único. A
medida de urgência poderá ser substituída, de ofício ou a requeri-
mento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra
garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada
e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente.”), a seu
turno, cuidam exclusivamente de repetir as disposições dos arts.
798 e 799 do CPC vigente, atualizando-as à nova realidade pro-
cessual, uma vez que, à exceção das ações de produção anteci-
pada de provas, de justificação e de exibição – embora não mais
sob essa roupagem10 – nem mesmo os procedimentos cautelares
específicos subsistirão.

Em relação ao art. 27911, o único avanço está no seu parágrafo
único, o qual especifica que o recurso cabível contra a decisão é o
agravo de instrumento. A novidade merece nossos aplausos, con-
siderando que a norma deverá ser a mais clara possível e, no mais
das vezes, evitar armadilhas para os operadores do Direito.

Os arts. 280 e 281 praticamente cingem-se a adequar a reda-
ção dos arts. 800 e 273, § 3º, respectivamente, do atual CPC, às

9 Atente-se que no projeto, a exemplo do que já ocorre no procedimento dos
Juizados Especiais (art. 17, parágrafo único, Lei nº 9.099/95), todas as ações
são dúplices por natureza (“Art. 337. É lícito ao réu, na contestação, formular
pedido contraposto para manifestar pretensão própria, conexa com a ação
principal ou com o fundamento da defesa, hipótese em que o autor será inti-
mado, na pessoa do seu advogado, para responder a ele no prazo de quinze
dias. Parágrafo único. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva
não obsta ao prosseguimento do processo quanto ao pedido contraposto.”).

10 As matérias estão veiculadas no Título VII – Das provas.

11 Art. 279. Na decisão que conceder ou negar a tutela de urgência e a tutela
da evidência, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu conven-
cimento.

Parágrafo único. A decisão será impugnável por agravo de instrumento.
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novas nomenclatura e sistemática do Anteprojeto, pelo que não
merecem maiores digressões.

O art. 28212, por sua vez, reproduz, em linhas gerais, o co-
mando do art. 811 do Código Buzaid, o que é lamentável, porquan-
to se imagina que o sincretismo processual deveria se instalar
definitivamente em nosso ordenamento sem qualquer referência
ao passado. Deste modo, não há razão para se fazer remissão à
ação principal quando o que se pretende é que tudo seja postulado
em um só processado, como expressamente prevê o art. 289, §
1º, do projeto (“O pedido principal será apresentado nos mesmos
autos em que tiver sido veiculado o requerimento de medida de
urgência, não dependendo do pagamento de novas custas pro-
cessuais”).

Quando versa sobre a tutela de urgência cautelar e satisfativa,
o projeto contempla, no art. 283, a um só tempo, os pressupostos
do caput do atual art. 273 (a prova inequívoca da verossimilhança
da alegação) com o disposto no seu inciso I (fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação):

Art. 283. Para a concessão de tutela de urgência, serão
exigidos elementos que evidenciem a plausibilidade do di-
reito, bem como a demonstração de risco de dano irrepa-
rável ou de difícil reparação.

12 Art. 282. Independentemente da reparação por dano processual, o reque-
rente responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a efetivação da me-
dida, se:

I – a sentença no processo principal lhe for desfavorável;

II – obtida liminarmente a medida em caráter antecedente, não promover a
citação do requerido dentro de cinco dias;

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer dos casos
legais;

IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou da prescrição do direito do
autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida
tiver sido concedida.
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Já o parágrafo único13, quase que reitera as mesmas expres-
sões do art. 804 do Digesto Processual Vigente. O que se tem de
novo é que a norma não se circunscreve às medidas deferidas
inaudita altera pars (o que é naturalmente dispensável à luz do
poder geral de cautela já consagrado). Também há o diferencial de
excluir da obrigação de prestar caução as pessoas que não pude-
rem prestá-la por insuficiência de recursos.

O art. 28414 materializa na nova sistematização o poder geral
de cautela estampado no art. 798 do CPC, o que, em certa medi-
da, já está contemplado no art. 278 e seu parágrafo único.

O aspecto mais importante no Título está, a meu sentir, no art.
285, que prevê a tutela de evidência, in verbis:

Art. 285. Será dispensada a demonstração de risco de
dano irreparável ou de difícil reparação quando:
I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do requerido;
II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles
mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será
definitiva;
III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável
do direito alegado pelo autor a que o réu não oponha prova
inequívoca; ou
IV – a matéria for unicamente de direito e houver jurispru-
dência firmada em julgamento de casos repetitivos ou sú-
mula vinculante.
Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia com-
provação de risco de dano a ordem liminar, sob cominação
de multa diária, de entrega do objeto custodiado, sempre
que o autor fundar seu pedido reipersecutório em prova
documental adequada do depósito legal ou convencional.

13 Art. 283. Omissis

Parágrafo único. Na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o reque-
rido possa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte economicamen-
te hipossuficiente.

14 Art. 284. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o
juiz poderá conceder medidas de urgência de ofício.
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Em razão de o projeto de norma ter incorporando ao seu texto
a nomenclatura há algum tempo utilizada por parte da doutrina,
tomo de empréstimo a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno e
Rafael Oliveira15 para delinear a diferença entre as tutelas de ur-
gência e as de evidência:

A urgência é o perigo, que é uma situação fática que exige
tratamento célere e enérgico. O perigo pode decorrer da
iminência ou do agravamento de um dano irreversível ou de
difícil reparação, mas pode decorrer também – e isso é
quase sempre esquecido – da iminência ou da continua-
ção de um ato contrário ao direito (ato ilícito), ainda que
dele não decorra instantaneamente um dano.
(...)
A evidência é uma situação processual em que determina-
dos direitos se apresentam em juízo com mais facilidade
do que outros. Há direitos que têm um substrato fático
cuja prova pode ser feita facilmente. Esses direitos, cuja
prova é mais fácil, são chamados de direitos evidentes, e
por serem evidentes merecem tratamento diferenciado.

De fato, a norma processual em vigor não prevê proteção es-
pecial para direitos evidentes, a menos que na situação esteja con-
comitantemente caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, II, CPC), ou, ain-
da, houver parte incontroversa.

Quanto ao ponto, é digno de nota que a apresentação de con-
testação não pode, só por si, ser considerada abuso do direito de
defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, eis que o seu
fundamento deita raízes em princípios constitucionais relevantes.
Portanto, o fato de o réu apresentar resposta à pretensão refutan-
do o pedido jamais poderia justificar o deferimento da medida ex-
cepcional. Porém, é de se indagar: e se depois de oferecida a con-
testação o direito afigurar-se evidente?

Infelizmente, a legislação processual em vigor não admite de
forma expressa a antecipação dos efeitos da tutela de direito evi-
dente, em sua forma pura e simples, divorciada do inadequado

15 Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. Juspodivm, 5ª ed.
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comportamento processual ou da matéria incontroversa. Por essa
razão, estou em que andou bem a comissão de reforma do CPC,
ao condensar as disposições do art. 273, inciso II e parágrafo sex-
to, sistematizando-os na tutela de evidência (art. 285).

Como adiantado adrede, a primeira das hipóteses do Antepro-
jeto já vigora em nosso ordenamento no art. 273, II. O mesmo se
diga em relação à norma do inciso II (do art. 285 do Anteprojeto),
positivada a partir da Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, ao aco-
plar o parágrafo sexto ao art. 273. Tais situações nenhuma origina-
lidade apresentam, exceto no que diz respeito à definitividade da
decisão16. De fato, chama-nos a atenção a evolução que se pre-
tende conferir ao atual art. 273, § 6º, CPC. E a pergunta que inevi-
tavelmente subjaz é a seguinte: e o prazo para o ajuizamento da
ação rescisória? Ele passará a ser compartimentado? Haverá dois
prazos: um para a decisão que antecipa a tutela da parte incontro-
versa e outro para a sentença transitada em julgado?

O art. 293 parece tentar responder a indagação ao consignar:

Art. 293. A decisão que concede a tutela não fará coisa
julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será
afastada por decisão que a revogar, proferida em ação ajui-
zada por uma das partes.
Parágrafo único. Qualquer das partes poderá requerer o
desarquivamento dos autos em que foi concedida a medi-
da para instruir a petição inicial da ação referida no caput.

A disposição, todavia, não esclarece a natureza jurídica da ação
em tela (rescisória, anulatória, revisional etc.). Ademais, estando
ela topologicamente referenciada na Seção I do Capítulo II, pare-
ce-nos que sua aplicação restringe-se às tutelas apresentadas de
forma preparatória, à semelhança do que ocorre com as decisões
proferidas nas ações cautelares de idêntica natureza, cujas sen-

16 A disposição se repete no caput do art. 290 (“As medidas conservam a
sua eficácia na pendência do processo em que esteja veiculado o pedido prin-
cipal, mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, em deci-
são fundamentada, exceto quando um ou mais dos pedidos cumulados ou
parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será definiti-
va.”).
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tenças não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a
todo o tempo17.

No que concerne às tutelas deferidas em caráter incidental, o
art. 295 é didático quando verbera que “Não se aplicam à medida
requerida incidentalmente as disposições relativas à estabilização
dos efeitos da medida de urgência não contestada”, demonstra-
ção cabal de que as situações são distintas. De todo modo, há um
indicativo de que mesmo em relação às medidas incidentais não
haverá que se falar em coisa julgada, o que nos parece razoável,
exceto no que se referir à parte incontroversa, pois nada mais ha-
verá a ser discutido.

A matéria enseja maior reflexão, sendo certo que deverá sus-
citar amplo debate, mesmo porque a jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça18 é no sentido de que não ocorre o

17 Sentença de fixação de alimentos, p. ex.

18 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECI-
SÃO PROFERIDA NA CAUSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPE-
CIAL. O certo é que, havendo um único processo e uma única sentença, não há
cogitar de coisa julgada material progressiva. A coisa julgada material somen-
te ocorre com o trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. É
impossível dividir uma única ação, que deu origem a um único processo, em
tantas quantas forem as questões submetidas ao Judiciário, sob pena de se
provocar um verdadeiro caos processual, ferindo os princípios que regem a
preclusão, a coisa julgada formal e material, e permitindo, até mesmo, a resci-
são de capítulos em relação aos quais nem sequer se propôs ação rescisória.
A ação rescisória representa a última barreira para a definição permanente
dos direitos discutidos no processo e tem como fundamento rigorosa ponde-
ração entre o princípio de justiça e o da segurança jurídica. Por esse motivo, no
dizer do mestre Pontes de Miranda, “é processo sobre outro processo”, razão
pela qual pressupõe, obviamente, extinção do processo rescindendo, operada
a coisa julgada material. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior
se orienta no sentido de que “o termo inicial para a contagem do prazo do artigo
495 do CPC deve ser o do trânsito em julgado da última decisão da causa,
momento em que ocorre a coisa julgada material” (AR 846, da relatoria deste
Magistrado, DJU 1.8.2000) e, bem assim, de que “o prazo de decadência para
ingresso de ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da deci-
são rescindenda que ocorre com o término do prazo para interposição do
último recurso, em tese, pela parte, sem se levar em consideração a situação
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trânsito em julgado por capítulos de sentença, de forma fatiada. A
teor desse entendimento, o direito de propor ação rescisória inicia-
se com a preclusão da última decisão emitida no processo, ainda
que outros pontos enfrentados no decisum não tenham sido ata-
cados no recurso.

Data maxima venia, não concordo com essa conclusão, pelo
que espero ansiosamente que a jurisprudência evolua, agora sob
as luzes da nova norma, que, a meu sentir, abre as portas para
essa possibilidade.

Outra inovação que surge para colmatar importante lacuna em
nossa legislação pode ser encontrada no inciso III, o qual contem-
pla situação em que a peça pórtica é instruída com prova docu-
mental irrefutável do direito alegado pelo autor a que o réu não
oponha prova inequívoca. A iniciativa é digna de aplausos, posto
que o que se observa no cotidiano forense é que muitas das de-
mandas versando sobre direitos absolutamente inquestionáveis
acabam prejudicando a parte ativa da lide, que terá de aguardar
todo o iter processual para ver reconhecida (e efetivada) a sua
pretensão.

Suponha-se que o autor apresente, já com a petição inicial,
declaração do réu reconhecendo o direito reclamado e, na respos-
ta, o demandado não logre alegar nenhum fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo desse direito. Em casos que tais, sempre que
não for possível o julgamento antecipado da lide, a concessão da
medida é imperativo de justiça, eis que não se compadece com o
razoável adiar aquilo que pode ser desde logo antecipado.

peculiar de cada parte” (EDAR 1.275/SP, Rel. Min. José Arnaldo, DJU 22.10.01).
Ainda que se considere ter um determinado tema se tornado absolutamente
imutável durante o caminhar do processo, seria escusado afirmar que o prazo
para o ajuizamento da ação rescisória a seu respeito estaria suspenso, visto
que essa ação, como já se explicitou, pressupõe o encerramento do processo.
De acordo com os fundamentos acima explicitados, portanto, forçoso concluir
que a presente ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial de 2
anos. O raciocínio acima expendido foi o que prevaleceu no julgamento, pela
colenda Corte Especial, do EREsp 404.777/DF (Rel. p/acórdão Min. Peçanha
Martins, j. em 03.12.2003). Recurso especial improvido.” [REsp 705354 – Se-
gunda Turma – Ministro Franciulli Netto – DJ 9.5.2005, pg. 373]
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O mesmo pode ser aplicado às relações de consumo, quan-
do o direito discutido for de pouca expressão monetária (v.g. co-
brança do valor de R$ 3,00, a título de seguro de vida não contrata-
do ou contra furtos). Ou seja, malgrado ausente o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, não há cabimento para se man-
ter a iniqüidade, postergando a efetividade de um direito discutido
em demanda cuja conclusão já se tem como divisar. O ônus da
tramitação do processo, nessa situação, tem de ser suportado
pelo réu sem razão, como bem adverte Luiz Guilherme Marinoni19.
Nesse sentido, aliás, aponta a exposição de motivos do Anteproje-
to:

(...) O Novo CPC agora deixa clara a possibilidade de con-
cessão de tutela de urgência e de tutela à evidência. Con-
siderou-se conveniente esclarecer de forma expressa que
a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida não só em
situações em que a urgência decorre do risco de eficácia
do processo e do eventual perecimento do próprio direito.
Também em hipóteses em que as alegações da parte se
revelam de juridicidade ostensiva deve a tutela ser anteci-
padamente (total ou parcialmente) concedida, independen-
temente de periculum in mora, por não haver razão rele-
vante para a espera, até porque, via de regra, a demora do
processo gera agravamento do dano. (...).

Também não demanda prova de dano irreparável ou de difícil
reparação a antecipação de tutelas sempre que a matéria veicula-
da for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada em
julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante (inciso IV).
Sobre o assunto, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero20 adver-
tem que o único meio de se garantir a utilidade do inciso IV é con-
siderar que a decisão deve ser proferida inaudita altera pars, pois,
do contrário, o juiz deverá proferir o julgamento antecipado da lide.

Com a devida vênia, não vejo assim. Suponha-se a seguinte
situação: um segurado foi aposentado com valores os quais en-

19 In Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado – Parte Incontroversa da
Demanda – 5ª Ed., RT: São Paulo, 2002.

20 In O projeto do CPC, RT, 2010.
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tende inferiores aos que efetivamente devidos (R$ 800,00, ao in-
vés de R$ 1.200,00) em razão de o INSS não ter levado em conta
a correção monetária de determinadas contribuições utilizadas no
cálculo, direito este já reconhecido em súmula vinculante. Ao ana-
lisar a documentação que acompanha a petição inicial, o juiz veri-
fica que ali não estão todas as informações necessárias à aprecia-
ção do pleito (não há prova, por exemplo, de que a autarquia previ-
denciária não corrigiu de ofício todos os salários de contribuição
considerados na apuração da Renda Mensal Inicial), pelo que de-
termina a citação da parte contrária. Considere-se que ao apre-
sentar a contestação, o INSS, ao tempo em que postula a rejeição
dos pedidos iniciais, instrui a peça com documentos os quais dei-
xam evidente o erro administrativo. Diante dessa situação, o juiz
poderia conceder a antecipação da tutela determinando a imediata
revisão do benefício; todavia, estaria impedido de proferir o julga-
mento antecipado da lide porque o pedido de pagamento das par-
celas vencidas retroativamente aos últimos cinco anos demanda
a realização de cálculos para a apuração do quantum debeatur.

Em hipóteses que tais, mesmo sendo a matéria exclusiva de
direito e o seu reconhecimento esteja amparado em súmula vin-
culante, o processo não está maduro para julgamento, eis que re-
quer a sua obrigatória liquidação (art. 473)21. A liquidação, a seu
turno, pode exigir tempo do setor próprio dada a alta carga de ser-
viço pendente. Logo, nada impede que o juiz determine a imediata
implantação do benefício a fim de minorar os prejuízos do autor,
através de tutela antecipada, e, ao mesmo tempo, remeta os au-
tos para que a Contadoria proceda à apuração dos valores venci-
dos em observância aos critérios jurídicos definidos na decisão.

21 Art. 473. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de
pagar quantia certa, ainda que formulado pedido genérico, a sentença definirá
desde logo a extensão da obrigação, salvo quando:

I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;
II – a apuração do valor devido depender da produção de prova de realiza-

ção demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sen-
tença.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, imediatamente após a
prolação da sentença, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.
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A última das hipóteses é a prevista no parágrafo único, esta-
belecendo que independerá de prévia comprovação de risco de
dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega
do objeto custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido rei-
persecutório em prova documental adequada do depósito legal ou
convencional. Trata-se das tutelas que versam sobre bens dados
em garantia em alienações a prazo, a exemplo das vendas sob a
modalidade de alienação fiduciária.

É interessante consignar que o Anteprojeto não repetiu a dis-
posição do art. 273, § 2º, CPC, segundo o qual “Não se concederá
a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade
do provimento antecipado”. A decisão é sábia, porquanto em de-
terminadas situações se faz necessária a concessão de medidas
de urgência, mesmo quando esta for totalmente satisfativa ou irre-
versível. É o que se dá nas ações em que se ampara o direito ao
fornecimento de medicamento de alto custo, o direito ao custeio
de tratamento de saúde, o direito a uma prestação previdenciária
de natureza alimentar e, portanto, irrepetível. Nesses casos, é de
rigor que o magistrado sopese os interesses em jogo e verifique
se o prejuízo maior será a perda financeira (patrimonial) do Poder
Público ou o dano (físico, corporal) que o adiamento da efetivação
da tutela poderá acarretar ao demandante.

Anoto, ainda, que não há mais disposição genérica análoga à
prevista no art. 273, § 5º, CPC (“Concedida ou não a antecipação
da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento”), já que o
Anteprojeto prevê a estabilização dos efeitos da medida de urgên-
cia não contestada em relação aos pleitos veiculados em pedido
antecedente, sem força de coisa julgada, tal qual ocorre com as
medidas cautelares atuais (que observam a cláusula rebus sic stan-
tibus).

Da mesma forma, entendeu-se desnecessária a manutenção
da redação do art. 273, § 4º, CPC (“A tutela antecipada poderá ser
revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamen-
tada”), que nada mais enuncia que a tradicional teoria do ato con-
trário, tão bem defendida por Pontes de Miranda, segundo a qual
quem pode conceder, pode suspender, desde que observadas as
mesmas formalidades do ato antecedente.
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Por fim, as críticas pontuais que devem ser registradas ao
Anteprojeto referem-se basicamente às disposições do Capítulo II
(Do procedimento), que englobam os artigos 286 a 296. Ali há inú-
meras referências a procedimentos próprios das ações cautela-
res que poderiam ter sido abandonadas. Fala-se de petição inicial
em caráter antecedente com a indicação da lide e de seu funda-
mento, exposição sumária do direito ameaçado e do receio de le-
são, citação no prazo de cinco dias, apresentação do pedido prin-
cipal, possibilidade de duas contestações (impugnações), em tudo
lembrando a vetusta dicotomia ação principal-ação cautelar.

Em verdade, penso que essas velharias não deveriam mais
ter espaço em nosso ordenamento. A meu ver, tudo (os pedidos
principais e as tutelas de urgência ou evidência) haveria de ser
postulado na petição inicial, cabendo ao réu, na resposta, refutar
todos os pleitos e apresentar o que mais lhe for conveniente (pedi-
dos contrapostos), sem prejuízo da concessão, no próprio man-
dado de citação, de prazo mais reduzido exclusivamente para se
manifestar sobre o pleito liminar, o que também poderia ocorrer se
este viesse a ser veiculado no curso da ação através de mera
petição22. Essa sistemática vem sobrevivendo nos juizados espe-
ciais sem nenhum contratempo e não viola os princípios constitu-
cionais de processo. Ademais, evitaria não só a repetição das te-
ses e argumentos expostos no pedido liminar e no principal, como
também o acúmulo de peças desnecessárias e, por sua vez, de
páginas processuais (físicas ou eletrônicas) e, ainda, a realização
de atos dispensáveis (v.g. expedição de dois mandados de cita-
ção).

Também sou de opinião que deveriam ter sido excluídos os
dispositivos repetidos da legislação vigente que, dada a sua obvie-
dade, carecem de sentido. Tal ocorre, por exemplo, com o art. 279,
que praticamente reprisa o atual art. 273, § 1º, estabelecendo que
“na decisão que antecipar a tutela de urgência e a tutela de evidên-
cia, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu
convencimento”. Ora, ainda que o legislador não demonstre total

22 Nesse caso, o mandado seria de intimação.
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confiança na capacidade de a magistratura brasileira se dedicar a
expor com afinco a motivação dos provimentos judiciais que expe-
de23, antes de a decisão ser ilegal ela será nula por vício de incons-
titucionalidade (art. 93, IX, da CF/88). Portanto, temor não deve
haver para justificar tamanhas ilogicidade e inutilidade.

Enfim, ressalvadas as breves observações registradas, o An-
teprojeto do CPC atende aos anseios da nossa sociedade e otimi-
za sobremodo as regras processuais. Espera-se, por derradeiro,
que ao ser encaminhado ao Congresso Nacional o criterioso tra-
balho elaborado pela Comissão de Notáveis não seja abandonado
nas estantes do Parlamento, mas amplamente debatido e enri-
quecido com novas ideias e sugestões.

23 Muitos foram os exemplos de provimentos antecipatórios concedidos
mediante a singela redação “Presentes os requisitos legais, concedo a limi-
nar na forma como requerida”.
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O SUFRÁGIO E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Roberto Wanderley Nogueira*

O presente paper tem o propósito de tecer alguns poucos co-
mentários sobre a ideia de relativização do sufrágio universal, quanto
ao exercício do direito de voto das pessoas com deficiência.

Pois bem.

A Democracia representa a concretização histórica de um pro-
cesso dialético quanto ao ideal de convívio sociopolítico, no qual a
dignidade da pessoa humana e o bem comum constituem valores
supremos a guiarem seu processo político decisório, constituído
que é por um sistema de instrumentos e de procedimentos, pelo
qual o povo, titular da soberania, participa, quer direta, quer indire-
tamente, por representantes eleitos, da deliberação e concretiza-
ção daqueles valores guias1.

No Estado Democrático de Direito, consagrado no art. 1º da
Constituição brasileira, a ideia de democracia política repousa so-
bre um princípio primário, rectius, o da universalidade do direito ao
sufrágio, expressão da soberania popular e do governo majoritá-
rio, identificado, este, por uma opinião majoritária de uma cidada-
nia universal e plural.

Como observa Luiz Roberto Barroso, é na concepção de que
a soberania é do povo, historicamente vitoriosa, que se fixou a teo-
ria democrática2. Contudo, é no conceito de dignidade humana,

* Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco. Mestre e
Doutor em Direito Público (UFPE). Pós-doutor em área do Ensino Jurídico
(UFSC). Autor, dentre outros títulos, de: Justiça Acidental – Nos bastidores do
Poder Judiciário e O problema da razoabilidade e a questão judicial.

1 SOUZA JUNIOR, Cesar Saldanha. Regimes Políticos. In Tratado de Direito
Constitucional. Coordenação Ives Gandra da S. Martins, Gilmar Ferreira Men-
des, Carlos Valder do Nascimento. – São Paulo : Saraiva, 2010. Pág. 594.

2 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamen-
tais e a construção do novo modelo. 2ª ed. – São Paulo. Saraiva, 2010. pág. 89.



414

que o Estado democrático encontra seu fundamento ontológico, e
que tem se firmado como princípio primeiro e o fim último do con-
vívio social. Dado isto, pode-se afirmar, com segurança, que a
universalidade do sufrágio, com todos os seus predicados, é sem-
pre consubstancial à dignidade humana do eleitor.

Embora comumente tida a expressão “sufrágio universal” como
sinônima dos termos “voto” e “escrutínio”, a atual carta da Repúbli-
ca, v.g., em seu art. 14, lhe confere sentidos diversos, ao dispor
que a soberania popular deverá ser exercida “pelo sufrágio univer-
sal e pelo voto direto e secreto, e com valor igual para todos, e,
nos termos da lei”.

Tem-se o sufrágio (do latim suffragifum = aprovação, favor3)
como um direito político subjetivo democrático do cidadão de votar,
ser votado e de participar diretamente do poder político, mediante
plebiscito e referendo4, iniciativa popular bem como ajuizamento
de ação popular. O voto, por sua vez, constitui o ato político, pelo
qual se exercita, na prática, o direito ao sufrágio que corresponde
ao direito de sufragar um representante que se submeteu valida-
mente ao processo eleitoral correspectivo. Sem o voto, este cons-
tituiria mera abstração5. O modo de exercício desse direito, por
sua vez, constitui escrutínio.

Destarte, o sufrágio universal consagrado pela Carta de 1988
confirma o regime político eleito pelo povo, ou seja, o democrático,

3 FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português. Revisão de Ruth Jun-
queira de Faria. 5ª ed. Rio de Janeiro. FENAME. 1975.

4 Prescreve o art. 3º da Lei n. 9.709/98 que em questões de relevância
nacional de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e na
hipótese do § 3º do art. 18 da CRFB/88, esses institutos de participação popu-
lar são acionados por decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos
membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, não
esquecendo ser exclusiva deste a competência para autorizar referendo e con-
vocar plebiscito, nos termos do art. 49, XV, do texto constitucional.

5 “O sufrágio é apenas direito, de que o voto é tão-só uma manifestação no
plano prático, um dos atos de seu exercício”. AFONSO DA SILVA, José. Curso
de Direito Constitucional Positivo. 20ª ed. rev. et atualizada até EC 35/01. Ed.
Malheiros. pág. 355.
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marcado por uma maior abrangência do direito de sufrágio e ao
seu exercício.

No Estado contemporâneo, revela-se incompatível com o su-
frágio universal critérios discriminatórios, que não puramente téc-
nicos, e, portanto, antidemocráticos, como aqueles outrora positi-
vados, de épocas não muito distantes da atual, de ordem econô-
mica, intelectual, concernentes a nome, família, sexo, cor etc. O
voto censitário traduz, hoje, uma antinomia jurídico-constitucional,
porque viola o princípio da igualdade e da participação democráti-
ca, além de extratificar a sociedade em classes que não se comu-
nicam politicamente. Trata-se de uma abominação ético-política.

Assim, nos termos da Constituição, dispõem do direito ao su-
frágio, todos os brasileiros (natos ou naturalizados, de qualquer
sexo e capacidade intelectual e econômica), que contem, à data
da eleição6, com capacidade civil absoluta – maiores de 18 anos, o

6 Merece registro a ADI 4.018-MC (rel. Min. Eros Grau) na qual o Plenário do
STF reiterou que a “capacidade eleitoral ativa deve ser ponderada ao tempo do
processo eleitoral”, de forma que na hipótese de nova eleição, em razão da
anulação da primeira, estão legitimados a dela participarem todos os eleitores
aptos na data agendada para o segundo pleito. Vejamos ementado desse
julgado:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESO-
LUÇÃO 124/2008, DE 7 DE JANEIRO DE 2008. RESOLUÇÃO 127/2008, DE 17
DE JANEIRO DE 2008, AMBAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS.
CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. CRITÉRIOS ATINENTES ÀS ELEIÇÕES PARA
PREFEITO E VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES EXTEMPORÂNEAS NO MUNICÍPIO
DE CALDAS NOVAS/GO. DEFINIÇÃO DOS ELEITORES, BEM COMO DOS POS-
SÍVEIS CANDIDATOS. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE ELEITORES. A CAPACI-
DADE ELEITORAL DEVE SER ANALISADA AO TEMPO DO PROCESSO ELEITO-
RAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS.
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. Cabimento da ação direta para a
impugnação de resoluções do TRE/GO. Destinatários do ato normativo deter-
mináveis, mas não determinados. Precedentes. 2. O TRE/GO, por meio das
resoluções impugnadas, estabeleceu as regras concernentes à realização de
eleições diretas para a escolha de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de
Caldas Novas, conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 3. Re-
solução 124/2008, que define quais serão os possíveis candidatos aos car-
gos de Prefeito e Vice-Prefeito e quais serão os eleitores. 4. Potencial surgi-
mento de circunstâncias inusitadas. Situações em que cidadãos reúnam con-
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que torna seu alistamento obrigatório –, ou relativa – maiores de 16 e
menores de 18 anos –, sendo seu alistamento facultativo, situa-
ção essa equiparável aos analfabetos e maiores de setenta anos.

Questões polêmicas e interessantes travadas na Justiça Elei-
toral dizem respeito à garantia do exercício do direito de sufrágio
bem como à obrigatoriedade do voto em relação às pessoas com
deficiência física, psicossocial, sensorial, intelectual ou múltipla,
quando severa, que os impossibilite, dificulte ou torne extrema-
mente oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais.

Essa lógica jurisprudencial, no entanto, peca por obsolescên-
cia e inadequação constitucional, quando confrontada com a Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada
em Nova Iorque (da qual o Brasil é um Estado-Parte), tendo incor-
porado, como Emenda Constitucional (art. 5º, § 3º, da Constitui-
ção), até mesmo o seu Protocolo Facultativo, o qual permite deba-
ter as questões relacionadas com os direitos dessas pessoas jun-
to ao Comitê da ONU encarregado de julgá-las em definitivo. O
Brasil internalizou a Convenção de Nova Iorque pelo Decreto legis-
lativo nº 186/2008 e a promulgou pelo Decreto nº 6.949/2009. Nada
obstante isto, toda a legislação constitucional e infraconstitucional
ainda se ressente de revisionamento atualizador para reformular a
taxonomia dos institutos relacionados a esse campo de regulação
jurídica, razão pela qual muitas incongruências e omissões vêm
sendo ressaltadas no sistema político, inclusive na Jurisprudência.

dições que cidadãos reúnam condições suficientes para ser candidatos, ain-
da que não possam votar na eleição. 5. A capacidade eleitoral ativa deve ser
ponderada ao tempo do processo eleitoral, de modo que a restrição imposta
pela Resolução 124/2008 não encontra fundamento constitucional. 6. Fumus
boni iuris demonstrado pela circunstância de a Resolução 124/2008 excluir
eleitores atualmente habilitados a participar do processo de escolha do Prefei-
to e Vice-Prefeito. 7. Periculum in mora evidente, vez que a data designada para
as eleições é 17 de fevereiro de 2008. 8. Medida cautelar deferida para asse-
gurar possam participar do processo eleitoral todos os eleitores do Município
de Caldas Novas, Goiás, afastada a regra veiculada pelo artigo 13 da Resolu-
ção n. 124/2008. (ADI 4018 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-05-
2008 EMENT VOL-02319-03 PP-00434 RTJ VOL-00205-01 PP-00134 LEXSTF
v. 30, n. 354, 2008, p. 144-156).
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Em face dessas circunstâncias e no tocante à questão envol-
vendo a possibilidade de deslocamento das urnas eleitorais às
pessoas com deficiência que não tenham condições assistivas
para garantir-lhes o deslocamento até o local específico da vota-
ção a fim de que exercitem o sufrágio sem maiores dificuldades,
merece registro decisão dos Ministros do Tribunal Superior Eleito-
ral, os quais resolveram, por unanimidade, aprovar a recomenda-
ção, nos termos do voto do Ministro Relator, Eduardo Alkmin, dirigi-
da aos Tribunais Regionais Eleitorais “que, desde logo, orientem
os juízes eleitorais para que, no momento de designação dos lu-
gares das votações considerem todas as facilidades possíveis,
objetivando assegurar aos eleitores com dificuldade de locomo-
ção o acesso aos lugares de votação, nos termos do art. 138 e
p. único do Código Eleitoral”.

Eis o ementado do referido julgado:

PETIÇÃO. DEFICIENTES FÍSICOS. FACILIDADE DO
ACESSO AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO. ORIENTAÇÃO
AOS JUÍZES ELEITORAIS POR INTERMÉDIO DOS TRI-
BUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS.
Decisão: APROVADA A RECOMENDAÇÃO PRECONIZA-
DA NO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.
(PETIÇÃO nº 307, Resolução nº 19849 de 29/04/1997,
Relator(a) Min. JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN,
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 20/05/1997, Pági-
na 21013 RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Vo-
lume 9, Tomo 2, Página 342).

A disciplina é vaga e não se presta a observar fielmente à nor-
ma convencional, até porque editada anteriormente ao seu advento.

A pertinência de uma política garantista do direito ao sufrágio,
por efeitos da necessidade de participação na vida política e públi-
ca das pessoas com deficiência, deve compreender momento
muito anterior ao do pleito eleitoral propriamente dito, retroagindo
ao acesso à informação para, finalmente, ter como um ponto ini-
cial a realização do direito à educação, em especial, além de su-
porte assistivo e comunicacional para essa parcela significativa
da população brasileira, multifacética, que, de acordo com dados
do IBGE (Censo de 2010), se eleva a quase ¼ do contingente de-
mográfico nacional.
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Com efeito, a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência
ressalta em seu Artigo 29 dois pontos cardeais nessa matéria: (a)
que se assegurem às pessoas com deficiência a participarem efe-
tiva e plenamente da vida política e pública, em igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas, diretamente ou por meio de
representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a opor-
tunidade de votarem e serem votadas; (b) que se promovam am-
bientes ativos em que as pessoas com deficiência possam parti-
cipar efetiva e plenamente na condução das questões públicas,
sem discriminação e em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas, encorajando sua participação nas diversas ques-
tões públicas.

Cumpre destacar que, quanto ao exercício do sufrágio propria-
mente dito, universal, secreto e direto, a pessoa com deficiência
tem os seguintes direitos de natureza diretamente constitucional,
a saber: (i) encontrar instalações, procedimentos e materiais e
outros equipamentos adequados para o exercício do voto, rectius,
apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso; (ii) ser pro-
tegida contra toda e qualquer forma de intimidação que a dificulte
ao exercício do voto, à participação em eleições em geral e plebis-
citos ou ao direito de candidatar-se e de ocupar cargos eletivos e
desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de
governo, para tanto usando novas tecnologias assistivas, quando
apropriadas; (iii) ter garantida a livre expressão de sua vontade
como eleitor e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido,
permissão para que seja auxiliada na votação por uma pessoa de
sua própria escolha. É o que está preceituado no Artigo 29, alínea
“a”, da Norma Convencional em exame.

O que se percebe, no caso, é que se torna explícita a relativi-
zação do sufrágio, sobretudo no que se refere ao segredo, pois é
verdadeiro que, no contexto das especificidades das limitações
enfrentadas pelas pessoas com deficiência, é possível que o exer-
cício do direito de votar por parte delas pressuponha auxílio de ter-
ceiros, inclusive junto à cabina de votação para a qual, normal-
mente, só se admite dirigir-se à pessoa do eleitor que vai votar.
Para as pessoas com deficiência, e a pedido delas, abre-se, por-
tanto, uma exceção, igualmente constitucionalizada, ao princípio
ativo do sufrágio universal.
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Quanto ao direito à informação, também merece registro a
Resolução do TSE 14550/94, pela qual ficaram autorizados os
Partidos Políticos a utilizar intérpretes de língua de sinais, visando
a garantir plena comunicação às pessoas com deficiência auditiva
no horário da propaganda eleitoral gratuita na televisão. Vejamos o
seguinte ementado:

INSTRUÇÕES, DEFICIENTES AUDITIVOS. INTÉRPRETE
DE SINAIS. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA.
Ementa: DEFICIENTES AUDITIVOS. PROTEÇÃO CONS-
TITUCIONAL (ART. 5°, CAPUT). AUTORIZAÇÃO AOS PAR-
TIDOS POLÍTICOS PARA UTILIZAÇÃO DE INTÉRPRETES
DA LINGUAGEM DE SINAIS NO HORÁRIO POLÍTICO
GRATUITO DE TELEVISÃO. DEFERIMENTO, COM A
DETERMINAÇÃO DE QUE A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE
DEVERÁ SER EXERCITADA COM DISCRIÇÃO POR PES-
SOAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO, SENDO VEDADO O
SEU EXERCÍCIO POR OUTRO CANDIDATO OU PESSOA
FAMOSA, QUE, POR SI SÓ, IMPLIQUE PROMOÇÃO DO
PARTIDO OU CANDIDATURAS.
Decisão: ACOLHIDA NOS TERMOS DO VOTO DO MI-
NISTRO RELATOR. UNÂNIME. (PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO nº 14550, Resolução nº 14550A de 01/09/1994,
Relator(a) Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Publica-
ção: DJ - Diário de Justiça, Data 11/10/1994, Página 27279)

Ademais, no tocante à controvérsia sobre a obrigatoriedade do
voto das pessoas com deficiência severa, lembrava Gilmar Ferrei-
ra Mendes, antes do advento da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, ter o Tribunal Superior Eleitoral obser-
vado que a falta de tratamento constitucional sobre essa matéria
sugeria a existência de lacuna, contudo, já se era capaz “de ser
superada com base nos próprios princípios estruturantes do siste-
ma constitucional, suficientes a legitimar uma cláusula implícita” que
reconhecesse também o caráter facultativo do alistamento e do
voto dessas pessoas em situação especialíssima, “de modo a não
transformar o exercício do voto em transtorno ao seu bem-estar”7.

7 Curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Márti-
res Coelho. Paulo Gustavo Gonet Branco. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva.
2009. Págs. 781/782.
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Parece evidente que a observação doutrinária, aqui examina-
da, está em completo dissenso com os fundamentos atuais da
Constituição Federal, completada pelas normas estruturadoras da
Convenção de Nova Iorque àquela integrada à condição equivalen-
te de Emenda Constitucional.

Atualmente, não se pode enquadrar o transtorno ao exercício
do voto das pessoas com deficiências, qualquer que seja a causa
desencadeadora de limitações, como motivo legal para afastá-las
do sufrágio. Acima ficou discorrido, em registro à Norma Conven-
cional em foco, que todas as condições e suporte lhes deverão
ser proporcionados pelo Estado, a fim de que nenhum transtorno
se lhes possa opor a esse exercício. De fato, não é excluindo a
pessoa com deficiência do processo eleitoral que se lhe vai garan-
tir conforto algum ou assegurar-lhe bem-estar. O cidadão não pode
sentir-se à vontade de ser segregado dos mesmos direitos e obri-
gações que valem às demais pessoas, em razão de suas limita-
ções. A deficiência física, intelectual, psicossocial, sensorial ou
múltipla, portanto, já não podem servir de pretexto para agasalhar
comodidades, que segregam, seja para o Estado, seja para os
demais setores da sociedade.

Em todo o caso, a regra de preceito constitucional que previne
essas soluções menos onerosas e mais excludentes, quanto ao
exercício do sufrágio e à participação no processo eleitoral como
um todo por parte das pessoas com deficiência, é o Artigo 29 da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pas-
so importante na consolidação da democracia participativa em ní-
vel internacional, pelo que se instituiu a obrigação de que criem as
condições ideais para que as pessoas com deficiência possam
exercer sua cidadania com dignidade e plenitude.8 

Não menos relevante que as questões acima reproduzidas,
relaciona-se o caso de pessoas com deficiência visual que tam-

8 VEREZA, Claudio: A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência – Versão comentada. CORDE/SDH/Presidência da República, Brasília.
2009. p. 121.
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bém seja analfabeto, inabilitado para a leitura do Braille9. Nessa
situação como posta, a solução não é outra senão a adoção de
políticas inclusivas, ordenadas constitucionalmente, que possibili-
tem efetivamente o acesso das pessoas com deficiência, quais-
quer que sejam as deficiências, ao respectivo empoderamento para
que, uma vez agregados recursos assistivos ou compensatórios
das limitações que experimentem, possam, então, exercitar todos
os direitos reservados à cidadania em geral, em igualdade de opor-
tunidades.10 

Essa é uma obrigação social a que as pessoas com deficiên-
cia tem o direito de recepcionar, inclusive sem ônus, porque todos,
afinal, são iguais perante a lei. Igualdade que se reconstrói a partir
de um paradigma realístico e não meramente jurídico que pode
afastar da comunhão social as pessoas em razão de argumentos
claramente preconceituosos ou discriminatórios que mais não se
justificam, moral e legalmente, nos dias que correm.

Vê-se, assim, da referência a problemas pontuais, como os
acima mencionados, existentes em qualquer sociedade, ainda mais
democrática, que a garantia efetiva do sufrágio universal está a
demandar, fundamentalmente, do Estado inúmeras medidas posi-
tivas de forma a consolidar o próprio processo democrático, não
só no seu viés formal, mas também substancial.

9 CEGO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO PELO ELEITOR DEFICIENTE
VISUAL ANALFABETO. - REMESSA À ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS
DO OESTE DE MINAS DO EXTRATO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL, NA EXPEC-
TATIVA DE SUGESTÕES, A FIM DE QUE POSSAM SER REALIZADOS ESTUDOS
PARA POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE VOTO AO DEFICIENTE VISUAL QUE
NÃO TENHA APRENDIDO O MÉTODO BRAILLE. (PRECEDENTE: RESOLU-
ÇÃO NÚM: 0014653, DE 29.09.88). (PETIÇÃO nº 9516, Resolução nº 14660 de
30/09/1988, Relator(a) Min. ANTÔNIO VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO,
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 12/04/1989, Página 5336).

10 Por “empoderamento” deve-se entender a interface operacional da igual-
dade daqueles que, em razão de alguma deficiência, destoa do lineamento
concorrencial em que também deve existir paridade de armas, iguais condi-
ções e oportunidades para o exercício pleno dos direitos. A pessoa com defi-
ciência apresenta alguma limitação de natureza física, intelectual, psicossocial,
sensorial ou múltipla, mas não é, toda ela, inteiramente limitada.
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Conclui-se, desse modo, que a relativização da universalida-
de, segredo e exercício direto do voto (sufrágio) por parte das pes-
soas com deficiência, antes de desnaturar o instituto, o corrobora
em face da cidadania que não pode ser privada desse predicado,
unicamente em razão de deficiência, assim como a qualquer ou-
tro trato que pode ser associado a preconceito, a exemplo do voto
censitário do passado.

Ao fim, consoante refere Cláudio Vereza:

O Estado que garante a plena participação na vida política
e pública de todos os seus cidadãos contribui para o que
entendemos por cidadania de fato, que é possibilitar a to-
dos os indivíduos habitantes de um país o seu pleno de-
senvolvimento, através do alcance de uma igual dignidade
social e econômica.11 

E os novos paradigmas, sem dúvida, que afastam os concei-
tos pré-inclusivistas baseados em aspectos meramente clínicos
da deficiência e não em sua interação com as diversas barreiras
encontradas na sociedade que impedem as pessoas com essa
condição de exercitarem plenamente os seus direitos12, de confor-
midade com o que prescreve solenemente o Artigo 1 da Conven-
ção de Nova Iorque, resultaram de uma conquista civilizatória ár-
dua devida, em grande parte, às pessoas com deficiência no mun-
do e também no Brasil, bem assim pela sua extraordinária capaci-
dade de organização social.

Conclui-se que, além de plena acessibilidade aos espaços elei-
torais próprios e às cabinas de votação respectivas, a pessoa com
deficiência tem direito, nos termos do Artigo 29, alínea “a”, item “iii”,
da Norma Convencional em foco (vigente internamente em face
do Decreto Legislativo nº 186/2008), a ingressar na Secção para
exercer o sufrágio, mediante a companhia de alguém (cuidador) à
sua escolha que a auxiliará nesse exercício mesmo no espaço
íntimo da cabina de votação.

11 Op. cit., p. 121.

12 Sassaki, Romeu. Inclusão – Construindo uma sociedade para todos.
WVA. Rio de Janeiro. 2010.
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Assim sendo, ninguém e nem o Estado ou órgão algum, so-
bretudo da Justiça Eleitoral ou por seu rogo e comando, poderá,
jamais, deixar de atender a esses direitos das pessoas com defi-
ciência associados ao exercício do voto, porque a disposição, além
de autoaplicável, é também de natureza constitucional e dispõe de
eficácia plena no território nacional, conforme os termos da pro-
mulgação legal constante do Decreto nº 6949/2009. Isto significa o
início do que se pode convencionar como a “era dos direitos” para
as pessoas com deficiência no Brasil.

A pessoa com deficiência tem direito subjetivo de votar e de
ser votada, parece óbvio. O que não parece óbvio é que tudo isso
tem de acontecer, em face da Constituição Federal, em condições
de igualdade de oportunidades com todos as demais pessoas do
socius, observados, para isso, todos os recursos assistivos, co-
municacionais e de acesso que se fizerem necessários, antes,
durante e após o processo eleitoral do qual deve participar tranqui-
lamente e sem sobressaltos, e menos ainda vexames e constran-
gimentos.
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OS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS NO PROJETO DO NOVO
 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL1 

Francisco Antônio de Barros e Silva Neto2 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado –
PLS n. 166, de 2010, resultado do trabalho de uma comissão de
juristas designada pelo Presidente do Senado para elaborar o an-
teprojeto do novo Código de Processo Civil, encabeçada pelo mi-
nistro Luiz Fux e que teve como relatora a estimada professora
Teresa Arruda Alvim Wambier.

Não obstante seja bastante discutível a necessidade de um
novo Código de Processo Civil, sobretudo diante das inúmeras (e
recentes) reformas sofridas pelo estatuto em vigor, o projeto de lei
tem obtido grande visibilidade e há, de fato, boas chances de ser
promulgado. Cumpre à comunidade científica, portanto, debater
as propostas apresentadas pela comissão e contribuir para o aper-
feiçoamento do projeto.

Diante da impossibilidade de se abordarem todas as altera-
ções trazidas pelo novo diploma, literalmente há de se começar
pelo princípio, ou melhor dizendo, por seus princípios.

Como cediço, o atual Código de Processo Civil, resultado de
projeto elaborado pelo professor Alfredo Buzaid em meados do
século passado, não contempla uma parte geral, no que se dife-
rencia de diplomas como o Código Civil e o Código Penal.

Na estrutura em vigor, o Livro I, relativo à fase de conhecimen-
to, abrange institutos comuns às várias classes de processos e

1 O presente ensaio decorre de palestra proferida na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seccional de Pernambuco, em homenagem ao Prof. Dr. João
Pinheiro Lins, Presidente de Honra do Instituto dos Advogados de Pernambu-
co. Adicionaram-se notas de rodapé.

2 Mestre e Doutor em Direito (UFPE). Professor Adjunto da Faculdade de
Direito do Recife (UFPE). Juiz Federal. Membro do Instituto dos Advogados de
Pernambuco e do Instituto Brasileiro de Direito Processual.
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se aplica subsidiariamente às execuções, às cautelares e aos pro-
cedimentos especiais. O projeto ora em análise inova neste ponto
ao destinar uma parte geral à disciplina desses institutos, inician-
do-a com o rol “dos princípios e das garantias fundamentais do
processo civil” (Parte Geral, Título I, Capítulo I).

É certo que vários destes princípios já estavam consagrados
expressamente pela legislação em vigor, quer no nível legal, quer
no nível constitucional. Como a Constituição da República, pro-
mulgada em 1988, dedicou especial atenção ao devido processo
legal e aos seus consectários, já havia garantia suficiente de sua
aplicação ao processo civil. O projeto, entretanto, preferiu entroni-
zá-los nos primeiros artigos, aderindo à tendência de considerar o
direito processual civil um direito constitucional aplicado3.

Foram mencionados, portanto, os princípios da demanda e do
impulso oficial (art. 2º)4 , do acesso à Justiça (art. 3º), do contradi-
tório (art. 9º), da publicidade (art. 11), da cooperação (arts. 8º e
10), do processo sem dilações indevidas (art. 4º), da isonomia (art.
7º), entre outros. Mediante novo corte epistemológico, convém
dedicar atenção a estes três últimos, que permitem uma visão
panorâmica das inovações do projeto.

O princípio da cooperação se põe como uma das molas mes-
tras do novo sistema, afastando-se do diploma em vigor, onde dis-
posições esparsas convergem com o seu conteúdo, mas nenhum
dispositivo lhe dedica especial atenção.

A ideia de cooperação no processo civil não é recente. Vale
recordar, por exemplo, o ensaio publicado por Eduardo Grasso na
Rivista di Diritto Processuale ainda nos idos de 1966, onde o men-

3 Sobre o tema, por todos, DANTAS, Ivo. Dos princípios processuais na
ciência processual contemporânea. Anuário do mestrado em direito, n. 6. Re-
cife: Universidade Federal de Pernambuco, 1993, 359-405; GUERRA FILHO,
Willis Santiago. A dimensão processual dos direitos fundamentais e da Cons-
tituição. Revista de informação legislativa, a. 35, n. 137, jan/mar, 1998. Brasília:
Senado Federal, 13-21.

4 As remissões se referem ao texto do substitutivo elaborado pelo relator-
geral, Senador Valter Pereira, e não ao texto original do Projeto de Lei do Sena-
do n. 166, de 2010.



426

cionado autor discorria sobre a colaboração como “critério organi-
zativo das forças operantes no processo” e defendia a formação
de uma “comunidade de trabalho” destinada “a estimular e, dentro
de certos limites, a obrigar o colóquio”5.

Na doutrina brasileira, ao seu turno, o tema passou a integrar
a agenda dos processualistas a partir do contexto do formalismo
axiológico e, por assim dizer, da quarta fase do processo civil.

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, em sua tese de cátedra, já
destacava a cooperação processual a partir “de um conjunto de
controles, reações e escolhas, bem como na necessidade de sub-
missão aos controles e reações alheias”. Logo, mencionava o “re-
cíproco condicionamento e controle da atividade das partes e da
atividade do órgão judicial”6.

De fato, se os estudos da fase instrumentalista do processo
civil tinham a jurisdição como principal eixo de análises, o forma-
lismo axiológico se propõe a deslocar este foco para a estrutura
do processo, redefinindo as estratégias de atuação de seus ato-
res. Há, no caso, considerável reforço da participação e da res-
ponsabilidade de todos os envolvidos, mediante a entronização de
deveres de esclarecimento, colaboração e auxílio7.

Não se trata de retrocesso para a fase cientificista do proces-
so nem de concessão à sua corrente neoprivatista. Não se des-
prezam os frutos obtidos com a doutrina de Mauro Cappelletti e

5 GRASSO, Eduardo. La collaborazione nel processo civile. Rivista di diritto
processuale. Padova, CEDAM, segunda série, a. 21, n. 3, p. 580-609, jul./set.
1966.

6 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do formalismo no processo civil. São
Paulo: Saraiva, 1997, p. 114.

7 Por todos, v. GOUVEIA, Lúcio Grassi de. Cognição processual civil: ativida-
de dialética e cooperação intersubjetiva na busca da verdade real. In: DIDIER
JÚNIOR, Fredie (org.). Leituras complementares de processo civil. 4. ed. Salva-
dor: JusPODIUM, 2006. p. 199-213; DIDIER JÚNIOR, Fredie. O princípio da
cooperação: uma apresentação. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos
Tribunais, v. 30, n. 127, p. 75-79, set. 2005, deste mesmo autor, mais recente-
mente, Fundamentos do princípio da cooperação no Direito Processual Civil
português. Coimbra: Coimbra Ed., 2010.



427

seus seguidores, nem se esmaece a preocupação com os con-
sumidores da Justiça, antes se lhes garante interferir na formação
do convencimento judicial, traçando-se diretrizes que conduzam
ao efetivo contraditório. Assim, não há propriamente diminuição
dos poderes do juiz (que não é devolvido à condição de mero ex-
pectador das partes), mas apenas a redefinição do modo pelo qual
tais poderes devem ser exercidos no curso do processo.

No projeto em análise, como dantes mencionado, essa ten-
dência fica clara em seus artigos 8º e 10, in verbis:

Art. 8º. As partes e seus procuradores têm o dever de
contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com
o juiz para a identificação das questões de fato e de direito
e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e
procrastinatórios.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdi-
ção, com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de
ofício.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
casos de tutela de urgência e nas hipóteses do art. 307.

Em suma, uma das inovações práticas decorrentes dessa
estrutura cooperatória consiste na proibição, dirigida ao juiz, de
decidir sem primeiro ouvir as partes, ainda que sobre matéria pas-
sível de cognição ex officio.

O projeto torna clara a diferença, aparentemente sutil, entre
conhecer de certo tema sem provocação das partes e decidir so-
bre este mesmo tema sem a prévia manifestação das partes.

As razões de ordem pública que permitem ao julgador apre-
ciar determinadas questões sem que as partes as tenham formu-
lado não interferem no procedimento a ser observado para a prola-
ção desta decisão. Ainda que possa apreciar ex officio, por exem-
plo, a ocorrência de prescrição ou de carência de ação, no regime
previsto para o novo Código, o juiz primeiro deve suscitá-la, para,
após manifestação das partes, decidir.

Evita-se que as partes sejam surpreendidas por uma decisão
de conteúdo inesperado, fora dos limites traçados pela demanda e
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pela defesa, sobre o qual não lhes foi concedido direito à prévia
oitiva. Por mais evidente que pareça ao magistrado o deslinde de
determinada questão, cognoscível ex officio, não se pode presu-
mir que sobre o tema as partes nada têm a acrescentar. Não se
deve cercear a sua voz no processo ao fundamento de que, pro-
vavelmente, nada terão de útil a dizer. Essa utilidade deve ser afe-
rida a posteriori, após a fala, em respeito à própria essência do
contraditório e da ampla defesa.

O lado negativo dessa estrutura, contudo, consiste no maior
dispêndio de tempo. Exceção feita à improcedência liminar do pe-
dido e à concessão de tutela de urgência, ambas as partes devem
ser intimadas a se manifestar sobre qualquer ponto a ser decidido
pelo juiz: prescrição, decadência, carência de ação, nulidade abso-
luta, erros materiais, ou mesmo questões probatórias, como a in-
versão do ônus da prova. Todos os pontos devem primeiro ser
suscitados e levados ao debate das partes, inclusive nas instân-
cias recursais, como, por exemplo, nas hipóteses de efeito trans-
lativo do recurso especial.

A exigência de novas intimações e novos prazos nitidamente
implica maior dispêndio de tempo e de recursos. E mais: se uma
das partes tiver a prerrogativa de intimação por vista dos autos
(Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público), não será
possível a concessão de prazo comum, salvo se estivermos dian-
te de processo eletrônico. Todo o trabalho, então, será duplicado.

Barbosa Moreira, em conhecido ensaio sobre a efetividade do
processo, havia percebido esse paradoxo: quando mais efetivo o
processo, ou seja, quanto maior a aplicação de instrumentos de
reconstituição dos fatos relevantes, de debate entre as partes, de
cumprimento de decisões, maior o dispêndio de tempo e de di-
nheiro8. Este potencial conflito que se identifica entre celeridade e
efetividade também pode ser verificado entre celeridade e coope-
ração.

8 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre o problema da “efetivida-
de” do processo. Temas de direito processual, terceira série. São Paulo: Sarai-
va, 1984, 27-42.
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Logo, a fim de se evitarem excessos, não se deve perder de
vista o contido no próprio projeto, no capítulo relativo às nulidades.
Com efeito, dando um passo a mais em relação ao estatuto em
vigor, o projeto põe fim à distinção entre nulidades cominadas e
não cominadas (art. 252), submetendo todos os vícios ao princípio
pas de nullité sans grief. Dito de outro modo, por mais importante
que seja a regra descumprida, apenas se decretará o vício median-
te demonstração de prejuízo.

No que tange ao princípio da cooperação, a interpretação sis-
temática do projeto parece recomendar que, descumprido o art.
10, ou seja, diante de decisão proferida sem a prévia oitiva das
partes, a decretação de nulidade não prescinda da demonstração
do efetivo prejuízo sofrido pelo interessado.

Em outras palavras, não adianta ao interessado demonstrar
objetivamente a violação ao art. 10, se não comprovar igualmente
algum prejuízo, o que importa dizer: se não apresentar argumen-
tos relevantes que poderia ter levado ao conhecimento do Juízo no
momento oportuno.

Evita-se, portanto, que em prol da estrutura cooperatória do
processo se combata o cerceamento do direito de defesa median-
te o estímulo ao abuso desse direito. Evita-se chamar o feito à
ordem para determinar a intimação de uma parte que, nos pró-
prios autos, demonstrou nada ter a dizer.

Ademais, conjugando-se o princípio da cooperação com o
capítulo das nulidades, é bastante provável que o vício comporte
saneamento pelo próprio Tribunal, que poderá reformar ou manter
a decisão impugnada sem devolver o tema à instância a quo, nos
termos do art. 965, § 3º, do projeto, semelhante ao atual art. 515, §
3º, do CPC.

Pode-se dizer que tal modelo esvazia a finalidade do instituto,
ao permitir o conhecimento de alegações diretamente pela Corte
ad quem e que assim conduz à supressão da instância a quo.
Entretanto, a mesma crítica foi endereçada ao atual art. 515, § 3º,
do CPC e já restou superada pelo Superior Tribunal de Justiça9 .

9 EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial,
julgado em 06/03/2002, DJ 10/03/2003, p. 76.
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Outro ponto crítico do projeto, ainda sobre o princípio da coo-
peração, consiste no equilíbrio entre participação e responsabili-
dade no processo.

Como visto, o art. 8º fixa o dever “de contribuir para a rápida
solução da lide” e de não “provocar incidentes desnecessários e
procrastinatórios”. Entretanto, o controle das condutas processuais
indevidas permanece atrelado ao instituto da litigância de má-fé
(art. 83), baseado em elementos subjetivos e de escassa aplica-
ção prática.

Ora, diante da previsão assaz genérica desse dever, suben-
tende-se que se reprime qualquer conduta contrária ao preceito,
aferindo-se casuisticamente se a parte contribuiu ou deixou de
contribuir para a rápida solução do litígio. Não seria necessário,
portanto, nenhuma outra operação mental: ou a parte atendeu ao
standard de conduta ou não, dispensando-se qualquer tipologia da
improbidade processual.

A litigância de má-fé, entretanto, baseia-se em um rol de con-
dutas puníveis, como se o legislador pudesse prever, de logo, to-
das as atividades contrárias ao princípio da probidade e, a fortiori,
da cooperação.

Claro que, hermeneuticamente, é possível fugir aos inconve-
nientes dessa tipificação reputando-se meramente exemplificativo
esse rol, mas não se podem olvidar os precedentes em contrário,
considerando-o taxativo10.

Por outro lado, a própria expressão litigância de “má-fé” pare-
ce significar (e assim infelizmente entende o Superior Tribunal de
Justiça11) que a conduta punível não prescinde do dolo, da intenção

10 De fato, há vários precedentes destacando que “desde que [a conduta]
não se amolde às previsões do art. 17 do CPC, não há falar em condenação
por litigância de má-fé” (RESP 238173/RS, rel. Min. CASTRO FILHO, Terceira
Turma, j. 18/12/2003, DJ 10.02.2004, p. 246).

11 “Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário que a má con-
duta seja dolosa” (RESP 202688/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1a

Turma, julgado em 27/05/2003, DJ 23.06.2003, p. 243); “entende o Superior
Tribunal de Justiça que o artigo 17 do Código de Processo Civil, ao definir os
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de prejudicar. Esta exigência, porém, demanda maior ônus argu-
mentativo da parte adversária e do julgador, no sentido de se fixa-
rem os elementos pelos quais, concretamente, pode-se concluir
que o litigante conhecia a injustiça de seu agir.

Se uma parte, então, pretende diminuir o ritmo do processo
mediante expedientes infundados, o simples dispêndio de tempo
para demonstração do seu dolo e para lhe viabilizar a ampla defe-
sa já contribui para o seu intento. O mecanismo de controle da
conduta ímproba, na prática, pode provocar novos retardos na
marcha normal do processo, como uma bola de neve.

Some-se a essa crítica a fixação da multa por litigância de
má-fé em valor não “inferior a dois por cento, nem superior a dez
por cento do valor corrigido da causa” (art. 84).

Como cediço, há demandas que não possuem expressão
econômica, enquanto em outras, embora pecuniárias, não há como
se mensurar de logo o proveito desejado. Em todos esses casos,
a praxe consiste na indicação de um montante inexpressivo como
valor da causa, a fim de se diminuir o importe das custas e emolu-
mentos. É bastante comum nas petições iniciais a indicação de
valor da causa no montante de quinhentos ou mil reais.

Nestes casos, a multa por litigância de má-fé, ainda que se
consiga vencer todo o esforço argumentativo e todo o iter proces-
sual necessário à sua aplicação, não excederia o patamar de cem
reais, montante praticamente risível.

É verdade que o projeto, inovando em relação ao Código atual,
autoriza a fixação da multa em até dez salários mínimos, quando

contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância
de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual,
manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobserva-
do o dever de proceder com lealdade” (RESP 334259/RJ, rel. Min. Castro Filho,
3a Turma, julgado em 06/02/2003, DJ 10.03.2003, p. 185); “a condenação ao
pagamento de indenização, nos termos do art. 18 do CPC, por litigância de má-
fé, pressupõe a existência de um elemento subjetivo, que evidencie o intuito
desleal e malicioso da parte, o que não ocorre na hipótese in casu” (RESP
461370/RJ, rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, julgado em 07/11/2002, DJ
16.12.2002, p. 394).
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“o valor da causa for irrisório ou inestimável” (art. 84, § 3º). Há,
porém, duas ressalvas a serem feitas: primeiro, atente-se para a
imprecisão técnica, pois o valor da causa nunca é inestimável (o
proveito econômico pode sê-lo, mas o valor da causa sempre cor-
responde a um montante preciso); segundo, a depender do caso
concreto, mesmo dez salários mínimos podem ser insuficientes
para reprimir a litigância de má-fé, a depender dos predicados das
partes envolvidas (basta imaginar uma empresa de grande porte
ou similar, para a qual uma multa de cinco mil reais seja inexpres-
siva).

Enfim, temos um princípio da cooperação “à brasileira”, cons-
truído mediante peças estrangeiras importadas e outras fabrica-
das em solo nacional.

Prossigamos agora em direção ao princípio da celeridade, à
garantia do processo sem dilações indevidas.

O art. 4º do projeto (“as partes têm direito de obter em prazo
razoável a solução integral da lide, inclusive a atividade satisfati-
va”) corrobora o art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República (“a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a ra-
zoável duração do processo e os meios que garantam a celerida-
de de sua tramitação”).

Nas lições doutrinárias sobre o tema, o foco recai principal-
mente sobre o problema dos tempos mortos do processo, ou seja,
sobre aqueles períodos onde o processo está apto a seguir adian-
te, mas os autos permanecem dormitando em alguma prateleira à
espera de movimentação.

Esta é a preocupação fundamental da doutrina quando aborda
a garantia do processo sem dilações indevidas: destravar o pro-
cesso, remover os óbices à sua regular tramitação. Porém, que
como toda garantia constitucional, sua interpretação deve ser a
mais abrangente possível.

Partindo dessa premissa, a duração razoável do processo não
se limita ao cumprimento célere de todas as etapas previstas em
lei para o procedimento, mas se impõe também como limite à ati-
vidade legislativa do Estado, como obrigação positiva de estrutu-
ração dos órgãos jurisdicionais, como redefinição das rotinas utili-
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zadas etc. O processo sem dilações indevidas é aquele no qual
cada dia decorrido foi capaz de lhe agregar valor, cada atividade
desenvolvida teve um sentido na lógica do processo, sem desper-
dícios, qualquer que seja a sua causa.

Se determinada atividade pode ser razoavelmente desenvolvi-
da em dez dias, o décimo primeiro dia – concedido pela lei ou pelo
juiz ou decorrente da simples espera – é inconstitucional, pois ex-
pletivo. Mas o quadro será ainda pior se esta atividade, que consu-
miu dez ou onze dias, não for adequada ao litígio, se tiver sido
reproduzida mecanicamente apenas para cumprir o figurino legal,
sem acrescentar nada de útil ao processo.

A esta altura pode-se perguntar: mas que régua poderia men-
surar esses prazos e como, de antemão, seria possível dizer so-
bre a utilidade de tal ou qual atividade? Obviamente não se está
diante de uma ciência exata e o legislador transita por uma zona
de discricionariedade na marcação destes atos e prazos. Isso não
significa, porém, que se autorizem abusos.

Por exemplo, o projeto determina que na contagem dos pra-
zos previstos em dias serão computados apenas os úteis (art.
186), desprezando-se os não úteis (sábados, domingos e feria-
dos).

Ora, mediante esta “simples” alteração, desconsideram-se,
para fins de prazo, dois de cada sete dias da semana, o que signi-
fica mais de um quarto do tempo disponível. Se forem somados
os fins de semana aos feriados, o desperdício chega a quase um
terço do ano.

Uma inovação dessa monta deveria ser precedida de estudos
e debates, capazes de demonstrar a sua real necessidade. As
justificativas apresentadas, porém, limitam-se a pugnar pelo re-
pouso semanal dos advogados e procuradores, como se na siste-
mática atual fosse imprescindível o trabalho destes profissionais
nos dias reservados ao descanso.

De fato, sobretudo nos prazos de pequena duração, como para
embargos de declaração ou para manifestação sobre documen-
tos juntados aos autos, o seu início na véspera de um feriado pro-
longado (Carnaval e Semana Santa, por exemplo) faz com que
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grande parte do tempo seja consumida pelos dias não úteis o que
traz consequências danosas para a qualidade de vida desses pro-
fissionais.

O problema, no entanto, pode ser corrigido com precisão ci-
rúrgica, dispensando-se o projétil calibre 12 utilizado na reforma.
Basta atribuir aos feriados prolongados eficácia suspensiva do pra-
zo em curso, à semelhança do recesso forense, não existindo ra-
zões concretas para se estender essa eficácia suspensiva a to-
dos os dias não úteis do calendário.

Vê-se, portanto, um abismo entre a declaração solene do art.
4º e o que deveria ser a densificação do princípio da duração ra-
zoável do processo no decorrer do estatuto proposto.

Ainda neste tema, a grande promessa do projeto consiste no
incidente de julgamento de demandas repetitivas (art. 930 e se-
guintes), pelo qual os tribunais serão instados a se manifestar so-
bre determinada controvérsia jurídica, fixando o paradigma a ser
obrigatoriamente seguido pelos órgãos vinculados (art. 938). Do
ponto de vista estrutural, suspendem-se todas as demandas rela-
tivas ao tema, no âmbito de atuação de cada Corte (art. 934) ou, a
depender da manifestação dos Tribunais Superiores, em todo ter-
ritório nacional (art. 937), até que se firme o paradigma.

A lógica do instituto não deixa de ser sedutora: suspensos os
processos pertinentes a uma controvérsia capaz de ensejar a
multiplicação de feitos, os recursos humanos e materiais disponí-
veis serão automaticamente realocados para os demais proces-
sos da unidade, evitando-se que as demandas de massa parali-
sem os órgãos jurisdicionais. Por outro lado, assentada a tese
vencedora, os processos represados podem ser trabalhados “em
lote”, “no atacado”, permitindo ao órgão jurisdicional os ganhos ine-
rentes à economia de escala.

O lado negativo do instituto, entretanto, é que seu sucesso
depende da capacidade (material, técnica e, sobretudo, política)
dos Tribunais Superiores.

Um exemplo basta para ilustrar a preocupação. Em 13 de agos-
to de 2008, o plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu medida
cautelar, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.
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18, para suspender por cento e oitenta dias o andamento de todos
os processos sobre a inclusão do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da COFINS.
Aguardava-se que nesse prazo a Corte decidisse sobre o tema, a
fim de que as demais instâncias pudessem replicar o paradigma,
evitando julgamentos díspares.

Entretanto, em 4 de fevereiro de 2009, não tendo ainda julgado
a controvérsia, o Supremo prorrogou a suspensão dos processos
por mais cento e oitenta dias. Novas prorrogações foram deferi-
das em 16 de setembro de 2009 e em 25 de março de 2010, desta
vez com o anúncio solene de que seria a “terceira e última (...)
prorrogação da eficácia da medida cautelar anteriormente deferi-
da”12.

Moral da história: no momento em que estas linhas são escri-
tas, mais de três anos depois, a questão ainda não foi julgada e
diversos processos permaneceram sobrestados por mais de um
ano e meio, em vão, aguardando por um paradigma que nunca
veio. Tudo em nome da celeridade e da harmonia dos julgamen-
tos.

Por fim, algumas palavras sobre o princípio da isonomia pro-
cessual.

Como de praxe, sempre que se fala em isonomia vem à men-
te a ideia de tratamento igual entre os iguais e de tratamento desi-
gual entre os desiguais, na medida da sua desigualdade. Esses
lugares-comuns, porém, nada dizem. O problema, no mais das
vezes, consiste em identificar qual a desigualdade relevante e qual
o tratamento a lhe ser dado.

Dizer que dois homens “são iguais em direitos” pode ser uma
assertiva correta ou falsa, a depender dos direitos considerados e,
a fortiori, da relevância ou não das diferenças existentes entre es-
ses homens. Diferenças sempre há, embora possam não ser per-
tinentes, embora possam não ser admitidas como elemento de

12 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=
122649&caixaBusca=N.
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discrímen, como há muito esclareceu o professor Celso Antônio
Bandeira de Mello13.

No que toca ao projeto do novo Código, a paridade de armas –
consectário do princípio da isonomia – foi expressamente garanti-
da pelo art. 7º, mas se preservaram os privilégios da Fazenda
Pública.

Este modelo sempre nos remete à imagem da rosa, do Pe-
queno Príncipe de Saint Exupery. Protegida de tudo na sua abóba-
da de vidro, a Fazenda Pública, digo, a rosa, também não crescia,
não se desenvolvia, não evoluía.

Interessante lembrar que, ainda nos idos de 2004, foi firmado
o “Pacto Republicano de Estado por um Sistema Judiciário mais
Acessível, Ágil e Efetivo”, contando com as assinaturas do Presi-
dente Lula da Silva, do Senador José Sarney, do Deputado João
Paulo Cunha e do Ministro Nelson Jobim, pacto que consistia em
uma série de projetos de lei para a reforma do sistema judiciário
nacional, versando sobre o cumprimento de sentenças, a súmula
impeditiva de recursos, o agravo de instrumento, entre outros te-
mas.

Embora a assinatura do pacto tenha sido bastante divulgada,
o arquivamento do projeto que visava à eliminação dos prazos di-
ferenciados para a Fazenda Pública passou quase despercebido.
Acreditava-se que, incluído no esforço conjunto dos três Poderes,
contasse com a presumida anuência do Poder Executivo e, as-
sim, do Congresso Nacional. Ledo engano. Mais de quinze proje-
tos foram aprovados, este não.

Algo semelhante ocorre com o projeto do novo Código. Anun-
ciou-se que representaria um passo a mais na diminuição dos pri-
vilégios, mas passou longe disso.

Por exemplo, o art. 106 do projeto não reproduz o prazo em
quádruplo para a defesa pelo ente público, mas o que retirou com
uma mão, concedeu com a outra, deferindo prazo em dobro para

13 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da
igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
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todas as suas manifestações, “cuja contagem terá início a partir
da vista pessoal dos autos”. Como os prazos correrão apenas em
dias úteis, no fim das contas não houve qualquer diminuição, mas
apenas aumento de prazos, pois as manifestações sobre docu-
mentos, as contrarrazões recursais, as réplicas, todas as ativida-
des, enfim, contarão com prazos diferenciados, na contramão da
história.

A parte final do dispositivo, por sua vez, ao deferir o privilégio
de intimação por vista dos autos (e não mais por mandado), impe-
de a abertura de prazos comuns (salvo no processo eletrônico),
pois o adversário não pode ser instado a agir sem que possa aces-
sá-los. Enfim, muitos dispositivos conspiram contra a paridade de
armas e, assim, contra a celeridade processual.

Era razoável esperar que a evolução tecnológica conquistada
a partir da década de 1970, quando promulgado o diploma em vi-
gor, repercutisse no sentido de igualar as partes, afinal o Estado
se aparelhou, investiu em gestão de pessoas, gestão de docu-
mentos, aumentou, enfim, a sua capacidade de organização. Mas,
enfim, ledo engano.

Parafraseando-se Norberto Bobbio, passou a época de se
declamarem frases de efeitos, dando-lhes o tom de princípios,
garantias ou direitos fundamentais, o tempo agora é de torná-los
realidade.
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APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 21.404-CE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI
Apelantes: UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelado: LUCIANO GOMES DA SILVA
Advs./Procs.: DRS. DJALMA ALVAREZ BROCHADO NETO E

OUTRO (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIO-
NAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓR-
DÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IM-
POSITIVO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZA-
ÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPEN-
DÊNCIA DE INSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO SU-
FICIENTE DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS NA
GESTÃO DE DELEGADO DA DELEGACIA FE-
DERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO
CEARÁ. FARTO ACERVO DOCUMENTAL. FRA-
GILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA
EM JUÍZO (“ESQUECIMENTOS”) CONTRAS-
TANTE COM OS DOCUMENTOS COLIGIDOS E
OS RESULTADOS DE APURAÇÃO PELOS ÓR-
GÃOS DE CONTROLE. LEI Nº 8.429/92. ELE-
MENTO SUBJETIVO. MATERIALIZADO. MENSU-
RAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LEI Nº 8.429/
92 E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.
1. Remessa oficial e apelações interpostas con-
tra sentença extintiva do feito, sem resolução do
mérito (por ausência de interesse processual),
quanto ao pleito autoral de ressarcimento dos
cofres públicos, e de improcedência dos demais
pedidos de ação civil pública por ato de improbi-
dade administrativa, ajuizada com vistas à res-
ponsabilização do réu pelos atos ímprobos su-
postamente cometidos no exercício do cargo
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público de Delegado da Delegacia Federal de
Agricultura no Estado do Ceará (DFA/CE), vin-
culada ao Ministério da Agricultura.
2. Insustentável a tese abraçada na sentença, de
que faltaria ao autor interesse processual em
postular a reparação dos cofres públicos, pelos
prejuízos decorrentes dos atos de improbidade
administrativa supostamente praticados pelo réu,
em vista da imposição já feita pelo TCU, em a-
córdão de rejeição das contas do demandado.
“O fato de existir um título executivo extrajudi-
cial, decorrente de condenação proferida pelo
Tribunal de Contas da União, não impede que
os legitimados ingressem com ação de improbi-
dade administrativa requerendo a condenação
da recorrida nas penas constantes no art. 12, II,
da Lei n. 8429/92, inclusive a de ressarcimento
integral do prejuízo./A formação do título execu-
tivo judicial, em razão da restrição às matérias
de defesa que poderão ser alegadas na fase
executória, poderá se mostrar mais útil ao cre-
dor e mais benéfica ao devedor que, durante o
processo de conhecimento, terá maiores opor-
tunidades para se defender./Ademais, não se há
falar em bis in idem. A proibição da dupla penali-
zação se restringe ao abalo patrimonial que o
executado poderá sofrer. O princípio não pode
ser interpretado de maneira ampla, de modo a
impedir a formação de um título executivo judi-
cial, em razão do simples fato de já existir um
outro título de natureza extrajudicial./Na mesma
linha de raciocínio, qual seja, a de que o bis in
idem se restringe apenas ao pagamento da dívi-
da, e não à possibilidade de coexistirem mais de
um título executivo relativo ao mesmo débito,
encontra-se a súmula 27 desta Corte Superior”.
(2T, REsp 1135858/TO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/
2009)”. Não custa lembrar, ademais, que não são
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equiparadas as responsabilidades nas esferas
civil, penal e administrativa, rezando, inclusive,
o art. 12 da Lei nº 8.429/92, que as punições im-
postas por atos de improbidade administrativa
não dependem das sanções penais, civis e admi-
nistrativas passíveis de cominação pelos mes-
mos fatos. A comunicação entre essas esferas é
admitida apenas na hipótese em que se forma a
coisa julgada penal com negativa de ocorrência
de fato ou de autoria (art. 935 do CC). “O tema
envolve a relativa independência das instâncias
(civil e criminal), não sendo matéria desconhe-
cida no Direito brasileiro. De acordo com o sis-
tema jurídico brasileiro, é possível que de um
mesmo fato (aí incluída a conduta humana) pos-
sa decorrer efeitos jurídicos diversos, inclusi-
ve em setores distintos do universo jurídico.
Logo, um comportamento pode ser, simultanea-
mente, considerado ilícito civil, penal e adminis-
trativo, mas também pode repercutir em apenas
uma das instâncias, daí a relativa independên-
cia” (STF, RHC 91110, Relatora Min. ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05.08.2008,
DJe-157, p. 22.08.2008). Reforma da sentença,
para reconhecer a existência de interesse pro-
cessual do autor, em relação à postulação de res-
sarcimento ao erário. Aplicação do art. 515, § 3º,
do CPC, estando o feito maduro para julgamen-
to.
3. Restou devidamente demonstrado nos autos,
especialmente pelo vasto acervo documental
reunido, que o réu, no exercício do cargo de De-
legado da DFA/CE, em mácula às regras jurídi-
cas e aos princípios de regência da Administra-
ção Pública:
3.1. solicitou (conduta reiterada, pois já havia
requerido outra “benesse” desse tipo – fl. 51),
através de ofício com o timbre oficial e subscre-
vendo-se como Delegado da DFA/CE (documen-
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to de fl. 54), 15 “cortesias” para camarotes, à cer-
vejaria patrocinadora de evento festivo (Fortal/
97), realçando que elas se destinariam a “técni-
cos e autoridades ligadas as nossas atividades
de produção e inspeção” (sic). Ou seja, o réu,
utilizando-se de sua condição, que fez questão
de acentuar (informação com força intimidatória,
o que se depreende das informações prestadas
por agente da Polícia Federal que participou de
apurações alusivas ao fato, ouvindo, inclusive,
de um funcionário da cervejaria mencionada, que
“tinham pessoas que não poderia deixar de aten-
der”, consoante fls. 55 e 56), de fiscalizador, re-
quereu vantagem incompatível com suas atribui-
ções fiscalizadoras, postulando entrada gratuita
a espaço privilegiado, à empresa passível de se
sujeitar à fiscalização do órgão, conduzindo-se,
assim, em descompasso com as exigências de
moralidade administrativa (conclusão que se
mantém íntegra, ainda que considerada a absol-
vição do réu em Ação Penal – 97.0023218-2 – por
ausência de provas). Servidora pública do órgão
chegou a afirmar, perante o Parquet Federal, que
“[...] a idéia [das cortesias] partiu da esposa do
Delegado e que as mesmas foram utilizadas pelo
Delegado e seus familiares [...]” (fl. 101). Essa
alusão também está em depoimento prestado
por outra servidora pública perante a Polícia Fe-
deral (fls. 334/335). Essa afirmação também é co-
erente com as que foram feitas por dois servido-
res públicos federais, ouvidos sobre o fato, pela
Polícia Federal, ao destacarem que nunca rece-
beram qualquer “cortesia”, nem tiveram ciência
de servidor que a tivesse gozado (fls. 330/333).
Insubsistentes são as alegações feitas pelo réu
para justificar essa solicitação: não se sustenta
o argumento de que as cortesias seriam neces-
sárias para dar visibilidade ao órgão e aos seus
agentes perante a sociedade, inclusive por per-



445

mitir contatos passíveis de gerar o aperfeiçoa-
mento da atuação da instituição (mormente por-
que o evento telado não oportunizaria, por sua
dinâmica própria, ações de “aprimoramento”
institucional). Acresça-se que, se alguma ação
institucional, pelo exercício regular do poder de
polícia, tivesse que ser realizada durante o acon-
tecimento em questão, o fiscalizado não poderia
opor óbice à entrada dos fiscais;
3.2. efetivou, confessadamente, o pagamento de
diárias, num montante total apurado de R$
2.812,00, a três pessoas, uma delas sua esposa
(cf. documento de fl. 475), todas vinculadas à pes-
soa jurídica OCEC (Organização das Cooperati-
vas do Estado do Ceará), em trabalhos no âmbi-
to do PRONAF (Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar), quando a com-
petência para a execução de tais tarefas é dos
servidores públicos da DFA. Não há como se
acatar a alegação do réu de que haveria previsão
regulamentar, no tocante ao PRONAF, de traba-
lho eventual, como o efetivado pelos aludidos
beneficiários. “[...] no Decreto 1946/96, que criou
o PRONAF, não estava previsto o trabalho even-
tual, tal como o ex-delegado o denominou. Quan-
do o Decreto se refere à participação da iniciati-
va privada, ela se refere a empresas aportando
recursos para o Projeto, e não drenando recur-
sos da União, que foi o que ocorreu, principal-
mente levando-se em conta as ligações familia-
res do ex-delegado com um dos beneficiados./
Além do benefício a familiar do Sr. ex-delegado,
verifica-se benefício a pessoas da OCEC [na qual
a esposa do réu trabalha], dentre os vários ca-
sos levantados, sem apoio legal e sem a demons-
tração de qualquer resultado para a realização
das tarefas da DFA/CE” (trechos do Acórdão nº
638/2003-2ª Câmara do TCU);
3.3. beneficiou a OCEC (diga-se, empregadora
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de sua esposa), com o pagamento, confessado,
de R$ 1.800,00, para a realização de pesquisa so-
bre a situação do PRONAF, quando tal atribui-
ção é de incumbência do Conselho Estadual do
PRONAF. Lê-se do Decreto nº 1.946/96 que ao
Conselho Estadual do PRONAF compete acom-
panhar e avaliar a execução do PRONAF no âm-
bito estadual, não havendo qualquer previsão
regulamentar de possibilidade de contratação de
empresas privadas para a efetivação de estudos
sobre a situação do programa. A mesma pessoa
jurídica – OCEC – foi beneficiada pelo réu com o
montante de R$ 1.900,00, pago pela DFA (fls. 443/
444), recursos que foram dirigidos à divulgação
de evento que não contou com a participação da
entidade. “[...] pagamento à OCEC de R$ 1.900,00,
em 12/08/97, pelos serviços de divulgação, orien-
tação e palestras para municípios e represen-
tantes de cooperativas, por ocasião da XII Reu-
nião da Comissão Técnica Regional do Arroz/
CTARROZ III, sem ter havido sua efetiva participa-
ção, tendo em vista que no projeto do CTARROZ
III, que tem como órgãos executores o CNPAF e
a EPACE, observa-se que nos itens que tratam
da composição da equipe técnica (palestrante)
e do programa, em nenhum momento é mencio-
nada a participação de profissionais da OCEC
com a prestação de serviços que justificasse o
pagamento de tal importância, vindo este paga-
mento a se constituir em favorecimento à orga-
nização de cooperativas, com dano ao erário
público [...] Coloco-me de acordo, outrossim, com
os argumentos de que as alegações de defesa
apresentadas pelo Sr. Luciano [...] não podem
ser acolhidas pois que não demonstrou que a
Organização das Cooperativas do Estado do
Ceará tenha participado da XII Reunião da Co-
missão Técnica Regional do Arroz – CTARROZ,
muito menos apresentou qualquer documento
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que obrigue a DFA/CE, em caso de participação,
a proceder a qualquer pagamento” (trechos da
Decisão nº 281/2000-2ª Câmara do TCU, que tam-
bém se encontram no Acórdão nº 425/2000-2ª
Câmara do TCU);
3.4. beneficiou, novamente, a OCEC (emprega-
dora de sua esposa), ao efetivar-lhe o pagamen-
to (nota de empenho à fl. 299 e recibo à fl. 353)
de horas-aulas ministradas na DFA/CE em mon-
tante superior ao praticado no mercado, já que,
observado o mercado, as referidas horas-aula se-
riam cotadas no importe de R$ 60,00/hora-aula,
mas teriam sido quitadas pelo valor de R$ 220,00/
hora-aula. “Após uma apreciação mais acurada
dos documentos atinentes à prestação deste
serviço, constatou-se que o valor pago pela DFA
por cada palestra de 3 horas atingia a cifra de
R$ 660,00, o que representa R$ 220,00 por hora
aula, valor este bastante acima do preço de mer-
cado [...], bem como dos valores pagos pela pró-
pria OCEC aos instrutores contratados para mi-
nistrar os seus cursos, constantes do objeto do
Convênio n. 18182/96 firmado com o Ministério
da Agricultura, através da SDR/SDENACOOP [...]
Ressalte-se, inclusive, que o instrutor que pro-
feriu a palestra ‘Integração e Alianças Estratégi-
cas’ no auditório da DFA [...] no dia 11.09.97, na
qual estivemos presentes, foi o mesmo que nos
dois dias seguintes, 12 e 13.09.97, ministrou a
mesma palestra para os participantes do FOR-
MACOOP [...] desta vez no auditório da OCEC,
com a ressalva de que enquanto a hora-aula do
instrutor [...] custava R$ 220,00 para o primeiro
caso, no segundo, tal valor importava em R$
60,00 [...] o que vem a ser uma discrepância con-
siderável” (trechos do Relatório de Auditoria
realizada pela SECEX/CE do TCU). “[...] os do-
cumentos anexos [analisados pelo TCU] não
esclarecem os custos reais por hora deste cur-
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so. Apenas revelam uma profusão de despesas,
que vão desde passagens a edição de jornais e
combustível que multiplicam o preço da hora-
aula. Subsiste o fato de que em todo o curso o
custo da hora-aula deve ser o custo total. E não
se justifica um curso a R$ 220,00 por hora-aula
no Brasil, quando os professores melhor remu-
nerados deste país geralmente não ganham mais
de R$ 50,00 por hora-aula [...] Já no relatório de
auditoria ficou perfeitamente caracterizado o
pagamento de valor excessivo pelas palestras
ministradas para o pessoal da DFA/CE [...], onde
se registra, ainda, a duplicidade da despesa, com
a realização do mesmo evento, em outra data,
para o pessoal da OCEC, coberto também com
recursos do Ministério da Agricultura [...]” (tre-
chos do Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);
3.5. pagou à empresa privada (R$ 275,00) para
colocar o nome da instituição pública no livro
“Personalidades do Ceará 1996/1997”, quando tal
despesa mostra-se incompatível com a finalida-
de a informar a despesa pública, caracterizan-
do-se como supérflua e apenas se justificando
pela intenção do réu de “aparecer” no referido
catálogo. “[...] o endereço e o telefone da DFA/
CE já consta, a custo zero, nos catálogos telefô-
nicos referentes à cidade. Quando uma pessoa
quer saber o telefone ou endereço de uma re-
partição procura a lista telefônica, e não um al-
manaque de matérias e endereços pagos, de cir-
culação relativamente pequena” (trechos do
Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);
3.6. dispensou licitação e contratou empresa
para a prestação de serviço de pintura do prédio
(pagando, por ele, R$ 1.700,00), empresa essa que
já era contratada pela instituição, para a realiza-
ção de serviços de limpeza e conservação, ten-
do a contratada deslocado funcionários da lim-
peza para a pintura, percebendo valores integrais
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alusivos às duas contratações, simultaneamente,
como se não tivesse ocorrido o deslocamento
referido e o corpo de funcionários estivesse com-
pleto, para os dois serviços a serem executados.
Em relatório de auditoria interna realizada em
1995, foi destacado (fl. 540): “O contrato cele-
brado, em 20.12.94, com a empresa Hiper [...] para
a prestação de serviços especializados de lim-
peza, conservação e higienização, prevê a con-
tratação de 13 serventes e 2 supervisores. No
entanto, verificamos que dos 13 serventes exis-
tentes, três encontram-se desviados de suas
funções [...] Recomendação – recomendamos
que os três serventes retornem às funções pe-
las quais foram contratados”. Do TCU, a obser-
vação: “[...] o ponto é que a empresa Hiper dimi-
nuiu o número de funcionários para limpeza e
conservação, utilizando-os para outro contrato,
e foi paga integralmente pelos dois serviços,
como se os tivesse executado integralmente [...]
Ficou claro o pagamento à empresa por serviço
não realizado, uma vez que o grupo de empre-
gados não poderia ter executado ao mesmo tem-
po os dois serviços, pelos quais a Hiper [...] re-
cebeu pagamentos específicos. Ser a empresa
uma boa prestadora de serviços não a qualifica
a receber pagamentos em duplicidade” (trechos
do Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);
3.7. adquiriu bens/serviços com recursos públi-
cos por preços acima dos praticados no merca-
do (superfaturados): veículos (apuração do
SECEX/CE do TCU, segundo fl. 275); equipamen-
tos de informática (Acórdãos nºs 519/99, 506/2001
e 86/2002, todos do TCU, além do decidido na
Ação Penal nº 2000.81.00.022028-7, em que o
Juízo, a despeito de entender demonstrada a
aquisição por preços superiores ao de mercado,
absolveu o réu por atipicidade penal); equipamen-
tos de som e acessórios (essa aquisição por pre-
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ço superior restou demonstrada pelo confronto
dos orçamentos de fls. 500 e 501, o primeiro apre-
sentado à DFA/CE, o segundo, à SECEX/CE do
TCU (fls. 280/281), pela mesma empresa. De se
notar, ainda, que à fl. 920, consta informação de
servidor da DFA/CE, na qual se escora o réu, em
que se registra o inadmissível: “é do conheci-
mento de todos, que preços fornecidos pelo co-
mércio a instituições públicas, historicamente
são mais elevados em relação aos oferecidos a
particulares, que prometem pagamento no ato,
pela constante alegação de demora no pagamen-
to e burocracia do estado”);
3.8. realizou licitações com irregularidades, es-
sas também verificadas no curso do contrato,
em relação a compra de combustíveis e óleos
lubrificantes de veículos (somente foram convi-
dadas 3 empresas, dentre elas nenhuma distri-
buidora de petróleo; foi contratado o fornecimen-
to de óleo diesel sem necessidade, ante o esto-
que do órgão público; a empresa recebeu o pre-
ço integralmente, mas entregou o objeto contra-
tado apenas parceladamente (fl. 1525) e através
de uma terceira empresa, cujo acesso resultaria
em dispêndio de tempo e de combustível – fls.
101 e 115, com depoimentos de servidores pú-
blicos do órgão perante o MPF; fl. 125, relatório
do Controle Interno da Instituição; fls. 275/278,
constatação da SECEX/CE do TCU; fls. 449/470,
945/946 e 965/1092, cópias do procedimento ad-
ministrativo licitatório, bem como de documen-
tos que atestam o abastecimento dos veículos
da frota do órgão em posto de outra pessoa jurí-
dica, que não a vencedora do certame);
3.9. pagou, indevidamente, por serviço de mon-
tagem de stand para o evento designado Frutal/
96 (foi pago o importe de R$ 6.156,00, para esse
fim, quando referida finalidade já constava em
convênio firmado com o SINDIFRUTA, pelo qual
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liberado o montante de R$ 5.000,00, somando o
total de R$ 11.156,00, conforme fls. 267 e 503),
bem como pelo mesmo tipo de serviço para o
Frutal/97, com sobrepreço (fls. 123, 124, 129, 266,
267, 268, 314/316, 512/514, 522/524 e 531/533, das
quais se destacam os documentos comproba-
tórios do que restou ajustado e do que foi efeti-
vamente pago), pagando, ainda, a maior, pelo
serviço de construção de um dormitório (orça-
da em R$ 10.124,77, a obra foi paga com o mon-
tante de R$ 14.956,42, a teor dos documentos de
fls. 123, 197, 414, 415, 416, 584/585, 592/593 e 622,
salientando-se, especialmente, a nota de empe-
nho por ele subscrita e o valor contratado). Quan-
to a esse último ocorrido, é de se destacar que o
fato de a empresa ter feito a devolução integral
do montante percebido a maior (e não há prova
nos autos acerca de tal restituição integral – cf.
recibo de fl. 1237) não descaracteriza o injurídico,
ao contrário, confirma-o;
3.10. contratou “oficina de fundo de quintal”,
como designada pelo órgão de fiscalização, sem
condições estruturais, por desaparelhada, de
realização do serviço de manutenção da frota dos
veículos da repartição pública (segundo servidor
do órgão ouvido pelo MPF, “a referida oficina
pertence ao senhor chamado Neto que é amigo
pessoal do Delegado” – fl. 115; esclarecedoras
as apurações da comissão do PAD – fl. 2050; se-
gundo registro constante do livro de ocorrências
da repartição, referido mecânico Neto chegou a
dirigir viatura oficial – fl. 273; verificou-se, ou-
trossim, que a coleta de preços foi fraudada e
que os preços praticados foram superiores aos
de mercado – fls. 279 e 305; os pagamentos fei-
tos, em decorrência de dispensas de licitação, à
referida pessoa estão demonstrados às fls. 479/
480, tendo, o próprio servidor público da DFA/
CE, quando instigado pelo réu a justificar o ocor-
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rido, salientado que “[...] sabemos que esse pro-
cedimento sob o ponto de vista legal, não está
correto, entretanto a bem do serviço desta DFA/
CE, entendemos que os mesmos não podem
parar [...] Finalmente, queremos sugerir que se
estabeleça um contrato com uma firma especializa-
da, para prestação desses serviços evitando que
esses venham acontecer novamente” (sic), se-
gundo consta da fl. 1305);
3.11. foi negligente no acompanhamento de con-
vênios, atrasando, inclusive a prestação de con-
tas (fls. 127, 251, 252, 253, 256, 261, 262, 346, 486
e 518), relegando a relevância dos recursos pú-
blicos disponibilizados;
3.12. tratou a coisa pública como se privada fos-
se, fazendo da repartição pública uma extensão
de sua casa, já que está demonstrado nos autos
(além da concessão indevida à esposa e a ami-
gos de diárias pagas com recursos públicos da
DFA/CE):
a) que o filho do demandado, sem ter qualquer
vínculo com a DFA/CE, assinou duplicata na qual
“reconheceu” a prestação, pelo valor de R$
300,00, de serviços de impressão serigráfica em
camisetas encomendados pelo órgão público di-
rigido pelo réu (documentos de fls. 68 e 69), sen-
do que esse mesmo filho entrou na sala dos
transportes, pegou a chave de veículo e o pôs a
funcionar, o que ensejou o registro no caderno
próprio, por parte do servidor público responsá-
vel: “Faço esse registro porque apesar do mes-
mo ser filho do Delegado desta DFA, não tem ne-
nhum vínculo empregatício com esta repartição,
portanto o mesmo é alheio a este serviço, e não
é autorizado a funcionar nenhum veículo desta
repartição” (documento de fl. 105). Interessante
notar, acerca desse fato, que o réu asseverou o
“absurdo de impedir-lhe o contato esporádico
com a sua prole” (fl. 768);
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b) que a esposa do réu fazia compras para o ór-
gão público, tendo um dos servidores do DFA/
CE dito perante o Ministério Público federal:
“que deseja acrescentar o depoente que em
relação ao evento Frutal sabe que foram com-
pradas duzentas camisetas [o que é confirmado
pela declaração de fl. 67] e cerca de trezentos
bonés, compra esta realizada pela esposa do De-
legado [...] todavia o próprio depoente foi quem
apanhou esse material na casa da dita senhora
para levá-lo ao Frutal, mas a quantidade corres-
pondia somente a setenta e cinco bonés e se-
tenta e cinco camisetas, não sabendo informar
que destinação foi dada ao restante do material.
Que o depoente deseja registrar que está sen-
do perseguido pelo Delegado [...] em razão de
ter feito denúncias das irregularidades para o
Auditor do TCU [...]” (fl. 116);
c) que a esposa do réu era funcionária da OCEC,
cujo dirigente era amigo do réu, tendo sido ela
designada para compor comissão do Pronaf,
mas se constatou que sua indicação era mera-
mente figurativa, já que não foram localizados
registros de sua participação (fl. 123);
d) que o réu não permitia o controle dos veícu-
los da repartição por ele utilizados (servidor pú-
blico do DFA/CE chegou a dizer – fl. 76 – que
“teve conhecimento de uma discussão ocorrida
entre o Delegado e o funcionário Humberto [...]
que à época era encarregado dos transportes,
em virtude deste não concordar com a libera-
ção de veículos nos fins de semana”; outro ser-
vidor público, também perante o MPF, confirmou
– fl. 78/79 – que “sabe ser verdadeira a informa-
ção de que Dr. Luciano não recolhia nos finais
de semana o veículo que lhe era destinado para
as atividades inerentes do cargo [...] somente a
partir da última auditoria realizada pela Secreta-
ria de Controle Interno é que passaram a ser
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recolhidos todos os veículos inclusive o de uso
particular do Delegado [...] Que o depoente de-
seja acrescentar que somente acerca do con-
trole do veículo destinado a uso do Delegado é
que tem certeza absoluta de que não era obser-
vado, pois como afirmou anteriormente apesar
das solicitações para que o Delegado cumprisse
a lei e fizesse recolher o automóvel nos finais
de semana, este não atendia, chegando ao pon-
to de colocar por escrito que a responsabilida-
de pelo controle do dito veículo era sua, portan-
to não recolheu”; mais uma servidora pública
do órgão afirmou – fl. 100 – que “sabe informar
que o Delegado permanecia nos finais de sema-
na com o veículo, não admitindo fosse realizado
o controle da quilometragem como também se
negava terminantemente a recolher o automó-
vel ao pátio da repartição”, além do que devem
ser consideradas as ocorrências lançadas no li-
vro próprio da repartição acerca da não devolu-
ção dos veículos de uso do réu, bem como acer-
ca do fato de em um dos veículos ter sido detec-
tado cheiro forte de peixe, quando a família do
réu exercitava atividade pesqueira, segundo con-
trato social de fls. 81/84 – fls. 103/107). Deve-se
notar que essa situação foi apurada em audito-
ria do TCU (fls. 271/272), sem descurar de regis-
trar que o problema da falta de controle em rela-
ção aos veículos da repartição foi uma constan-
te nos relatório de auditoria interna e de acom-
panhamento de gestão juntados aos autos (fls.
371/373 e 625);
e) que o réu, além de ter beneficiado amigo me-
cânico, forçou a presença de amiga, estranha ao
serviço público, nas comissões de licitação do
órgão por ele dirigido, como forma de sobre elas
interferir, consoante afirmaram servidores públi-
cos da DFA/CE, ouvidos pelo MPF (fls. 73, 98 e
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100), bem como a teor do que foi apurado pela
comissão do processo administrativo disciplinar
(fls. 2042/2043), além de ter adiado, sem justifi-
cativa, a definição da multa a incidir sobre em-
presa regularmente autuada pela fiscalização do
órgão (fls. 256/260).
4. Os atos ímprobos praticados pelo réu estão
capitulados no art. 9º, I, no art. 10, I, V, VII e X, e
no art. 11, caput, I e II, da Lei nº 8.429/92.
5. Quanto ao elemento subjetivo, entende-se de-
monstrado o dolo. “[...] devemos ressaltar que
dentre todos os processos apensados à presen-
te Tomada de Contas [...] [são referenciados no
corpo do pronunciamento do TCU os seguintes
processos: TC 275.160/1997-1, TC 275.206/1997-1,
TC 275.246/1997-3 e TC 275.340/1997-0, além do
em que exarado o acórdão em questão TC
275.109/1998-4] somente sobre o ex-delegado
sobrecaiu responsabilidade, caracterizando-se
por seu contumaz uso de práticas irregulares [...]
No mesmo sentido, a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar instaurada na DFA-CE
[...] nada detectou contra a Comissão de licita-
ção, mas tão somente contra o Sr. Luciano [...],
tendo sido registradas vinte e uma irregularida-
des, sujeitando-o à penalidade de destituição do
cargo em comissão. Ademais, diversos depoi-
mentos asseveram que as licitações eram con-
troladas, em suas diversas fases, diretamente
pelo Sr. Luciano [...] e pela Sra. Maria Derlange
[...], pessoa estranha aos quadros da Adminis-
tração Pública, mas que na prática, junto com o
Sr. Luciano, escolhia os licitantes, impedia a par-
ticipação de outros licitantes, e elaborava os do-
cumentos, inclusive editais e homologações
[...]” (trechos do Acórdão 340/2003-Plenário do
TCU). “Há que se salientar a ausência no pro-
cesso de elementos capazes de circunstanciar,
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na conduta do responsável, indícios de boa-fé,
o que faculta seja processado desde já o julga-
mento do mérito das suas contas” (trechos do
Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU, no âm-
bito do qual julgadas irregulares as contas do
ora apelado).
6. Importante anotar que, a despeito desse forte
acervo documental, a sentença vergastada foi
estribada em depoimentos prestados em audi-
ência, nos quais o ponto comum foi o “esqueci-
mento” dos fatos com o passar dos anos, além
de ter havido elogios à pessoa do réu, como uma
tentativa de minoração das acusações feitas à
época. Acresça-se que o próprio réu juntou aos
autos termos de depoimentos prestados por
pessoas ouvidas pela comissão do processo
administrativo disciplinar, merecendo destaque
alguns deles que vêm ao encontro da prova do-
cumental.
7. Na aplicação das penalidades cabíveis, no caso
de improbidade administrativa, deve-se atentar
ao art. 12 da Lei nº 8.429/92 e aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo
que o réu deve ser sancionado com as seguin-
tes reprimendas: ressarcimento integral do dano
(a ser apurado em fase de liquidação); pagamen-
to de multa civil no importe de duas vezes o va-
lor do prejuízo ocasionado ao erário; proibição
de contratar com o Poder Público e de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermé-
dio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-
tário pelo prazo de dez anos; perda da função
pública (não constituindo bis in idem, o fato des-
sa punição (destituição) já ter sido determinada
no âmbito de processo administrativo discipli-
nar – fl. 2168). Vencido o Relator apenas no que
tange à aplicação da pena de suspensão dos di-
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reitos políticos por nove anos, que foi afastada
pela maioria dos Desembargadores Federais in-
tegrantes da Turma Julgadora.
8. Pelo provimento da remessa oficial e das ape-
lações.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, decide a Primeira Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar
provimento à remessa oficial e às apelações (vencido o Relator
apenas no que tange à aplicação da pena de suspensão dos direi-
tos políticos por nove anos, afastada pelos Desembargadores Fe-
derais José Maria Lucena e Manoel Erhardt), nos termos do relató-
rio e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento.

Recife, 30 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública
por ato de improbidade administrativa contra LUCIANO GOMES
DA SILVA, objetivando a responsabilização do réu por, suposta-
mente, ter se utilizado do cargo público de Delegado da Delegacia
Federal de Agricultura no Estado do Ceará (DFA/CE), vinculada ao
Ministério da Agricultura, para praticar ilegalidades, obtendo vanta-
gens ilícitas.

Aduziu, o autor, para começar, que o réu teria solicitado “cor-
tesias” para camarotes no evento denominado Fortal/1997, a se-
rem concedidas por empresa que estaria sujeita à sua fiscaliza-
ção, pelo exercício do poder de polícia.

Referenciou, o postulante, na sequência, várias licitações, nas
quais teria se materializado superfaturamento (além de outros de-
feitos):
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O autor destacou outras ilegalidades que teriam sido perpe-
tradas pelo réu:
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O autor disse, ainda, que ingerências teriam sido perpetradas
no âmbito do órgão pela esposa e pelo filho (TEREZA CRISTINA E
ALBERT DANTE FELIPE GOMES) do Delegado réu (duplicata ati-
nente à prestação de serviços serigráficos para a Delegacia expe-
dida em nome do filho do réu e com anotações pertinentes a da-
dos da esposa; acionamento de veículos públicos pelo filho; com-
pras para o órgão público realizadas pelos familiares e não inte-
gralmente entregues no órgão; presença constante nas dependên-
cias do prédio público, inclusive a esposa do réu como prestadora
de serviços, colaboradora eventual indicada pela OCEC (Organi-
zação das Cooperativas do Estado do Ceará) para compor a co-
missão do PRONAF, mas sem registro de qualquer viagem por ela
realizada em função desse munus).
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Afirmou, ademais, a partir da identificação de pessoa pelo nome
de MARIA DERLANGE S. ALBUQUERQUE, que o réu sempre con-
vidaria a funcionária da OCEC, que lhe seria próxima, para inte-
grar comissões de licitação no órgão, o que já teria resultado na
dissolução de 5 comissões, porque seus membros não concor-
dariam com a presença de estranhos a integrarem a comissão.

Segundo o autor, em continuação, o réu “não perde oportuni-
dade para auferir vantagens pessoais utilizando-se do cargo públi-
co que ocupa, assim também aproveitando-se para favorecer
amigos e a própria esposa”. Citou, então, os seguintes fatos: a
OCEC teria se beneficiado, assim como seu Presidente – AGA-
MENON LEITE COUTINHO –, que seria amigo do réu e responsá-
vel pelo emprego da esposa do demandado, recebendo, em 1996,
da DFA/CE o valor de R$ 1.800,00 para fazer levantamento sobre
a situação do PRONAF, quando tal missão deveria ter sido realiza-
da pelo Conselho Estadual do PRONAF, segundo dicção do De-
creto nº 1.946/96; que a OCEC teria recebido a quantia de R$
1.900,00, em 1997, paga pela DFA/CE, para fazer divulgação de
evento sem sua participação; que a OCEC teria percebido, em
decorrência de pagamento efetivado pela DFA/CE, pela hora-aula
de palestras ministradas na Delegacia, o valor de R$ 220,00, quan-
do a cotação realizada impunha o valor de R$ 60,00 por hora-aula,
caracterizando pagamento a maior de R$ 3.360,00.

O autor continuou, afirmando que estaria demonstrado, ou-
trossim, o favorecimento de pessoa chamada ANTÔNIO OTACIA-
NO DO NASCIMENTO, já que ele teria sido contratado para apli-
car tratamento anti-ferrugem, nas janelas e escadas, e realizar
aparelhamento e pintura interna com látex no prédio, tendo sido o
pagamento efetuado antecipadamente, sem pesquisa de preços e
com utilização de mão-de-obra da empresa contratada pela DFA/
CE para a realização de serviços de limpeza.

Acrescentou, o postulante, que haveria ilicitudes no pagamen-
to de diárias pelo réu, que as concederia a si próprio (sendo que,
de março a setembro de 1997, teria empreendido 20 viagens, das
quais 10 em finais de semana), à esposa e a Sra. Derlane, bem
como ao Presidente da OCEC, pessoas próximas a ele.



462

Adicionou, em termos de irregularidades, a responsabilidade
do réu pelo descontrole no uso dos veículos da repartição, salien-
tando, inclusive, que o demandado não recolhia o veículo por ele
utilizado, de representação (que não teria o direito de ter, por não
ser autoridade, nos termos da IN MARE nº 9/94), à garagem do
órgão, dele fazendo uso continuadamente, com os serviços do
motorista RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA, tendo sido constatado
que tal automóvel trafegaria por dia mais que o normal do que se
consideraria trabalho técnico, não estando sujeito a controle de
entrada, saída e quilometragem por ordem do réu. De acordo com
as alegações autorais, o motorista citado ficaria habitualmente com
o veículo, já tendo sido com ele flagrado, no final de semana, no
sítio de familiares, além do que tal servidor, juntamente com seu
irmão – JOSÉ SAMPAIO DA SILVA – seriam protegidos do réu,
percebendo diárias diferenciadas e vendo arrastar-se, em favor do
último citado, processo administrativo de apuração de colisão de
veículo oficial. Acrescentou que, em veículos oficiais, teria sido
constatado mal cheiro, como se de animal fosse (peixe), o que
traria o indício de uso irregular do bem, por ter a esposa do réu um
barco pesqueiro.

As ilicitudes continuaram sendo postas pelo Parquet, que sa-
lientou a negligência no acompanhamento de convênios, tudo de
acordo com Auditoria TCU- SECEX/CE, haja vista que, dos 3 fir-
mados com órgãos do Governo do Estado do Ceará, apenas 2
teriam tido a prestação de contas encaminhada, e com atraso,
além do que a designação do servidor (JOÃO EVALDO MOREI-
RA) responsável para acompanhamento da execução teria se dado
quando já executados os mesmos, o que teria levado referido ser-
vidor a dizer da impossibilidade de qualquer avaliação técnica na-
quele momento. Já sobre o Convênio nº 182/96, celebrado com a
OCEC, disse o autor que teria sido repassado o montante de R$
266.644,01, destinado à modernização e à reestruturação do coo-
perativismo cearense, mas que não teria sido emitido qualquer
relatório de acompanhamento sobre o uso das aludidas verbas,
fato que teria sido atribuído, pela funcionária da DFA/CE responsá-
vel pelo referido acompanhamento, à falta de planejamento do ór-
gão, que não teria disponibilizado os recursos para tanto, além da
posição do Delegado, no sentido de que não haveria necessidade
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de preocupação acerca dessa lacuna, o que demonstraria a negli-
gência no trato da coisa pública. O autor ainda noticiou a desne-
cessidade de certos gastos efetivados, com desvios de recursos
dirigidos a outras finalidades mais relevantes, pelo gestor réu, den-
tre eles o pagamento de R$ 275,00 para que a logomarca da DFA/
CE fosse divulgada no livro “Personalidades do Ceará 1996/1997”,
bem como a concessão de ajuda a eventos, de R$ 1.900,00, rea-
lizados pela Associação dos Suinocultores do Ceará e pela Asso-
ciação Brasileira de Economistas Domésticos. Em continuação,
o autor destacou que o réu não teria dado atenção ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF,
sequer conhecendo os técnicos responsáveis e caracterizando-
se omissão do dever imposto no art. 4º, § 3º, d, do Decreto nº
1.946/96. Sublinhou que, “em que pese o desapreço pelo acompa-
nhamento do PRONAF por parte da DFA, a esposa do Sr. Delega-
do percebia diárias na condição de colaboradora eventual indicada
pela OCEC para receber treinamento destinado à implantação” do
PRONAF. Nesse conjunto de irregularidades, relatou, o autor, ade-
mais, a ausência de acompanhamento da execução de obras
abrangidas em convênios firmados com 33 Municípios cearenses,
pelos quais repassados mais de R$ 4.490.000,00.

Em sua petição inicial, o autor asseverou que o demandado
teria promovido forte intervenção na fiscalização, a ponto de ense-
jar a entrega de cargos em comissão por funcionários que não
concordariam com as referidas intromissões, das quais teria re-
sultado, inclusive, a liberação de infratores às autuações e/ou multas
aplicáveis (a exemplo do que teria ocorrido com a empresa MON-
TEIRO REFRIGERANTES S.A.). Adicionou, o autor: “Baixo desem-
penho no cumprimento das metas programadas, no que tange à
atividade-fim da Delegacia, comprovado pelos dados estatísticos
levantados pelos auditores da DFC/CE, por ocasião de Auditoria
Operacional levada a efeito neste exercício (Relatório DFC nº 31/
97, o que por si só dispensa maiores comentários acerca da baixa
eficiência com que as Seções de Sanidade Animal – SSA e Sani-
dade Vegetal – SSV vêm desempenhando suas atividades [...]”.

Aduziu que todas as constatações relatadas estariam com-
provadas em relatórios de auditoria realizados pelos órgãos de
controle, bem como pela prova testemunhal, asseverando que não



464

se poderia olvidar a evolução econômico-financeira do demanda-
do, bem como seu estilo de vida, que contrastaria com a singeleza
de sua remuneração.

Sintetizou, o autor: “Do quanto foi dito acima e de tudo o que
mais consta dos autos, dúvidas não pairam quanto à violação aos
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da finalida-
de e o desrespeito ao patrimônio público por parte do réu [...] na
gestão de um órgão público federal – DFA/CE –, caracterizando-
se tais como atos de improbidade administrativa previstos nos arts.
9º, incisos I e VII; 10, incisos I, III, V, VIII, X; e no art. 11, incisos I e II,
da Lei nº 8.429/92”.

Formulou pedido de liminar (afastamento do réu do cargo e
indisponibilidade de bens).

Intimada, a União pediu sua integração na lide na condição de
litisconsorte ativa (fls. 673/674 e 679/680).

O demandado apresentou manifestação prévia, afirmando,
inicialmente, inépcia da petição inicial e carência de ação. Susten-
tou que o autor estaria litigando de má-fé. Consignou que o autor
teria faltado com a verdade, bem como que o promovido estaria
sendo perseguido por razões políticas, exposto pela mídia, do que
lhe teriam decorrido prejuízos morais, pela humilhação pública.
Afirmou: que não teria exigido vantagens, bem ameaçado quem
quer que seja pelas “cortesias” solicitadas; que não seria o único
responsável por todas as atuações administrativas vergastadas
pelo Parquet; que já teria se pronunciado na esfera administrativa
sobre todas as acusações. Tratou de cada uma das imputações
feitas pelo MPF, negando-as, salientando, inclusive, que os depoi-
mentos colhidos na esfera administrativa seriam de ex-funcioná-
rios desgostosos que estariam denegrindo sua imagem, fazendo
acusações até à sua família. Disse inexistentes os requisitos ao
deferimento de liminar. Juntou farta documentação.

Em decisão de fls. 1969/1974, a MM. Juíza Federal a quo en-
tendeu que seria o caso de dar prosseguimento ao feito, mas inde-
feriu o pedido de liminar.

Citado, o réu contestou, reiterando os termos deduzidos em
sua manifestação prévia.
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O MPF informou a interposição de agravo de instrumento
(AGTR nº 20129/CE) contra a decisão de indeferimento da medida
acautelatória postulada. Depois, juntou cópia do relatório final da
Comissão do PAD e da decisão exarada pelo Ministro de Estado
da Agricultura e do Abastecimento, no sentido da destituição do
réu do cargo em comissão por ele ocupado.

O réu se pronunciou sobre os documentos juntados (fls. 2177/
2182).

O advogado do réu renunciou ao mandato, por não conseguir
com ele contato (fls. 2201/2202).

Em petição de fl. 2221, o réu pugnou pelo deferimento da gra-
tuidade judiciária, pedindo, outrossim, a designação de um defen-
sor público, providências que foram deferidas segundo decisão de
fl. 2224.

A DPU foi ouvida e disse da necessidade da declaração do réu
de que seria pobre na forma da lei, para poder gozar da prerroga-
tiva processual (fls. 2230/2231).

O Juízo a quo revogou a decisão de fl. 2224, determinando a
intimação do réu a regularizar sua representação processual (fl.
2250).

Regularizada a representação processual com a juntada de
novo instrumento procuratório (fl. 2289).

Juntada de documentos pelo réu, inclusive nova procuração
(fls. 2346/2459).

Audiência realizada com a ouvida de testemunhas (fls. 2460/
2471).

Alegações finais da União (fls. 2475/2478), do autor (fls. 2480/
2488) e do réu (fls. 2504/2521).

A MM. Juíza Federal a quo extinguiu o feito sem resolução do
mérito, por ausência de interesse processual, quanto à pretensão
autoral de ressarcimento dos cofres públicos, e julgou improce-
dentes os demais pedidos, segundo sentença de fls. 2523/2535.

A UNIÃO interpôs apelação, afirmando, inicialmente, a exis-
tência de interesse processual em face da independência das de-
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cisões proferidas em ação civil pública e de eventual ação execu-
tiva ancorada em acórdão do TCU. No cerne, destacou o “vasto
conteúdo comprobatório das alegações”. Salientou que, “em rela-
ção ao depoimento das testemunhas, é de admirar que elas te-
nham eventualmente ‘amenizado’ o teor do anterior afirmado pe-
rante o Ministério Público Federal [...] ou que, diante do decurso do
prazo de 10 (dez) anos tenham lapsos de memória significativos
[...] apesar da gravidade das condutas”. Teceu considerações so-
bre a independência entre as esferas penal e civil.

O MPF, igualmente, apelou, asseverando a existência de inte-
resse processual e dizendo que todas as suas alegações teriam
sido devidamente demonstradas, especialmente pelo acervo do-
cumental coligido e consideradas as apurações levadas a efeito
pelo TCU.

Contrarrazões às fls. 2566/2573.

Duplo grau de jurisdição obrigatório.

Ouvido nesta Instância, o MPF opinou pelo provimento das
apelações, segundo parecer de fls. 2582/2588.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Peço dia para julgamento.

VOTO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Trata-se de remessa oficial e apelações interpostas contra
sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito (por ausência
de interesse processual), quanto ao pleito autoral de ressarcimen-
to dos cofres públicos, e de improcedência dos demais pedidos
de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuiza-
da com vistas à responsabilização do réu pelos atos ímprobos
supostamente cometidos no exercício do cargo público de Dele-
gado da Delegacia Federal de Agricultura no Estado do Ceará (DFA/
CE), vinculada ao Ministério da Agricultura.

Analiso, inicialmente, a insurgência dos apelantes, em relação
à extinção do feito sem resolução do mérito, quanto ao pedido de
ressarcimento dos cofres públicos.
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Penso que não tem sustentação a tese abraçada na senten-
ça, de que faltaria ao autor interesse processual em postular a
reparação dos cofres públicos, pelos prejuízos decorrentes dos
atos de improbidade administrativa supostamente praticados pelo
réu, em vista da imposição já feita pelo TCU, em acórdão de rejei-
ção das contas do demandado.

“O fato de existir um título executivo extrajudicial, decorrente
de condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União, não
impede que os legitimados ingressem com ação de improbidade
administrativa requerendo a condenação da recorrida nas penas
constantes no art. 12, II, da Lei n. 8429/92, inclusive a de ressarci-
mento integral do prejuízo./A formação do título executivo judicial,
em razão da restrição às matérias de defesa que poderão ser ale-
gadas na fase executória, poderá se mostrar mais útil ao credor e
mais benéfica ao devedor que, durante o processo de conheci-
mento, terá maiores oportunidades para se defender./Ademais, não
se há falar em bis in idem. A proibição da dupla penalização se
restringe ao abalo patrimonial que o executado poderá sofrer. O
princípio não pode ser interpretado de maneira ampla, de modo a
impedir a formação de um título executivo judicial, em razão do
simples fato de já existir um outro título de natureza extrajudicial./
Na mesma linha de raciocínio, qual seja, a de que o bis in idem se
restringe apenas ao pagamento da dívida, e não à possibilidade de
coexistirem mais de um título executivo relativo ao mesmo débito,
encontra-se a súmula 27 desta Corte Superior”. (2T, REsp 1135858/
TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 22/09/2009,
DJe 05/10/2009)”.

Não custa lembrar, ademais, que não são equiparadas as res-
ponsabilidades nas esferas civil, penal e administrativa, rezando,
inclusive, o art. 12 da Lei nº 8.429/92, que as punições impostas
por atos de improbidade administrativa não dependem das san-
ções penais, civis e administrativas passíveis de cominação pelos
mesmos fatos. A comunicação entre essas esferas é admitida
apenas na hipótese em que se forma a coisa julgada penal com
negativa de ocorrência de fato ou de autoria (art. 935 do CC). “O
tema envolve a relativa independência das instâncias (civil e cri-
minal), não sendo matéria desconhecida no Direito brasileiro. De
acordo com o sistema jurídico brasileiro, é possível que de um
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mesmo fato (aí incluída a conduta humana) possa decorrer efeitos
jurídicos diversos, inclusive em setores distintos do universo jurí-
dico. Logo, um comportamento pode ser, simultaneamente, con-
siderado ilícito civil, penal e administrativo, mas também pode re-
percutir em apenas uma das instâncias, daí a relativa independên-
cia” (STF, RHC 91110, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 05.08.2008, DJe-157, p. 22.08.2008).

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença, para re-
conhecendo-se a existência de interesse processual do au-
tor, em relação à postulação de ressarcimento ao erário.

Na sequência, aplica-se o art. 515, § 3º, do CPC, estando
o feito maduro para julgamento.

Entendo que restou devidamente demonstrado nos autos, es-
pecialmente pelo vasto acervo documental reunido, que o réu, no
exercício do cargo de Delegado da DFA/CE, em mácula às regras
jurídicas e aos princípios de regência da Administração Pública:

1. solicitou (conduta reiterada, pois já havia requerido outra
“benesse” desse tipo – fl. 51), através de ofício com o timbre oficial
e subscrevendo-se como Delegado da DFA/CE (documento de
fl. 54), 15 “cortesias” para camarotes, à cervejaria patrocinadora
de evento festivo (Fortal/97), realçando que elas se destinariam
a “técnicos e autoridades ligadas as nossas atividades de produ-
ção e inspeção” (sic). Ou seja, o réu, utilizando-se de sua condi-
ção, que fez questão de acentuar (informação com força intimida-
tória, o que se depreende das informações prestadas por agente
da Polícia Federal que participou de apurações alusivas ao fato,
ouvindo, inclusive, de um funcionário da cervejaria mencionada,
que “tinham pessoas que não poderia deixar de atender”, consoan-
te fls. 55 e 56), de fiscalizador, requereu vantagem incompatível
com suas atribuições fiscalizadoras, postulando entrada gratuita a
espaço privilegiado, à empresa passível de se sujeitar à fiscaliza-
ção do órgão, conduzindo-se, assim, em descompasso com as
exigências de moralidade administrativa (conclusão que se man-
tém íntegra, ainda que considerada a absolvição do réu em ação
penal – 97.0023218-2 – por ausência de provas). Servidora públi-
ca do órgão chegou a afirmar, perante o Parquet Federal, que “[...]
a idéia [das cortesias] partiu da esposa do Delegado e que as
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mesmas foram utilizadas pelo Delegado e seus familiares [...]” (fl.
101). Essa alusão também está em depoimento prestado por ou-
tra servidora pública perante a Polícia Federal (fls. 334/335). Essa
afirmação também é coerente com as que foram feitas por dois
servidores públicos federais, ouvidos sobre o fato, pela Polícia Fe-
deral, ao destacarem que nunca receberam qualquer “cortesia”,
nem tiveram ciência de servidor que a tivesse gozado (fls. 330/
333). Insubsistentes são as alegações feitas pelo réu para justifi-
car essa solicitação: não se sustenta o argumento de que as cor-
tesias seriam necessárias para dar visibilidade ao órgão e aos seus
agentes perante a sociedade, inclusive por permitir contatos pas-
síveis de gerar o aperfeiçoamento da atuação da instituição (mor-
mente porque o evento telado não oportunizaria, por sua dinâmica
própria, ações de “aprimoramento” institucional). Acresça-se que,
se alguma ação institucional, pelo exercício regular do poder de
polícia, tivesse que ser realizada durante o acontecimento em ques-
tão, o fiscalizado não poderia opor óbice à entrada dos fiscais;

2. efetivou, confessadamente, o pagamento de diárias, num
montante total apurado de R$ 2.812,00, a três pessoas, uma delas
sua esposa (cf. documento de fl. 475), todas vinculadas à pes-
soa jurídica OCEC (Organização das Cooperativas do Estado do
Ceará), em trabalhos no âmbito do PRONAF (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar), quando a competência
para a execução de tais tarefas é dos servidores públicos da DFA.
Não há como se acatar a alegação do réu de que haveria previsão
regulamentar, no tocante ao PRONAF, de trabalho eventual, como
o efetivado pelos aludidos beneficiários. “[...] no Decreto 1946/96,
que criou o PRONAF, não estava previsto o trabalho eventual, tal
como o ex-delegado o denominou. Quando o Decreto se refere à
participação da iniciativa privada, ela se refere a empresas apor-
tando recursos para o Projeto, e não drenando recursos da União,
que foi o que ocorreu, principalmente levando-se em conta as liga-
ções familiares do ex-delegado com um dos beneficiados./Além
do benefício a familiar do Sr. ex-delegado, verifica-se benefício a
pessoas da OCEC [na qual a esposa do réu trabalha], dentre os
vários casos levantados, sem apoio legal e sem a demonstração
de qualquer resultado para a realização das tarefas da DFA/CE”
(trechos do Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);



470

3. beneficiou a OCEC (diga-se, empregadora de sua espo-
sa), com o pagamento, confessado, de R$ 1.800,00, para a reali-
zação de pesquisa sobre a situação do PRONAF, quando tal atri-
buição é de incumbência do Conselho Estadual do PRONAF. Lê-
se do Decreto nº 1.946/96 que ao Conselho Estadual do PRONAF
compete acompanhar e avaliar a execução do PRONAF no âmbi-
to estadual, não havendo qualquer previsão regulamentar de pos-
sibilidade de contratação de empresas privadas para a efetivação
de estudos sobre a situação do programa. A mesma pessoa jurídi-
ca – OCEC – foi beneficiada pelo réu com o montante de R$
1.900,00, pago pela DFA (fls. 443/444), recursos que foram dirigi-
dos à divulgação de evento que não contou com a participação da
entidade. “[...] pagamento à OCEC de R$ 1.900,00, em 12/08/97,
pelos serviços de divulgação, orientação e palestras para municí-
pios e representantes de cooperativas, por ocasião da XII Reu-
nião da Comissão Técnica Regional do Arroz/CTARROZ III, sem
ter havido sua efetiva participação, tendo em vista que no projeto
do CTARROZ III, que tem como órgãos executores o CNPAF e a
EPACE, observa-se que nos itens que tratam da composição da
equipe técnica (palestrante) e do programa, em nenhum momento
é mencionada a participação de profissionais da OCEC com a
prestação de serviços que justificasse o pagamento de tal impor-
tância, vindo este pagamento a se constituir em favorecimento à
organização de cooperativas, com dano ao erário público [...] Co-
loco-me de acordo, outrossim, com os argumentos de que as ale-
gações de defesa apresentadas pelo Sr. Luciano [...] não podem
ser acolhidas pois que não demonstrou que a Organização das
Cooperativas do Estado do Ceará tenha participado da XII Reu-
nião da Comissão Técnica Regional do Arroz – CTARROZ, muito
menos apresentou qualquer documento que obrigue a DFA/CE,
em caso de participação, a proceder a qualquer pagamento” (tre-
chos da Decisão nº 281/2000-2ª Câmara do TCU, que também se
encontram no Acórdão nº 425/2000-2ª Câmara do TCU);

4. beneficiou, novamente, a OCEC (empregadora de sua
esposa), ao efetivar-lhe o pagamento (nota de empenho à fl. 299 e
recibo à fl. 353) de horas-aulas ministradas na DFA/CE em mon-
tante superior ao praticado no mercado, já que, observado o mer-
cado, as referidas horas-aula seriam cotadas no importe de R$
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60,00/hora-aula, mas teriam sido quitadas pelo valor de R$ 220,00/
hora-aula. “Após uma apreciação mais acurada dos documentos
atinentes à prestação deste serviço, constatou-se que o valor pago
pela DFA por cada palestra de 3 horas atingia a cifra de R$ 660,00,
o que representa R$ 220,00 por hora aula, valor este bastante aci-
ma do preço de mercado [...], bem como dos valores pagos pela
própria OCEC aos instrutores contratados para ministrar os seus
cursos, constantes do objeto do Convênio n. 18182/96 firmado com
o Ministério da Agricultura, através da SDR/SDENACOOP [...]
Ressalte-se, inclusive, que o instrutor que proferiu a palestra ‘Inte-
gração e Alianças Estratégicas’ no auditório da DFA [...] no dia
11.09.97, na qual estivemos presentes, foi o mesmo que nos dois
dias seguintes, 12 e 13.09.97, ministrou a mesma palestra para os
participantes do FORMACOOP [...] desta vez no auditório da
OCEC, com a ressalva de que enquanto a hora-aula do instrutor
[...] custava R$ 220,00 para o primeiro caso, no segundo, tal valor
importava em R$ 60,00 [...] o que vem a ser uma discrepância
considerável” (trechos do Relatório de Auditoria realizada pela SE-
CEX/CE do TCU). “[...] os documentos anexos [analisados pelo
TCU] não esclarecem os custos reais por hora deste curso. Ape-
nas revelam uma profusão de despesas, que vão desde passa-
gens a edição de jornais e combustível que multiplicam o preço da
hora-aula. Subsiste o fato de que em todo o curso o custo da hora-
aula deve ser o custo total. E não se justifica um curso a R$ 220,00
por hora-aula no Brasil, quando os professores melhor remunera-
dos deste país geralmente não ganham mais de R$ 50,00 por hora-
aula [...] Já no relatório de auditoria ficou perfeitamente caracteri-
zado o pagamento de valor excessivo pelas palestras ministradas
para o pessoal da DFA/CE [...], onde se registra, ainda, a duplici-
dade da despesa, com a realização do mesmo evento, em outra
data, para o pessoal da OCEC, coberto também com recursos do
Ministério da Agricultura [...]” (trechos do Acórdão nº 638/2003-2ª
Câmara do TCU);

5. pagou à empresa privada (R$ 275,00) para colocar o nome
da instituição pública no livro “Personalidades do Ceará 1996/1997”,
quando tal despesa mostra-se incompatível com a finalidade a in-
formar a despesa pública, caracterizando-se como supérflua e
apenas se justificando pela intenção do réu de “aparecer” no refe-
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rido catálogo. “[...] o endereço e o telefone da DFA/CE já consta, a
custo zero, nos catálogos telefônicos referentes à cidade. Quando
uma pessoa quer saber o telefone ou endereço de uma repartição
procura a lista telefônica, e não um almanaque de matérias e en-
dereços pagos, de circulação relativamente pequena” (trechos do
Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);

6. dispensou licitação e contratou empresa para a presta-
ção de serviço de pintura do prédio (pagando, por ele, R$ 1.700,00),
empresa essa que já era contratada pela instituição, para a reali-
zação de serviços de limpeza e conservação, tendo a contratada
deslocado funcionários da limpeza para a pintura, percebendo va-
lores integrais alusivos as duas contratação, simultaneamente,
como se não tivesse ocorrido o deslocamento referido e o corpo
de funcionários estivesse completo, para os dois serviços a se-
rem executados. Em relatório de auditoria interna realizada em 1995,
foi destacado (fl. 540): “O contrato celebrado, em 20.12.94, com a
empresa Hiper [...] para a prestação de serviços especializados
de limpeza, conservação e higienização, prevê a contratação de
13 serventes e 2 supervisores. No entanto, verificamos que dos
13 serventes existentes, três encontram-se desviados de suas
funções [...] Recomendação – recomendamos que os três ser-
ventes retornem às funções pelas quais foram contratados”. Do
TCU, a observação: “[...] o ponto é que a empresa Hiper diminuiu o
número de funcionários para limpeza e conservação, utilizando-os
para outro contrato, e foi paga integralmente pelos dois serviços,
como se os tivesse executado integralmente [...] Ficou claro o
pagamento à empresa por serviço não realizado, uma vez que o
grupo de empregados não poderia ter executado ao mesmo tem-
po os dois serviços, pelos quais a Hiper [...] recebeu pagamentos
específicos. Ser a empresa uma boa prestadora de serviços não
a qualifica a receber pagamentos em duplicidade” (trechos do
Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU);

7. adquiriu bens/serviços com recursos públicos por preços
acima dos praticados no mercado (superfaturados): veículos (apu-
ração do SECEX/CE do TCU, segundo fl. 275); equipamentos
de informática (Acórdãos nºs 519/99, 506/2001 e 86/2002, todos
do TCU, além do decidido na Ação Penal nº 2000.81.00.022028-7,
em que o Juízo, a despeito de entender demonstrada a aquisição
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por preços superiores ao de mercado, absolveu o réu por atipici-
dade penal); equipamentos de som e acessórios (essa aquisi-
ção por preço superior restou demonstrada pelo confronto dos or-
çamentos de fls. 500 e 501, o primeiro apresentado à DFA/CE, o
segundo, à SECEX/CE do TCU (fls. 280/281), pela mesma em-
presa. De se notar, ainda, que à fl. 920, consta informação de ser-
vidor da DFA/CE, na qual se escora o réu, em que se registra o
inadmissível: “é do conhecimento de todos, que preços fornecidos
pelo comércio a instituições públicas, historicamente são mais ele-
vados em relação aos oferecidos a particulares, que prometem
pagamento no ato, pela constante alegação de demora no paga-
mento e burocracia do estado”);

8. realizou licitações com irregularidades, essas também ve-
rificadas no curso do contrato, em relação a compra de combus-
tíveis e óleos lubrificantes de veículos (somente foram convi-
dadas 3 empresas, dentre elas nenhuma distribuidora de petróleo;
foi contratado o fornecimento de óleo diesel sem necessidade, ante
o estoque do órgão público; a empresa recebeu o preço integral-
mente, mas entregou o objeto contratado apenas parceladamente
(fl. 1525) e através de uma terceira empresa, cujo acesso resulta-
ria em dispêndio de tempo e de combustível – fls. 101 e 115, com
depoimentos de servidores públicos do órgão perante o MPF; fl.
125, relatório do Controle Interno da Instituição; fls. 275/278, cons-
tatação da SECEX/CE do TCU; fls. 449/470, 945/946 e 965/1092,
cópias do procedimento administrativo licitatório, bem como de
documentos que atestam o abastecimento dos veículos da frota
do órgão em posto de outra pessoa jurídica, que não a vencedora
do certame);

9. pagou, indevidamente, por serviço de montagem de stand
para o evento designado Frutal/96 (foi pago o importe de R$ 6.156,00,
para esse fim, quando referida finalidade já constava em convênio
firmado com o SINDIFRUTA, pelo qual liberado o montante de R$
5.000,00, somando o total de R$ 11.156,00, conforme fls. 267 e
503), bem como pelo mesmo tipo de serviço para o Frutal/97, com
sobrepreço (fls. 123, 124, 129, 266, 267, 268, 314/316, 512/514,
522/524 e 531/533, das quais se destacam os documentos com-
probatórios do que restou ajustado e do que foi efetivamente pago),
pagando, ainda, a maior, pelo serviço de construção de um dormi-
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tório (orçada em R$ 10.124,77, a obra foi paga com o montante de
R$ 14.956,42, a teor dos documentos de fls. 123, 197, 414, 415,
416, 584/585, 592/593 e 622, salientando-se, especialmente, a nota
de empenho por ele subscrita e o valor contratado). Quanto a esse
último ocorrido, é de se destacar que o fato de a empresa ter feito
a devolução integral do montante percebido a maior (e não há pro-
va nos autos acerca de tal restituição integral – cf. recibo de fl.
1237) não descaracteriza o injurídico, ao contrário, confirma-o;

10. contratou “oficina de fundo de quintal”, como designada
pelo órgão de fiscalização, sem condições estruturais, por desa-
parelhada, de realização do serviço de manutenção da frota dos
veículos da repartição pública (segundo servidor do órgão ouvido
pelo MPF, “a referida oficina pertence ao senhor chamado Neto
que é amigo pessoal do Delegado” – fl. 115; esclarecedoras as
apurações da comissão do PAD – fl. 2050; segundo registro cons-
tante do livro de ocorrências da repartição, referido mecânico Neto
chegou a dirigir viatura oficial – fl. 273; verificou-se, outrossim, que
a coleta de preços foi fraudada e que os preços praticados foram
superiores aos de mercado – fls. 279 e 305; os pagamentos fei-
tos, em decorrência de dispensas de licitação, à referida pessoa
estão demonstrados às fls. 479/480, tendo, o próprio servidor pú-
blico da DFA/CE, quando instigado pelo réu a justificar o ocorrido,
salientado que “[...] sabemos que esse procedimento sob o ponto
de vista legal, não está correto, entretanto a bem bem do serviço
desta DFA/CE, entendemos que os mesmos não podem parar [...]
Finalmente, queremos sugerir que se estabeleça um contrato com
uma firma especializada, para prestação desses serviços evitan-
do que esses venham acontecer novamente” (sic), segundo consta
da fl. 1305);

11. foi negligente no acompanhamento de convênios, atra-
sando, inclusive a prestação de contas (fls. 127, 251, 252, 253,
256, 261, 262, 346, 486 e 518), relegando a relevância dos recur-
sos públicos disponibilizados;

12. tratou a coisa pública como se privada fosse, fazendo da
repartição pública uma extensão de sua casa, já que está demons-
trado nos autos (além da concessão indevida à esposa e a ami-
gos de diárias pagas com recursos públicos da DFA/CE):
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a) que o filho do demandado, sem ter qualquer vínculo com
a DFA/CE, assinou duplicata na qual “reconheceu” a prestação,
pelo valor de R$ 300,00, de serviços de impressão serigráfica em
camisetas encomendados pelo órgão público dirigido pelo réu (do-
cumentos de fls. 68 e 69), sendo que esse mesmo filho entrou na
sala dos transportes, pegou a chave de veículo e o pôs a funcio-
nar, o que ensejou o registro no caderno próprio, por parte do ser-
vidor público responsável: “Faço esse registro porque apesar do
mesmo ser filho do Delegado desta DFA, não tem nenhum vínculo
empregatício com esta repartição, portanto o mesmo é alheio à
este serviço, e não é autorizado a funcionar nenhum veículo desta
repartição” (documento de fl. 105). Interessante notar, acerca
desse fato, que o réu asseverou o “absurdo de impedir-lhe o con-
tato esporádico com a sua prole” (fl. 768);

b) que a esposa do réu fazia compras para o órgão públi-
co, tendo um dos servidores do DFA/CE dito perante o Ministério
Público federal: “que deseja acrescentar o depoente que em rela-
ção ao evento Frutal sabe que foram compradas duzentas cami-
setas [o que é confirmado pela declaração de fl. 67] e cerca de
trezentos bonés, compra esta realizada pela esposa do Delegado
[...] todavia o próprio depoente foi quem apanhou esse material na
casa da dita senhora para levá-lo ao Frutal, mas a quantidade cor-
respondia somente a setenta e cinco bonés e setenta e cinco ca-
misetas, não sabendo informar que destinação foi dada ao restan-
te do material. Que o depoente deseja registrar que está sendo
perseguido pelo Delegado [...] em razão de ter feito denúncias das
irregularidades para o Auditor do TCU [...]” (fl. 116);

c) que a esposa do réu era funcionária da OCEC, cujo dirigen-
te era amigo do réu, tendo sido ela designada para compor comis-
são do Pronaf, mas se constatou que sua indicação era mera-
mente figurativa, já que não foram localizados registros de sua
participação (fl. 123);

d) que o réu não permitia o controle dos veículos da repar-
tição por ele utilizados (servidor público do DFA/CE chegou a dizer
– fl. 76 – que “teve conhecimento de uma discussão ocorrida en-
tre o Delegado e o funcionário Humberto [...] que à época era en-
carregado dos transportes, em virtude deste não concordar com a
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liberação de veículos nos fins de semana”; outro servidor público,
também perante o MPF, confirmou – fl. 78/79 – que “sabe ser ver-
dadeira a informação de que Dr. Luciano não recolhia nos finais de
semana o veículo que lhe era destinado para as atividades ineren-
tes do cargo [...] somente a partir da última auditoria realizada pela
Secretaria de Controle Interno é que passaram a ser recolhidos
todos os veículos inclusive o de uso particular do Delegado [...]
Que o depoente deseja acrescentar que somente acerca do con-
trole do veículo destinado a uso do Delegado é que tem certeza
absoluta de que não era observado, pois como afirmou anterior-
mente apesar das solicitações para que o Delegado cumprisse a
lei e fizesse recolher o automóvel nos finais de semana, este não
atendia, chegando ao ponto de colocar por escrito que a respon-
sabilidade pelo controle do dito veículo era sua, portanto não reco-
lheu”; mais uma servidora pública do órgão afirmou – fl. 100 – que
“sabe informar que o Delegado permanecia nos finais de semana
com o veículo, não admitindo fosse realizado o controle da quilo-
metragem como também se negava terminantemente a recolher
o automóvel ao pátio da repartição”, além do que devem ser consi-
deradas as ocorrências lançadas no livro próprio da repartição
acerca da não devolução dos veículos de uso do réu, bem como
acerca do fato de em um dos veículos ter sido detectado cheiro
forte de peixe, quando a família do réu exercitada atividade pes-
queira, segundo contrato social de fls. 81/84 – fls. 103/107). Deve-
se notar que essa situação foi apurada em auditoria do TCU (fls.
271/272), sem descurar de registrar que o problema da falta de
controle em relação aos veículos da repartição foi uma constante
nos relatório de auditoria interna e de acompanhamento de gestão
juntados aos autos (fls. 371/373 e 625);

e) que o réu, além de ter beneficiado amigo mecânico, forçou
a presença de amiga, estranha ao serviço público, nas comissões
de licitação do órgão por ele dirigido, como forma de sobre elas
interferir, consoante afirmaram servidores públicos da DFA/CE,
ouvidos pelo MPF (fls. 73, 98 e 100), bem como a teor do que foi
apurado pela comissão do processo administrativo disciplinar (fls.
2042/2043), além de ter adiado, sem justificativa, a definição da
multa a incidir sobre empresa regularmente autuada pela fiscali-
zação do órgão (fls. 256/260).
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Conseguintemente, os atos ímprobos praticados pelo réu es-
tão capitulados no art. 9º, I, no art. 10, I, V, VII e X, e no art. 11,
caput, I e II, da Lei nº 8.429/92.

Quanto ao elemento subjetivo, está demonstrado o dolo. Ve-
jam-se os seguintes excertos de julgados do TCU: “[...] devemos
ressaltar que dentre todos os processos apensados à presente
Tomada de Contas [...] [são referenciados no corpo do pronuncia-
mento do TCU os seguintes processos: TC 275.160/1997-1, TC
275.206/1997-1, TC 275.246/1997-3 e TC 275.340/1997-0, além
do em que exarado o acórdão em questão TC 275.109/1998-4]
somente sobre o ex-delegado sobrecaiu responsabilidade, carac-
terizando-se por seu contumaz uso de práticas irregulares [...]
No mesmo sentido, a Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar instaurada na DFA-CE [...] nada detectou contra a
Comissão de licitação, mas tão somente contra o Sr. Luciano [...],
tendo sido registradas vinte e uma irregularidades, sujeitando-o à
penalidade de destituição do cargo em comissão. Ademais, diver-
sos depoimentos asseveram que as licitações eram controladas,
em suas diversas fases, diretamente pelo Sr. Luciano [...] e pela
Sra. Maria Derlange [...], pessoa estranha aos quadros da Admi-
nistração Pública, mas que na prática, junto com o Sr. Luciano,
escolhia os licitantes, impedia a participação de outros licitantes, e
elaborava os documentos, inclusive editais e homologações [...]”
(trechos do Acórdão 340/2003-Plenário do TCU). “Há que se sali-
entar a ausência no processo de elementos capazes de cir-
cunstanciar, na conduta do responsável, indícios de boa-fé, o
que faculta seja processado desde já o julgamento do mérito das
suas contas” (trechos do Acórdão nº 638/2003-2ª Câmara do TCU,
no âmbito do qual julgadas irregulares as contas do ora apelado).

Importante anotar, em nome da completude, que, a despeito
desse forte acervo documental, a sentença vergastada foi estriba-
da em depoimentos prestados em audiência, nos quais o ponto
comum foi o “esquecimento” dos fatos com o passar dos anos,
além de ter havido elogios à pessoa do réu, como uma tentativa de
minoração das acusações feitas à época. Acresça-se que o pró-
prio réu juntou aos autos termos de depoimentos prestados por
pessoas ouvidas pela comissão do processo administrativo disci-
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plinar, merecendo destaque alguns deles que vêm ao encontro da
prova documental.

Na aplicação das penalidades cabíveis, no caso de improbida-
de administrativa, deve-se atentar ao art. 12 da Lei nº 8.429/92 e
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo
que o réu deve ser sancionado com as seguintes reprimendas:
ressarcimento integral do dano (a ser apurado em fase de liquida-
ção); suspensão dos direitos políticos por nove anos; pagamento
de multa civil no importe de duas vezes o valor do prejuízo ocasio-
nado ao erário; proibição de contratar com o Poder Público e de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário pelo prazo de dez anos; perda da função
pública (não constituindo bis in idem, o fato dessa punição (desti-
tuição) já ter sido determinada no âmbito de processo administra-
tivo disciplinar – fl. 2168).

Com essas considerações, dou provimento à remessa oficial
e às apelações.

Proceda-se às comunicações necessárias, especialmente ao
Conselho Nacional de Justiça (Cadastro Nacional de Condenados
por Ato de Improbidade Administrativa – Resoluções nºs 44/2007 e
50/2008) e ao Tribunal Regional Eleitoral (a esse, especialmente,
para os fins da Lei da “Ficha Limpa”, LC nº 135/2010).

É como voto.
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 115.246-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Agravantes: ADAMASTOR DO AMARAL LEMOS E OUTROS
Agravada: UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. JALÍGSON HIRTACIDES SANTOS DE ASSIS

E OUTROS (AGRTES.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. ART. 100, § 9º E § 10 ACRESCENTADOS PELA
EC Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. OFEN-
SA AO ART. 60, III, DA CONSTITUIÇÃO.
1. Ao estabelecer novos condicionantes e requi-
sitos para a expedição dos precatórios, além dos
definidos na redação original do art. 100 da Cons-
tituição, os arts. 9º e 10 da Emenda Constitucio-
nal nº 62, de 2009, trouxeram embaraços à técni-
ca do precatório, com ofensa à limitação impos-
ta pelo art. 60, III, da Carta Magna, por aviltar o
princípio da separação dos poderes. Preceden-
tes: ADI 3453/Distrito Federal, Rela. Ministra Car-
men Lúcia; e voto do Ministro Ayres de Brito nas
ADI-4357, ADI-4372, ADI-4400 e ADI-4425.
2. Arguição rejeitada, por não restar atingida a
maioria absoluta de votos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, não atingida a maioria absoluta de votos de seus mem-
bros, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi-
cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 23 de novembro de 2011. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/PE que, nos
autos dos Embargos à Execução nº 0003552-26.2000.4.05.8300,
determinou, dentre outras providências, que: 1) a Contadoria retifi-
casse os cálculos que serviram de base aos valores indicados
nos Precatórios nos 2010830001000309, 2010830001000315 e
2010830001000316, de forma a que, em relação aos demandan-
tes falecidos, seja utilizada, como termo final, a data de seus óbi-
tos; 2) a União informasse os débitos atualizados dos credores
para fins do disposto no art. 100, § 9º, da CF/88 (incluído pela EC
nº 62/2009).

Os recorrentes se insurgem contra o aludido decisum, adu-
zindo, dentre outros argumentos, ser indevida a compensação de
débitos fiscais com os créditos oriundos dos precatórios referen-
ciados, vez que o preceito constitucional que autoriza essa provi-
dência (art. 100, § 9º, da CF/88) afronta mais de um dispositivo da
própria Constituição Federal, quais sejam: 1) o art. 2º (princípio
federativo que garante a harmonia e independência dos poderes);
2) art. 5º, XXXVI (garantia da coisa julgada/segurança jurídica); 3)
art. 5º, LIV (princípio do devido processo legal, privação de bens);
4) art. 5º, LV.

Submetido o presente recurso à apreciação da eg. Segunda
Turma desta Corte Regional, este órgão colegiado, acolhendo a
tese dos recorrentes atinente à desconformidade do regramento
contido no art. 100, § 9º, da CF/88, com a Lei Maior, decidiu susci-
tar a argüição de inconstitucionalidade do aludido dispositivo pe-
rante o Plenário deste Tribunal, suspendendo, por conseguinte, o
julgamento do agravo de instrumento referenciado (fls. 592/602).

Instado a se pronunciar nos autos, o Ministério Público Fede-
ral opinou pela declaração de inconstitucionalidade da norma dis-
posta no art. 100, § 9º, da CF, haja vista ofender, em resumo, os
princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da
imutabilidade da coisa julgada (fls. 606/611).
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A União, por seu turno, em suas contrarrazões (fls. 615/630),
defende a constitucionalidade do referido dispositivo, ao argumen-
to de que a compensação do crédito do precatório com débitos do
seu credor em face da Fazenda Pública é medida adequada e
necessária, pois além de se mostrar idônea para os fins a que se
propõe, inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, providência igual-
mente eficaz e menos gravosa e onerosa na cobrança de créditos
públicos contra credores da própria Fazenda.

Acrescenta que o aludido preceito constitucional, longe de vio-
lar cláusula pétrea, busca, na verdade, preservar o interesse públi-
co, os direitos sociais e, sobretudo, o princípio da igualdade mate-
rial sobre os direitos da propriedade e da liberdade. Argumenta,
por derradeiro, que em razão de o regramento contido no art. 100,
§ 9º, ter sido introduzido na Lei Maior por força de Emenda Consti-
tucional, sua aplicabilidade deve ser plena, apenas podendo ser
afastada quando o STF assim o determinar.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

1. Introdução

Examina-se, aqui, em juízo próprio do controle difuso de cons-
titucionalidade, a alegação de que o art. 100, § 9º e § 10, da Cons-
tituição Federal, acrescentados pela Emenda Constitucional nº 62,
de 09 de dezembro de 2009, são inconstitucionais, por malferirem
vários princípios, a saber: o federativo, previsto no art. 2º da Carta
Magna; o da segurança jurídica, por maltratar a garantia da coisa
julgada, estabelecido no art. 5º, XXXVI, da CF/88; o do devido pro-
cesso legal, em respeito à privação de bens sem regular proces-
so, constante do art. 5º, LIV e, mais precisamente, do inciso LV,
por não prever possibilidade de contraditório em respeito à malfa-
da compensação imposta unilateralmente pela União Federal, no
último momento do pagamento do precatório.

Por considerar razoável a alegação, o Juiz Federal que me
substituía, quando me encontrava em gozo de férias regulamenta-
res, após concordância prévia deste titular, suscitou este incidente
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de inconstitucionalidade, que agora chega a termo, com o julga-
mento que está se iniciando.

Temos, portanto, que se encontra superado o momento que
se pode identificar, no procedimento desse controle difuso de
constitucionalidade como o do exercício do giudice portieri ou, em
vernáculo, o juiz porteiro. Os órgãos próprios deste Tribunal já apre-
ciaram o cabimento da questão de inconstitucionalidade, levanta-
da como questão prejudicial, no magistério de MAURO CAPPEL-
LETTI (Cf. La pregiudizialità costituzionale nel proceso civile. Mila-
no – DOTT. A. GIUFFRÈ Editore, 1972, p. 4 e s.), não se podendo
mais considerá-la incabível, cabendo a este augusto Plenário de-
cidir se há ou não a inconstitucionalidade apontada, nos moldes
dos arts. 133, I, a, c/c 141, caput, §§ 2º e 3º, ambos do Regimento
Interno desta Corte.

Na doutrina, identifico vários posicionamentos a respeito do
cabimento do incidente de impugnação da inconstitucionalidade
de Emenda Constitucional, como J. C. BARBOSA MOREIRA, por
exemplo, em comentário ao incidente de argüição de inconstitu-
cionalidade, no art. 480 do CPC, anota:

A argüição pode visar, indiferentemente, a lei complemen-
tar ou a lei ordinária. Abrange também o art. 480 a argüi-
ção de inconstitucionalidade de Emendas à Constituição,
de lei delegada, de decreto-lei, de decreto legislativo, de
resolução, de decreto regulamentar ou outro ato normativo
emanado de qualquer órgão do poder público, inclusive
normas dos próprios Regulamentos Internos dos tribunais
(Cf. “Comentários ao CPC”, V vol – Arts. 476 a 565 – Ed.
Forense, Rio-São Paulo, 1974, p. 45)

No mesmo sentido, o Professor PAULO BONAVIDES assina-
la:

O poder de reforma constitucional exercitado pelo poder
constituinte derivado é por sua natureza jurídica mesma
um poder limitado, contido num quadro de limitações ex-
plícitas e implícitas, decorrentes da Constituição, a cujos
princípios se sujeita, em seu exercício, o órgão revisor.
Limitações explícitas ou expressas são aquelas que, for-
malmente postas na Constituição, lhe conferem estabili-
dade ou tolhem a quebra dos princípios básicos, cuja per-
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manência ou preservação se busca assegurar, retirando-
os do alcance do poder constituinte derivado.
Essas limitações expressas podem ser: temporárias, cir-
cunstanciais e materiais.
(Cf. “Curso de Direito Constitucional”, Ed. Malheiros, São
Paulo, 1997, 7ª ed., 2ª tiragem, revista, atualizada e am-
pliada, p. 175)

E, para finalizar esse enfoque, obra mais recente, organizada
pelo Prof. COSTA MACHADO e coordenada pela Prof. ANNA CÂN-
DIDA DA CUNHA FERRAZ, enfatiza:

Vale destacar que o STF exerce a função de fiscalizar a
legitimidade das emendas à Constituição (isso quer dizer
que, embora integrem a Constituição, as emendas sub-
metem-se ao controle de constitucionalidade pelas vias
difusa e concentrada). (Cf. “Constituição Federal Interpre-
tada” (artigo por artigo, parágrafo por parágrafo), Ed. Ma-
nole Ltda., Barueri, São Paulo, 2010, p. 457)

Tratando-se, pois, de emenda à Constituição, sujeita aos limi-
tes impostos pelo constituinte originário, impõe-se reconhecer que
sobre a matéria o próprio STF já se pronunciou – ainda que hou-
vesse, no julgamento que ora se invoca, apreciado a mesma mu-
dança pretendida por lei ordinária. Ocorre, porém, que o item do
julgamento se estende também à modificação novamente tenta-
da, já agora, por emenda constitucional, por dizer respeito às limi-
tações materiais, como as batizou PAULO BONAVIDES (Cf. ob.
cit., p. 177).

Com efeito, o voto proferido pela eminente ministra CÁRMEN
LÚCIA, na ADI3453/DF, em julgamento aprovado à unanimidade, o
Pleno de nossa Suprema Corte registrou, em respeito à tentativa
anterior de introduzir, ainda que por lei ordinária, condicionantes e
requisitos para levantamento dos precatórios, verbis:

7. A determinação de condicionantes e requisitos para o
levantamento ou a autorização para depósito em conta
bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais,
que não aqueles constantes da norma constitucional, ofen-
de o princípio da garantia da jurisdição efetiva (art. 5º,
XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida
como válida a norma que, ao fixar novos requisitos, emba-
raça o levantamento dos precatórios.
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Estou plenamente convencido de que o constituinte derivado,
no dispositivo impugnado – o § 9º e o § 10 do art. 100 acrescenta-
dos pela EC nº 62/2009 – ao determinar, de modo imperativo que o
Tribunal antes da expedição do precatório terá que, obrigatoria-
mente, solicitar à Fazenda Pública devedora, para resposta até 30
(trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento (grifos
nossos), informação sobre os débitos que preencham as condi-
ções estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos, criou um
hipotético direito para a Fazenda Pública, sem forma nem figura
de direito, buscando arrancá-lo, através de uma prestidigitação,
de uma pretensa compensação, quando os nossos Tribunais já
têm assentado, nas vozes dos seus membros mais ilustres que:

Aplicar, pura e simplesmente, o regime da compensação
prevista no direito privado para as relações de direito tribu-
tário, abriria perigosa via para fraudar o modo de paga-
mento dos precatórios previstos na Constituição, com des-
virtuamento dos valores jurídicos que com ele se buscou
preservar (Cf. Min. José Delgado, Recurso Especial nº
842.352-RS (2006/0090241-3.Ementa, nº 3).

2. A garantia do precatório como direito fundamental

Já havia registrado, em despretensiosa obra “Execução con-
tra a Fazenda Pública – Regime do Precatório, de acordo com a
EC nº 62/2009”, que a disciplina do precatório foi introduzida no
texto constitucional de 1934, precisamente pelo art. 182, e que
constitui uma garantia constitucional ou, mais precisamente, como
um direito fundamental e, bem por isso, não pode ser considerada
como um dispositivo que veio a proteger a Fazenda Pública.

Como demonstrou QUIROGA LAVIÈ, os dispositivos constitu-
cionais – como esse introduzido no art. 182 da CF/1934 – criados
para reduzir, limitar mesmo a ação do Estado em relação aos indi-
víduos, revelam-se como direitos fundamentais dos cidadãos, exa-
tamente para, no comentário feito por ALEXANDRE DE MORAIS,
que os Estados “... operarem dentro dos limites impostos pelo di-
reito” (Cf. em respeito ao primeiro autor, argentino: “Derecho Cons-
titucional”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 123) e, em respei-
to ao segundo, brasileiro, com remissão ao primeiro autor: “Direito
Constitucional”, Ed. Atlas, 24ª ed., atualizada até a EC57/08, p.
33).
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É, induvidosamente, um direito fundamental, pois, como reco-
nheceu PONTES DE MIRANDA, foi um “... preceito constitucional
contra a advocacia administrativa” (Cf. “Comentários à Constitui-
ção da República dos Estados Unidos do Brasil”, Tomo II – Artigos
104 a 1087, Disposições Transitórias. Emendas nº 1, nº 2, e nº 3.
Editora Guanabara, s/d, p. 556-557).

Além disso, como o corpo da norma estabelecia que os paga-
mentos devidos pela Fazenda Pública... este direito fundamental
passou a fazer, obrigatoriamente, parte integrante da Carta Mag-
na, que sequer se ausentou das Constituições adotadas nos regi-
mes de exceção, em nosso país, como se pode ler:

a) na Constituição de 1937, que vigeu no chamado Estado
Novo, no art. 95:

Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, em virtude
de sentença judiciária, far-se-ão na ordem em que forem
apresentadas as precatórias e à conta dos créditos res-
pectivos, vedada a designação de casos ou pessoas (sic)
nas verbas orçamentárias ou créditos destinados àquele
fim.

b) na Constituição de 1967, em vigor durante a ditadura militar,
no art. 112:

Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual
ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
extra-orçamentários abertos para êsse (sic) fim.

Como se sabe – e para demonstrar que se trata de uma ga-
rantia constitucional – correspondente a um direito fundamental –
todos os textos constitucionais, inclusive o que foi reformado pela
EC nº 62/2009, repetem, como está no art. 100, atual:

Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Fede-
ral, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sen-
tença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem crono-
lógica da apresentação dos precatórios e à conta dos cré-
ditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adi-
cionais abertos para esse fim.
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É evidente que a única modificação da norma anterior – intro-
duzida em 1934 – se refere à abrangência, que se tornara maior,
alcançando, agora, não só a Fazenda Federal, mas, também, as
Fazendas Estaduais, a Distrital e as Municipais, como se percebe
ao comparar-se com a redação do art. 182 da CF/1934, original:

Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal (grifos
nossos), em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na
ordem de apresentação dos precatórios e à dos créditos
respectivos, sendo vedada a designação de caso ou pes-
soas nas verbas legaes (sic).

Considero, ademais, que esse direito fundamental não se es-
gota – apenas e tão-somente – na proibição da advocacia admi-
nistrativa, como mostrou o grande PONTES DE MIRANDA, em
passagem que transcrevi em minha modesta obra:

Executado que seja o art. 182, ter-se-á concorrido, enor-
memente, para a moralização da administração pública
no Brasil. É o preceito constitucional contra a advoca-
cia administrativa (grifos nossos). A infracção dele é su-
ficiente para o processo de crime de responsabilidade e,
talvez, comum do Presidente da República, dos Ministros
de Estado e dos altos funcionários federais. Sòmente (sic)
concerne à Fazenda Federal (isso, naturalmente, em 1934,
quando adotado na CF/1934). As Constituições estaduais
andariam acertadamente reproduzindo. Não digamos que
seja perfeito. Reconheçamos-lhe a juridicidade e a eticida-
de dos seus propósitos.
Desde que é condenada, por sentença judiciária, a Fazen-
da Federal, aliás, só por sentença judiciária, federal, pode
a Fazenda Federal ser condenada, a parte pede o precató-
rio e o apresenta.
O texto constitucional é explícito: o Tesouro Nacional
não pode efectuar (sic) pagamento sem que obede-
ça, inexceptualmente, a ordem de apresentação dos
precatórios, um a um, por todo o crédito respectivo.
Não há sofisma nenhum que se possa insinuar em
letra tão clara; e o art. 182 não se dirige só ao poder
Executivo, não é uma norma dirigida exclusivamen-
te às autoridades administrativas – é, também, uma
limitação ao poder da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, quando êste (sic) tenha de funcio-
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nar: veda-se-lhes a designação de caso ou de pesso-
as nas verbas legais (grifos nossos) (Cf. “Comentários à
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
Tomo II – Artigos 104-187, Disposições Transitórias. Emen-
das nº 1, nº 2 e nº 3. Editora Guanabara, s/d, p. 556-557)

Penso que a criteriosa e completa observação desse autor,
com a autoridade que merecidamente goza entre nós, bem se ajus-
ta à conclusão de que partimos da análise que desenvolvemos
neste voto, ou seja, a exigência introduzida na CF/1934, e repetida
em todas as demais, é um direito fundamental, não apenas ao
pagamento na ordem dos precatórios, mas um direito, inalienável,
ao pagamento. Não se pode compreender que se reconheça que
a Fazenda deve efetuar o pagamento, na ordem de apresentação
dos precatórios, sem que se considere que a Fazenda Nacional
está obrigada a efetuar o pagamento, isto é, a pagar.

Ao reconhecer que essa limitação não era dirigida apenas e
tão-somente ao Poder Executivo, mas, sobretudo, ao Poder Le-
gislativo, mais especificamente à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal, inclusive ao constituinte derivado ou de segundo
grau, o insigne comentarista bem revelou que se trata de um direi-
to fundamental, sobretudo em razão de já se haver reconhecido
que essas garantias – de que deriva o reconhecimento do direito
fundamental – possam ter um fundo liberal, quando se pretendia
limitar o poder dos reis, mas que se tinha ampliado essa atuação
para alcançar o Poder Legislativo, pois, como bem observou JOÃO
BARBALHO U. C., nos excelentes comentários que expendeu à
Constituição Federal de 1891:

A funcção do liberalismo no passado, diz um eminente
pensador inglez (sic), foi oppôr (sic) um limite ao poder
violento dos reis; o dever do liberalismo na época actual
(sic) é oppôr (sic) um limite ao poder ilimitado dos parla-
mentos
(Cf. “Constituição Federal Brasileira – Commentaríos (sic),
F. Briguet e Cia. Editores, Rio de Janeiro, 1924, p. 294)

3. A possibilidade de limitação ao direito fundamental: não
ocorrência na espécie

Evidente que conhecemos a possibilidade de se imporem li-
mitações aos direitos fundamentais, sob pena de se concluir –
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com evidente conflito contra a lógica – que os direitos fundamen-
tais são absolutos. ROBERT ALEXY, autor que dedicou ao tema
excelente monografia, já tornada clássica entre nós, bem exami-
nou a questão, ao reconhecer que, em trecho que se transcreve
na língua espanhola em que se acha escrito:

Los derechos fundamentales, en tanto derechos de rango
constitucional, pueden ser restringidos solo a través de, o
sobre la base de normas de rango constitucional. Por ello,
las restricciones de derechos fundamentales son siempre
o bien normas de rango constitucional o normas de rango
inferior al de la Constitución, a las que autorizan dictar
normas constitucionales (Cf. Teoría de los Derechos Fun-
damentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales. Madrid, 2002, p. 277).

Este mesmo autor, no entanto, também observou que o art.
19, § 2º, da Lei Fundamental alemã, sob cujo império escreveu
sua teoria, o que denominou – em espanhol – restrincción y res-
tringibilidade –, que traduzimos, como restrição à restringibilidade,
consistente na proibição de alcançar-se o conteúdo essencial do
direito fundamental.

Basta proceder-se a uma análise do dispositivo impugnado,
para concluir-se que a modificação pretendida impõe restrições
que alcançam o conteúdo essencial do direito fundamental, mais
especificamente o pagamento do débito que a Fazenda Pública
tem com o seu credor. Observe-se que identificamos, corretamen-
te, o direito fundamental não apenas como o de receber o valor do
precatório na ordem estrita de apresentação, mas, sobretudo, o
de receber o pagamento dos seus créditos. De nada valeria obe-
decer-se a ordem estrita de apresentação dos precatórios se não
fosse para efetuar o pagamento dos valores neles consignados:
seria criar-se uma garantia comparável a um frasco de perfume
vazio.

O dispositivo soa:

No momento da expedição dos precatórios, independente-
mente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a
título de compensação, valor correspondente aos dé-
bitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ati-
va e constituídos contra o credor original pela Fazen-
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da Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução es-
teja suspensa em virtude de contestação administrati-
va ou judicial (grifos nossos).

O conteúdo fundamental desse direito é o reconhecimento – e
limitação imposta à Fazenda Pública – do pagamento integral de
suas dívidas. No caso, esse pagamento se dá na ordem estrita de
apresentação dos precatórios, o que em nada desnatura o paga-
mento. Tenha-se em mente, pois, que a garantia do credor é a do
pagamento, ainda que através do precatório e na ordem estrita de
sua apresentação.

Ora, o pagamento, em sentido restrito, é, na lição de MARIA
HELENA DINIZ: “... meio de extinção da obrigação, significando a
execução voluntária e exata (grifos nossos), por parte do devedor,
da prestação devida ao credor, no tempo, forma e lugar previsto no
título constitutivo” (Cf. “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 2º vol. “Te-
oria Geral das Obrigações”, Ed. Saraiva, São Paulo, 1987, 3ª ed.,
p. 188).

Sendo a execução voluntária e exata da obrigação, ainda que,
nos termos da Constituição, realizada através do precatório requi-
sitório, é óbvio que nisto reside o cerne, o conteúdo fundamental
desse direito: o pagamento integral, através do precatório. Ora, a
modificação que se buscou introduzir com a redação do dispositi-
vo impugnado produz fundamental transformação da garantia re-
tratada no caput do dispositivo, que se refere apenas aos ... paga-
mentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Dis-
trital e Municipais ... e passa agora – mercê dessa mudança – a
um outro modo de cobrança de possíveis créditos da mesma Fa-
zenda Pública.

E dizemos possíveis créditos porque a absurda transforma-
ção – escrevemos prestidigitação acima, porque melhor retrata o
abuso – nem se satisfez com os créditos que a Fazenda já tivesse
e que fossem reconhecidos, a insensata modificação obriga mes-
mo que se inclua na pretendida compensação, adotada como for-
ma de cobrança da Fazenda Pública, com o que converte, por um
passe de mágica, o momento do pagamento de seus débitos, em
cobrança de seus pretensos créditos, até mesmo os possíveis
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créditos ainda não inscritos na Dívida Pública, basta terem sido
lançados.

Naturalmente que os supostos créditos líquidos e certos, ain-
da que não inscritos em dívida ativa – o que permite que se os
lance minutos antes da expedição do precatório, quando o contri-
buinte jamais poderá obter a suspensão, administrativa ou judicial
– com o que podem ser cobrados através dessa caricatura de
compensação, já considerada por ORLANDO GOMES, exatamen-
te na forma em que imposta no dispositivo constitucional impug-
nado, “... tão aberrante, quando (como agora, acrescento) legal-
mente impôsto (sic), que chega a ser considerado anormal (grifo
do original), com o acréscimo de que essa anormalidade estaria
exatamente nos absurdos cometidos na forma de compensação
imposta: “a) na extinção das dívidas recíprocas antes de serem
pagas; b) no fracionamento de uma das dívidas...” (Cf. “Obriga-
ções”, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1972, 3ª ed., p. 150).

Basta ver-se que se incluem entre os supostos créditos da
Fazenda Pública, como objeto dessa compensação, as “... parce-
las vincendas de parcelamentos”, ou seja, nem mesmo o parcela-
mento livremente avençado anteriormente, a respeito do qual a
própria Fazenda Pública se obrigou, escapa dessa cobrança em
que se transformou o momento do pagamento dos seus débitos.

Essa pretendida modificação agride, violenta e moralmente, o
direito de o credor da Fazenda Pública receber o pagamento, em
seu valor exato, com o que atinge mesmo o núcleo fundamental
deste direito, pelo que não pode ser admitida. Em socorro desse
entendimento, tem-se a decisão proferida pela eminente ministra
do STF, CARMEM LÚCIA, quando apreciou a ADI nº 3453/DF, em
que se discutia a mesma exigência, ainda que por lei ordinária,
mais precisamente o art. 19 da Lei nº 11.033/04, em que se reco-
nheceu a violência que ora volta a cometer-se contra o direito fun-
damental de os credores da Fazenda Pública receberem – depois
do longo calvário a que se sujeitam – os créditos a que tem direito
através dos precatórios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECA-
TÓRIOS. ART. 19 DA LEI NACIONAL Nº 11.033, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2004. AFRONTA AOS ARTS. 5º, INC.
XXXVI, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
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1. O art. 19 da Lei nº 11.033/04 impõe condições para o
levantamento dos valores do precatório devido pela Fazen-
da Pública.
2. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a sa-
tisfação do direito do jurisdicionado – constitucionalmente
garantido (grifos nossos, o que revela  tratar-se de uma
garantia constitucional e, pois, de um direito fundamental)
– que não se contém na norma fundamental da República.
3. A norma relativa a precatórios não chama a atenção do
legislador infraconstitucional, menos ainda para impor res-
trições que não se coadunam com o direito à efetividade
da jurisdição e o respeito à coisa julgada.
4. O condicionamento do levantamento do que é devido
por força de decisão judicial ou de autorização para depó-
sito em conta bancária de valores decorrentes do precató-
rio judicial, estabelecido pela norma questionada, agrava o
que vem estatuído como dever da Fazenda Pública em
face da obrigação que se tenha reconhecido judicialmente
em razão e nas condições estabelecidas pelo Poder Judi-
ciário não se mesclando, confundindo ou, menos ainda,
frustrando pela existência paralela de débitos de outra fonte
e natureza que, eventualmente, o jurisdicionado tenha com
a Fazenda Pública. (Grifo do original)
5. Entendimento contrário avilta o princípio da separação
dos poderes e, a um só tempo, restringe o vigor e a eficá-
cia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devida.
6. Os requisitos definidos para a satisfação dos precatórios
somente podem ser fixados pela Constituição, a saber: a
requisição do pagamento pelo Presidente do Tribunal que
tenha proferido a decisão; a inclusão, no orçamento das
entidades públicas, das verbas necessárias ao pagamento
de precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano; o
pagamento atualizado até o final do exercício seguinte ao
da apresentação dos precatórios, observada a ordem cro-
nológica de sua apresentação (os grifos são nossos).
7. A determinação de condicionantes e requisitos para o
levantamento ou a autorização para depósito em conta
bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais,
que não aqueles constantes da norma constitucional (vol-
tei a grifar), ofende os princípios da garantia da jurisdição
efetiva (art. 5º, inc. XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não
podendo ser tida como válida a norma que, ao fixar novos
requisitos, embaraça o levantamento dos precatórios.
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8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada proceden-
te.
(O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação
direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto da
Relatora. Votou o Presidente Gilmar Mendes. Ausentes,
justificadamente, a Senhora ministra Ellen Gracie (Presi-
dente) e o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Falaram,
pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr.
Francisco Rezek, pela Advocacia Geral da União, o minis-
tro Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Plenário, 30.11.2006)
(Transcrito de: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=409756)

Estou seguro de que se trata de um direito fundamental ainda
que não se encontre encartado no art. 5º da CF/88, por tratar-se
de um direito fundamental implícito, em razão do disposto no art.
5º, § 2º, da mesma Constituição: Os direitos e garantias expres-
sas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regi-
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacio-
nais em que a República Federativa do Brasil seja parte e que a
modificação impugnada atinge, mesmo, o seu núcleo fundamen-
tal e, por isso, não pode ser aceita.

4. A imperiosa necessidade de interpretar-se a modifica-
ção dentro do princípio da proporcionalidade

Tratando-se de modificação em que se procurou alterar – mi-
tigar mesmo – uma garantia constitucional, como já demonstrado,
torna-se imperioso que a interpretação dos dispositivos constituci-
onais com que intentou promover a transformação se faça dentro
do princípio da proporcionalidade.

Considerando-se que a garantia desse direito fundamental
buscou atender ao princípio da igualdade – daí a observação de
PONTES DE MIRANDA de que a nova garantia incluída desde o
art. 182 da CF/1934, havia fulminado o vício terrível da advocacia
administrativa, acima transcrita, a aplicação do princípio da pro-
porcionalidade se torna uma exigência, como o tem reconhecido a
jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, em cujo país se
tem tratado melhor a questão, como nos dá notícia LUÍS AFONSO
HECK:
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Recentemente o Tribunal Constitucional Federal tem adi-
tado à proibição da arbitrariedade as exigências da propor-
cionalidade. Do preceito da igualdade resultam limites dis-
tintos, de acordo com a matéria à regulação e caracterís-
ticas diferenciais, que se estendem desde a mera proibi-
ção da arbitrariedade até a estrita vinculação às exigên-
cias de proporcionalidade.
(Cf. “O Tribunal Constitucional Federal e o Desenvolvimen-
to dos Princípios Constitucionais – Contributo para uma
compreensão da jurisdição Constitucional Federal Alemã”,
Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1995, p. 226-
227)

O princípio da proporcionalidade, também chamado da razoa-
bilidade, ainda que não expresso em nosso texto constitucional,
tem larga aplicação entre nós, como ensina LUÍS ROBERTO BAR-
ROSO:

O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, ter-
mos aqui empregados de modo fungível, não está expres-
so na Constituição, mas tem seu fundamento na idéia (sic)
de devido processo legal substantivo e na de justiça. Tra-
ta-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos
fundamentais (Grifos nossos. Com o que se demonstra
ser imperativo o seu emprego neste caso) e do interesse
público, por permitir o controle da discricionariedade dos
atos do Poder Público e por funcionar como a medida com
que a norma deve ser interpretada no caso concreto para a
melhor realização do fim constitucional nela embutido ou
decorrente do sistema. Em resumo sumário, o princípio
da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos legis-
lativos (o que, me parece, incluir os do constituinte deriva-
do ou reformador) quando: a) não haja adequação  entre o
fim perseguido e o instrumento empregado (adequação);
b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio
alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resulta-
do (necessidade/vedação do excesso) d) não haja propor-
cionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde
com a medida é de maior relevo do que aquilo que se ga-
nha (proporcionalidade em sentido estrito)...”.
(Cf. “Interpretação e Aplicação da Constituição” (Funda-
mentos de uma Dogmática Constitucional Transformado-
ra), Ed. Saraiva, São Paulo 2004, 6ª ed. revista, atualizada
e ampliada, p. 372-373)



494

Numa cuidadosa análise da mudança introduzida pelo novo
dispositivo constitucional acrescentado pela EC nº 62/2009, mais
precisamente nos parágrafos 9º e 10 do art. 100, objeto da presen-
te impugnação se tem:

§ 9º - No momento da expedição dos precatórios, inde-
pendentemente de regulamentação, deles deverá ser aba-
tido, a título de compensação, valor correspondente
aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dí-
vida ativa e constituídos contra o credor original pela
Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vin-
cendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contesta-
ção administrativa ou judicial.
§ 10 – Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal
solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em
até 30 (trinta) dias, sob pena de perda de direito do
abatimento (novos grifos nossos), informação sobre os
débitos que preencham as condições estabelecidas no §
9º, para os fins nele previstos. (Grifos nossos)

Identifica-se, em primeiro lugar, que a pretendida reforma in-
tenta criar, no procedimento final do pagamento da dívida que tem
– mais precisamente no momento em que se expede o precatório
– antes da expedição dos precatórios – um pretenso direito de
abatimento – menciona sob pena de perda do direito de abatimen-
to – como se encontra expresso nos dispositivos transcritos.

Tem-se, pois, que a pretendida reforma busca transformar o
pagamento do crédito do particular, constitucionalmente garanti-
do, em um direito de abatimento, sem que se permita nenhum
contraditório. Ou seja, quer-se transformar o direito do credor con-
tra a Fazenda Pública em direito da Fazenda Pública contra esse
devedor, transformado – por um passe de mágica – em devedor,
sem lhe reconhecer sequer o direito ao contraditório, com o acrés-
cimo que, nesse pretenso crédito se inclui, também, as parcelas
vincendas de parcelamentos, anteriormente celebrados, somente
deixando de fora da execução que a Fazenda Pública deseja trans-
formar a cobrança que lhe é feita através do precatório, os crédi-
tos que tenha ou imagine ter, cuja execução esteja suspensa em
virtude de contestação administrativa ou judicial.
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Como, nessa pretendida mudança, a execução se faz, sob a
forma de compensação, no ato final do pagamento do precatório,
tem-se que se pretende transformar essa cobrança numa forma
de execução que só aproveita a Fazenda Pública, que nem con-
traditório permite, por isso que inclui os débitos em favor da Fa-
zenda Pública, que se tem por líquidos e certos, inscritos ou não
em dívida ativa. Evidente, pois, que essa modificação não é ade-
quada por não haver proporcionalidade entre o fim perseguido:
execução dos créditos da Fazenda Pública – ainda que incertos –
e desrespeito ao pagamento do precatório, que, para mim, tem a
natureza de um direito fundamental.

Ainda que se discorde da natureza desse direito fundamental,
constitucionalmente assegurado, já se reconheceu a inadequação
de tal medida.

Realmente, no julgamento final da ADI nº 3453/DF, a nossa
Corte Suprema, por conduto da Ministra CARMEN LÚCIA, assen-
tou:

Entendimento contrário avilta o princípio da separação dos
poderes e, a um só tempo, restringe o vigor e a eficácia
das decisões judiciais ou da satisfação a elas devida.

Penso, também, que a medida não é necessária porque a
Fazenda Pública já detém os meios processuais expeditos e den-
tro do estado democrático de direito de cobrar os seus créditos,
através da execução fiscal que, a cada dia, tem seus procedimen-
tos mais reforçados como a penhora on line.

Acresce, ainda, que essa modificação cria um meio mais gra-
voso – além de ser absolutamente contrário ao devido processo
legal, por desrespeitar o contraditório, como já visto, com o que
desatende o requisito da vedação do excesso.

Concluo essa análise com a transcrição – mais uma vez – das
palavras criteriosas e ajustadas ao caso concreto da Ministra CAR-
MEN LÚCIA, do STF, quando reconheceu:

6. Os requisitos definidos para a satisfação dos precató-
rios somente podem ser fixados pela Constituição, a sa-
ber: a requisição do pagamento pelo Presidente do Tribu-
nal que tenha proferido a decisão; a inclusão, no orçamen-
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to das entidades políticas, das verbas necessárias ao pa-
gamento de precatórios apresentados até 1º de julho de
cada ano; o pagamento atualizado até o final do exercício
seguinte ao da apresentação dos precatórios, observada a
ordem cronológica de sua apresentação.

E arremato, a mudança que buscou introduzir não atende o
princípio da razoabilidade/proporcionalidade e, por isso, deve ser
reconhecida que é inconstitucional.

5. Inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da EC 62/2009:
reconhecimento

Chego ao final do voto, chamando a atenção de que não há
empeço em se reconhecer a inconstitucionalidade de normas in-
constitucionais, mesmo que se tratem de dispositivos incluídos no
corpo da Constituição, através de emendas constitucionais, sen-
do pacífico – na doutrina e na jurisprudência, consoante se pode
verificar dos arestos a seguir reproduzidos apenas para ilustrar:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRE-
TA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA CONS-
TITUCIONAL E DE LEI COMPLEMENTAR. IPMF. IMPOS-
TO PROVISÓRIO SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU A
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DI-
REITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - IPMF. ARTIGOS
5°, PAR. 2°, 60, PAR. 4°, INCISOS I E IV, 150, INCISOS
III, B, E VI, A, B, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto,
de Constituinte derivada, incidindo em violação a
Constituição originária, pode ser declarada inconsti-
tucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja fun-
ção precípua e (sic) de guarda da Constituição (art.
102, I, a, da CF).
2. A Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993, que, no
art. 2°, autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em
vício de inconstitucionalidade, ao dispor, no parágrafo 2°
desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica
“o art. 150, III, b e VI”, da Constituição, porque, desse
modo, violou os seguintes princípios e normas imutáveis
(somente eles, não outros): 1 - o princípio da anteriorida-
de, que é garantia individual do contribuinte (art. 5°, par.
2°, art. 60, par. 4°, inciso IV e art. 150, III, b, da Constitui-
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ção); 2 - o princípio da imunidade tributária recíproca (que
veda a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, ren-
das ou serviços uns dos outros) e que é garantia da Fede-
ração (art. 60, par. 4°, inciso I,e art. 150, VI, a, da CF); 3 -
a norma que, estabelecendo outras imunidades impede a
criação de impostos (art. 150, III) sobre: b): templos de
qualquer culto; c): patrimônio, renda ou serviços dos parti-
dos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sin-
dicais dos trabalhadores, das instituições de educação e
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei; e d): livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão;
3. Em consequência, é inconstitucional, também, a Lei
Complementar n. 77, de 13.07.1993, sem redução de tex-
tos, nos pontos em que determinou a incidência do tributo
no mesmo ano (art. 28) e deixou de reconhecer as imuni-
dades previstas no art. 150, VI, a, b, c e d da CF (arts. 3°,
4° e 8° do mesmo diploma, LC n. 77/93).
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada proceden-
te, em parte, para tais fins, por maioria, nos termos do
voto do Relator, mantida, com relação a todos os contri-
buintes, em caráter definitivo, a medida cautelar, que sus-
pendera a cobrança do tributo no ano de 1993. (ADI 939,
Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, jul-
gado em 15/12/1993, DJ 18-03-1994 PP-05165 EMENT
VOL-01737-02 PP-00160 RTJ VOL-00151-03 PP-00755).
(Grifei)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA CONSTITUCIO-
NAL Nº 10/96. ART. 72, INCISO III, DO ATO DAS DISPO-
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO (CSLL). ALÍ-
QUOTA DE 30% (TRINTA POR CENTO). PESSOAS JURÍ-
DICAS REFERIDAS NO § 1º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/
91. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 6º, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL.
1. O poder constituinte derivado não é ilimitado, vis-
to que se submete ao processo consignado no art.
60, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, bem assim
aos limites materiais, circunstanciais e temporais dos
§§ 1º, 4º e 5º do aludido artigo.
2. A anterioridade da norma tributária, quando essa é gra-
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vosa, representa uma das garantias fundamentais do con-
tribuinte, traduzindo uma limitação ao poder impositivo do
Estado.
3. A Emenda Constitucional nº 10/96, especialmente quanto
ao inciso III do art. 72 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias – objeto de questionamento – é um
novo texto que veicula nova norma, e não mera prorroga-
ção da emenda anterior.
4. Hipótese de majoração da alíquota da CSSL para as
pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212/91.
5. Necessidade de observância do princípio da anteriorida-
de nonagésimal contido no art. 195, § 6º, da Constituição
Federal.
6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE
587008, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 02/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRI-
TO. DJe-084. DIVULG 05-05-2011. PUBLIC 06-05-2011.
EMENT VOL-02516-02. PP-00433. RDDT n. 191, 2011, p.
163-176). (Destaquei)

Mais recentemente, em julgamento que se desenvolve no Su-
premo Tribunal Federal – ainda que não encerrado – se registra o
voto do Ministro AYRES BRITO, proferido nas ADI-4357, ADI-4372,
ADI-4400 e ADI-4425, que acompanha o entendimento aqui de-
senvolvido, porque se reconhece:

Quanto aos §§ 9º e 10 do art. 100 (exatamente o que esta-
mos examinando, acrescento) [“§ 9º. No momento da ex-
pedição dos precatórios, independentemente de regula-
mentação, deles deverá ser abatido, a título de compen-
sação, valor correspondente aos débitos líquidos e cer-
tos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra
o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluída
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aque-
les cuja execução esteja suspensa em virtude de contes-
tação administrativa ou judicial. § 10. Antes da expedição
dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena
de perda do direito de abatimento, informação sobre os
débitos que preencham as condições estabelecida no §
9º, para os fins nele previstos], apontou tratar-se de com-
pensação obrigatória de crédito a ser inscrito em precató-
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rio com débitos perante a Fazenda Pública. (...).
(Cf. Informativo nº 643, 3 a 7 de outubro de 2011, sob o
título “Precatório: regime especial e EC 62/2009-2”, p. 05,
de 01-14)

E prossegue o informativo:

... Aduziu que os dispositivos consagrariam superioridade
processual da parte pública – no que concerne aos crédi-
tos privados reconhecidos judicial com trânsito em julgado
– sem que considerada a garantia do devido processo le-
gal e de seus principais desdobramentos, quais sejam, o
contraditório e a ampla defesa (exatamente como se argu-
menta neste voto, acrescento eu). Reiterou que esse tipo
unilateral e de compensação de valores embaraçaria a e-
fetividade da jurisdição, desrespeitaria a coisa julgada e
afetaria o princípio da separação dos Poderes. Enfatizou
que a Fazenda Pública disporia de outros meios igualmente
eficazes para cobrança de seus créditos tributários e não-
tributário. Assim, também reputou afrontado o princípio
constitucional da isonomia, uma vez que aquele ente, ao
cobrar crédito de que era titular, não estaria obrigado a
compensá-lo com eventual débito seu em face do credor
contribuinte. Pelos mesmos motivos, assentou a inconsti-
tucionalidade da frase “permitida por iniciativa do Poder
Executivo a compensação com débitos líquidos e certos,
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o
devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a
data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja
exigibilidade esteja suspensa nos termos do § 9º do art.
100 da Constituição Federal”, contida no inciso II do § 9º
do art. 97 do ADCT.
(Idem, ibidem, p. 05-06)

Evidente que se o STF entendeu que a mudança que se ten-
tou introduzir por lei ordinária não era válida porque os únicos re-
quisitos que se podiam exigir para o pagamento dos precatórios
eram os existentes no art. 100 da CF/88, em sua redação original,
com o registro de que não se podia aceitar como válida a norma
infraconstitucional que, ao fixar novos requisitos, embaraçava o
levantamento dos precatórios, então esse mesmo empecilho vale
para a mesma modificação que agora se pretende introduzir pela
via da emenda constitucional.
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É que o constituinte originário vedou, expressamente, qual-
quer emenda constitucional tendente a abolir a separação dos po-
deres e estou seguro que a EC nº 62/2009, na parte do que consta
nos novos parágrafos 9º e 10 que acrescentou ao art. 100, maltra-
ta (a relatora preferiu o termo avilta) o princípio da divisão dos po-
deres, por embaraçar o levantamento dos precatórios, como o re-
conheceu, em boa hora, o nosso STF.

Por tais fundamentos, reconheço a inconstitucionalidade dos
parágrafos 9º e 10 acrescentados ao art. 100 pela EC nº 62/2009,
por contrariar a limitação do art. 60, III, do texto original da mesma
Constituição.

É como voto.
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