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O JUIZ DAS GARANTIAS NA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR CRIMINAL 
 
 

 
Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti 

 
 

Professora Adjunta de Direito Processual Penal da UFPE, 
Doutora em Direito Processual pela USP, Mestre em 
Direito Público pela UFPE, Juíza Federal. 

 
 
Introdução 

 

Uma das principais polêmicas que afloram nos debates sobre a reforma do 

C digoàdeàP o essoàPe alàp t ioà e saàso eàaài stituiç oàdoà ha adoà juizàdasàga a tias à aà

investigação criminal preliminar e, a fortiori, sobre a função que cabe ou deveria caber ao 

Juiz nessa importante etapa da persecução de delitos, dentro de um sistema acusatório de 

processo penal, como é o brasileiro. 

Tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei visando à reforma do 

Código de Processo Penal (Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941), entre eles, no que 

i te essaà aoà te a,à oà deà efo aà pa ialà doà Títuloà doà I u itoà Poli ial à P ojetoà deà Leià

4.209, de 2001) e o de reforma global do CPP (Projeto de Lei 8.045, de 2010, originado do 

Projeto de Lei do Senado 156, de 2009), ambos tendo como móvel a necessidade de 

adequação do vetusto Código à atual Constituição. 

O primeiro deles, oriundo de Comissão presidida pela Professora Ada Pellegrini 

Grinover e com várias emendas aprovadas na Câmara dos Deputados em 11.12.2008, prevê 

alterações importantes, como é o caso da regra (agora expressa) de motivação dos atos da 

autoridade policial e das manifestações do Ministério Público (art. 16), não trazendo, porém, 

alterações substanciais quanto ao papel do juiz na investigação criminal, que continua – 

como no diploma ainda em vigor – atrelado ao sistema inquisitório que inspirou a 

elaboração do Código de 1941. 

O segundo, resultado da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal 

criada em 5 de junho de 2008 e coordenada pelo Ministro Hamilton Carvalhido, do Superior 

Tribunal de Justiça, já aprovado no Senado com algumas emendas e enviado à Câmara dos 
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Deputados em 2011, veicula proposta de mudança fundamental na estrutura da 

investigação, retirando o juiz de atividades tipicamente burocráticas que nada têm de 

ju isdi io alàeà ia doàaàfigu aàdoà juizàdasàga a tias ,àj ài o po adaàe àout osàsiste asàdoà

direito alienígena, e da qual se tratará adiante. 

 

1. Repensando o papel do juiz no sistema acusatório: a investigação preliminar 

 

Ensina Afrânio Silva Jardim, inspirado nas lições do processualista italiano 

Lie a ,à ueà aà g a deà difi uldadeà doà p o essoà pe alà ode oà à o pati iliza à esteà

indispensável princípio da imparcialidade do Juiz, com a busca da verdade real ou material, 

na medida em que a outorga de poderes instrutórios pode, ao menos psicologicamente, 

ati gi àaàsuaà e ess iaà eut alidade 1. 

O sistema acusatório de processo penal, adotado em nossa Constituição e 

caracterizado pela separação entre as funções de acusar e julgar (art. 129, I, da CF)2, retira o 

magistrado das funções persecutórias e, em consequência, resguarda-lhe a imparcialidade, 

que constitui nota fundamental do processo.  

Previnem-se, ademais, possíveis resquícios do chamado processo inquisitivo, que 

conferia ao julgado àpode esà i st ut iosà a plos,à so à oà p lioà daà t oà p opaladaà us aà daà

e dadeà ealà ouà ate ial 3. Daí se reconhecer no acusatório o perfil do processo mais 

condizente com a realização da Justiça criminal, porque liberta o juiz de qualquer vinculação 

psicológica com a pretensão em causa, ao lhe retirar a iniciativa de instaurar a ação ou de 

buscar ele mesmo a prova.  

                                                      
1
  JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 40. 
á es e ta ía osàaoàadjeti oà i st ut ios àoà o elatoà i estigat ios . 
2
  À Polícia Judiciária, a Constituição cometeu a função precípua de investigação; ao Ministério Público, o 

controle externo dessa atividade, ao Poder Judiciário, o conhecimento e julgamento de processos. A evolução 
publicista do processo rumo à oficialidade da ação direciona-o, de fato, a um processo de partes, com 
separação das principais atividades processuais (acusar, defender e julgar), sem, no entanto, descurar o Estado 
da persecutio criminis: entrega a acusação a uma instituição independente (o que se torna possível com a 
criação do Ministério Público), seja em caráter exclusivo (como na Itália, Alemanha e Brasil) ou compartilhado 
(como na Espanha, que ainda mantém o juiz instrutor), desvinculando o juiz dessa atividade. 
3
  Essa adjetivação da verdade que se pretende alcançar com o processo, conquanto ainda recorrente no 

meio jurídico, parece-nos, como já afirmado, infeliz, seja pela natural impossibilidade de reconstituição perfeita 
dos fatos trazidos a juízo em todos os casos, seja porque, em qualquer situação, a verdade da decisão será 
afinal ditada mediante o processo, o encontro das partes, com oportunidades equânimes de apresentação de 
provas e de contra-argumentação. Cf., a respeito, ZAGREBELSKY, Vladimiro. Modello accusatorio e deontologia 
dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
Milano, n. 36, p. 435-492, apr./giugno 1993. 
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A questão, todavia, é saber de que maneira há de ser modulada a fase de 

investigação preliminar, para manter-se harmonizada ao perfil garantista e à separação de 

funções entre os sujeitos envolvidos na persecução penal, preconizada pelo modelo 

acusatório, sejam elas jurisdição, acusação e defesa. Afinal, a estrutura da investigação 

criminal é um elemento crucial para distinguir entre sistemas de índole acusatória ou 

inquisitória. 

Sobre a legitimidade para instaurar e conduzir a investigação preliminar, no 

confrontar dos sistemas, o juizado de instrução, típico do sistema francês, cede espaço a 

uma etapa investigativa livre de ingerências do julgador que não sejam para garantir a 

legalidade das medidas investigatórias tomadas, contra e a favor do investigado.  

Os maiores movimentos reformistas das últimas décadas retiram dessa cena o 

julgador e a diluem entre os agentes de segurança pública e o Ministério Público, 

conferindo-se ao juiz o posto de garantidor, atuando em incidentes jurisdicionalizados 

dentro da investigação criminal4. No transcurso dessa etapa, o modelo acusatório ideal 

repudia a introdução de outro órgão estatal que não o legitimado ativo para sua condução e 

valoração. Consolida-se o Ministério Público como titular da ação penal e orientador de sua 

preparação, contando com o apoio da polícia judiciária5. 

Assim, percebe-se que não tem sentido a inserção, na fase pré-processual, do 

julgador (sujeito a quem cabe, na tripartição de poderes do Estado soberano, a decisão do 

conflito de interesses instaurado com o processo), a menos quando em debate matéria 

sujeita à reserva de jurisdição, como nos casos de decretações de prisão cautelar, de escuta 

telefônica, de busca e apreensão, etc. Afigura-se mais consentâneo ao princípio acusatório, 

                                                      
4
  Quanto a essa tendência, Fauzi Hassan Choukr (Garantias constitucionais na investigação criminal. 3. ed. 

rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, p. 26-28) destaca que, nas propostas de alteração 
legislativa na França, o juizado foi abrindo espaço à polícia judiciária, sobretudo com o recrudescimento da 
importância das enquêtes préliminaires, realizadas pela polícia, agindo autonomamente ou por delegação da 
magistratura. Nada obstante, ainda é mantido o juiz de instrução, embora intervindo em uma minoria de casos. 
Há uma ligação inclusive hierárquica entre a polícia judiciária e o Ministério Público, a quem cabe a fiscalização 
do trabalho policial. Aponta o autor também a criação, pela Lei 516, de 15.6.2000, de um juiz específico para os 
incidentes jurisdicionais ao longo da investigação (o juiz de garantias), mesmo quando desenvolvida por um juiz 
instrutor. 
5
  Assim o revela Antonio Scarance Fernandes (Rumos da investigação criminal no direito brasileiro. Boletim 

do Instituto Manoel Pedro Pimentel,à“ oàPaulo,à .à ,à .à ,à jul./set.à ,àp.à :à H àu àfo teà o i e to na 
Europa continental no sentido de migrar de um sistema informado pelo juizado de instrução para outro em que 
se dá ao Ministério Público a tarefa de supervisionar a investigação. O exame, contudo, dessas realidades 
mostra que sempre há necessidade de uma atividade típica de investigação realizada pela polícia. A diferença 
existente é em relação à autoridade para a qual são remetidos os resultados dessa investigação preliminar, 
autoridade essa que poderá, a partir desse momento, ouvir quem foi apontado como autor do crime, inquirir 
pessoasàeàdete i a à o asàdilig ias . 
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evitando-se a colheita de elementos desnecessários, que o titular da ação penal, e não o juiz, 

oriente a investigação preliminar, atuando em conjunto com a polícia investigativa. 

 

2. A garantia do juiz natural e sua aplicação à investigação preliminar 

 

A Constituição de 1988, seguindo uma tradição inaugurada com a Carta Política 

de 1824 (e excepcionada apenas pela Carta de 1937), consagra, de forma clara em seu 

texto6, o postulado do juiz natural sob a perspectiva de uma dupla garantia individual: a de 

ueà oàha e à juízoàouàt i u alàdeàe eç o à a t.à .º,àXXXVII àeàaàdeà ueà i gu àse à

p o essadoà e à se te iadoà se oà pelaà auto idadeà o pete te à a t.à .º, LIII). Desses 

enunciados se extrai que o juiz natural, em matéria penal, no nosso direito, é a autoridade 

competente para processar e julgar segundo ditames constitucionais7. 

Firma-se o juiz natural como a garantia do acusado de submeter-se apenas ao 

juiz competente e imparcial. Na investigação preliminar de cunho penal, não sendo o juiz o 

condutor do procedimento (coordenado, via de regra, por autoridades administrativas), é-

lhe reservado um papel compatível com a elevada função que, na tripartição clássica dos 

poderes estatais, coube claramente ao Poder Judiciário: dizer o direito (ius dicere) e aplicá-lo 

aosà asosà o etos.à ássi à p e à aà ossaà Co stituiç o,à aoà dispo ,à oà a t.à .º,à ueà s oà

poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judi i io ,à eà asse e a ,à oà a t.à .º,à XXXV,à ueà aà leià oà e lui  da apreciação do Poder 

Judi i ioàles oàouàa eaçaàaàdi eito . 

Desses dois princípios constitucionais extrai-se a garantia da reserva de 

jurisdição, a significar, em primeiro plano, que qualquer pessoa tem o direito de recorrer ao 

Poder Judiciário para que este, aplicando a lei ao caso concreto, assegure a observância dos 

direitos fundamentais eventualmente desrespeitados; e, em segundo lugar, que 

determinadas matérias devem ser de apreciação exclusiva dos órgãos jurisdicionais 

                                                      
6
  A Constituição de 1967 e a Emenda 1 de 1969 – seguindo o modelo das Cartas de 1824, 1891, 1934 e 1946 – 

referiam-se, respectivamente, nos arts. 150, § 15, e 153, § 15, apenas à proibiç oàdeàt i u aisàdeàe eç o:à §à
15. A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Não haverá fôro privilegiado 
e àt i u aisàdeàe eç o . 

7
  Assinale-se que vários diplomas internacionais de envergadura dão guarida ao princípio, como a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948 (art. 26), a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948 (arts. 8.º e 10), a Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais, de 1950 (arts. 5.º e 6.º), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966 (arts. 9.3 e 
14), e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969 (art. 8.1). 
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(afastados, portanto, os órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo), não apenas para que 

deem a última palavra, mas para que sua manifestação ocorra em primeiro plano, como 

requisito para a legitimidade do ato8. Assim é que o Poder Judiciário será o único legítimo a 

apreciar e adotar medidas que impliquem restrições aos direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos9. 

Trata-se de tema a todo instante presente nas investigações preliminares com 

fins penais, em que é comum a prática de atos de averiguação e de prova, passíveis de 

ingerir na esfera de direitos fundamentais dos investigados, sobretudo por via de medidas 

cautelares (prisão cautelar, busca e apreensão domiciliar, indisponibilidade de bens, arresto, 

quebras de sigilo bancário, fiscal e de dados, interceptação telefônica, etc.). 

É certo que algumas matérias já estão especificadas no próprio Texto 

Constitucional como integrantes da reserva de jurisdição (v.g, os casos de ingresso na casa 

de alguém sem o seu consentimento; de violação do sigilo das comunicações telefônicas e 

de prisão de um indivíduo – art. 5.º, XI, XII e XLI). Outros atos, contudo, embora não 

expressamente remetidos à prévia intervenção judicial, integrarão igualmente a cláusula de 

reserva de jurisdição sempre que se tratar de restringir direito fundamental constitucional10, 

                                                      
8
  FRANCO, Alberto Silva; MORAES, Maurício Zanoide de. Dos princípios e garantias constitucionais do devido 

processo legal. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCCO, Rui (Coord.). Código de Processo Penal e sua interpretação 
jurisprudencial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, v. 1, p. 331-332. Nesse sentido, concluem os 
autores que o princípio da reserva de jurisdição garante ao cidadão, sempre que entender violado ou 
ameaçado direito seu, por ato de particular ou de ente público, exerça seu direito fundamental de recorrer ao 
Pode àJudi i ioà pa aà ueàeste,àe àp i ei aàouàúlti aà a ifestaç o,à e ifique a legalidade do ato impugnado 
e, em respeito aos princípios contidos no devido processo legal, profira decisão apta a pacificar o conflito pela 
aisàjustaàapli aç oàdaà o a à Ide ,àp.à . 

9
  A funcionarem, eles mesmos, como freios à atividade jurisdi io al,à j à ueà à oàp o essoàpe al,àe te didoà

como instrumento da persecução, que a liberdade do indivíduo avulta e se torna mais nítida a necessidade de 
se colocarem limites à atividade jurisdicional. (...) [A] obrigação do Estado de sacrificar na medida menor 
possível os direitos de personalidade do acusado se transforma na pedra de toque de um sistema de liberdades 
pú li as à G‘INOVE‘,àádaàPelleg i i.àLiberdades públicas e processo penal: as interceptações telefônicas. 2. ed. 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 20). 
10

  Paulo Castro Rangel, ao analisar a reserva de jurisdição no direito português, explica que a matéria foi-se 
delineando, sobretudo, pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, fixando-se conceitos que expressam 
níveis dife e iadosàdeàju isdiç o,àpeloà ueàde o i aà it ioàdasàduasàpala as :àe àp i ei oàluga ,àha e iaà
reserva absoluta de jurisdição para matérias que exigissem a primeira palavra do órgão jurisdicional; em 
segundo lugar, haveria apenas uma reserva relativa de jurisdição, em que ao juiz competiria apenas a última 
palavra acerca da matéria. No primeiro caso, quando a reserva estivesse já especificada no texto constitucional 
ou na lei (reserva absoluta de jurisdição especificada), não haveria maiores dúvidas; fora desse âmbito, a 
questão se tornaria problemática, havendo ainda certa indefinição sobre o tema (Reserva de jurisdição: sentido 
dogmático e sentido jurisprudencial. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1997, p. 59-65). Na mesma linha, 
ver J. J. Gomes Canotilho, ao tratar da reserva de juiz e da reserva de tribunais (Direito constitucional e teoria 
da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 667-673). 
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sendo de frisar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem tendo importante 

papel no preenchimento paulatino do conteúdo da cláusula11. 

Aplicada a garantia do juiz natural à investigação preliminar – na qual existe 

ta à a usaç o à e  sentido amplo, impondo-se, por isso, a existência de um órgão 

jurisdicional destinado a apreciar os pedidos que interfiram na liberdade do cidadão –, 

segue-se que, não vigorando entre nós o sistema dos juizados de instrução, todo investigado 

tem direito a um juiz, previamente determinado em normas de competência e afastado de 

qualquer atividade propulsora da investigação, a quem deverá tocar tão-somente a 

determinação e controle do alcance e duração das medidas cautelares adotadas nessa fase, 

coibindo eventuais abusos por parte das demais autoridades envolvidas, seja da Polícia, do 

Ministério Público ou do Poder Legislativo. 

A figura do juiz competente, independente e imparcial, como controlador da 

legalidade na investigação preliminar e garantidor do respeito aos direitos fundamentais do 

sujeito passivo, embora ainda não satisfatoriamente definida em nosso Direito, será de suma 

importância para salvaguarda dessas liberdades, sempre que ameaçadas12, não se 

confundindo com a do investigador ou a do coordenador da investigação. 

 

 

                                                      
11

  É paradigmático, nesse sentido, o acórdão proferido no julgamento do MS 23.452/RJ (rel. Min. Celso de 
Mello, DJ de 12.5.2000), pelo qual o Plenário do STF considerou que as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(órgãos não-jurisdicionais) poderiam decretar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico (sobre os 
dados/registros telefônicos), relativamente a pessoas por elas investigadas, desde que justificassem a 
necessidade da medida excepcional, sem prejuízo do controle jurisdicional ulterior desses atos. Ficou gravado 
e àsuaàe e ta:à PO“TULáDOàCON“TITUCIONáLàDáà‘E“E‘VáàDEàJU‘I“DIÇÃO:àUM TEMA AINDA PENDENTE DE 
DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa 
em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por 
efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e 
oà deà te ei os,à i lusi eà da uelesà aà ue à seà hajaà e e tual e teà at i uídoà oà e e í ioà deà pode esà deà

i estigaç oàp p iosàdasàauto idadesàjudi iais .àáà l usulaà o stitucional da reserva de jurisdição – que incide 
sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5.º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5.º, 
XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5.º, LXI) – traduz a 
noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última 
palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por 
força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por 
pa teàdeà uais ue àout osà g osàouàauto idadesàdoàEstado.àDout i a . 
12

  Ao tratar da proteção jurisdicional das liberdades contra o Executivo e os particulares, ou do papel do juiz 
como protetor da ordem nos Estados liberais, Jean Rivero e Hugues Moutouh (Liberdades públicas. Trad. Maria 
Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 279- àe pli a à ueàoàjuiz,à es oà
quando reprime, mostra-seàoàele e toàesse ialàdeàu àsiste aàdeàsa ç esàdoàestatutoàdasàli e dades ,àpoisàaà
experiência prova que é a intervenção do juiz que reduz ao mínimo o risco de abusos da liberdade no âmbito 
de uma sociedade organizada. 
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3. A garantia da imparcialidade do juiz e sua extensão à investigação preliminar 

 

A imparcialidade do julgador representa uma das facetas da garantia do juiz 

natural, consequência lógica da adoção da heterocomposição, por meio da qual um terceiro 

imparcial substitui a autonomia das partes, justamente a posição que o Estado ocupa no 

processo, por via do juiz. 

Sem bem que a Constituição da República de 1988 não estabeleça a 

imparcialidade do juiz de forma expressa, ela pode ser inferida das garantias do devido 

processo legal e do juiz natural e, por isso, tida como orientadora do processo penal bem 

antes da vigência da atual Carta13. Inegável, porém, que, com ela, resultou fortalecida a 

garantia, máxime pelo destaque de outras – como o princípio do juiz natural e a correlata 

proibição dos tribunais de exceção – às quais está necessariamente relacionada, e também 

pela reserva, ao Ministério Público, da promoção da ação penal pública, em caráter exclusivo 

(a privatividade a que alude a redação constitucional14 nada mais representa que o 

resguardo da ação penal privada subsidiária, pelo ofendido). 

A parcialidade ou a ausência de imparcialidade do juiz conduz ao descrédito da 

sociedade em suas instituições, donde necessária a instituição de mecanismos que 

contribuam à incolumidade dessa garantia. Um deles consiste no princípio da ação, ou da 

demanda, ou da inércia da jurisdição, segundo o qual cabe à parte a iniciativa de instaurar o 

exercício da função jurisdicional. A experiência demonstra que o juiz que toma a iniciativa de 

instaurar o processo, o que é típico do sistema inquisitivo, acaba por ligar-se à pretensão, 

propendendo a decidir favoravelmente a ela15.  

                                                      
13

  Já sob a vigência da Constituição de 1988, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Nova Iorque, 
1966), incorporado em nosso sistema pelo Decreto 592/1992, e a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (São José da Costa Rica, 1969), pelo Decreto 679/1992, são explícitos ao consagrar a garantia da 
imparcialidade do juiz, referindo-se ao direito de toda pessoa, na apuração de qualquer acusação penal, ser 
ou idaàpo àu àjuizàouàT i u alà o pete te,ài depe de teàeài pa ial ,à osàa ts.à . àeà . ,à espe ti a e te.à
Os diplomas internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil aderiu são acoplados ao nosso direito 
interno com o grau de preceito constitucional, por força dos §§ 1.º e 2.º do art. 5.º da CF, porquanto veiculam 
matéria tipicamente constitucional, conclusão reforçada após a inclusão do § 3.º ao referido artigo pela 
Emenda Constitucional 45/2004 (cf. PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e direitos humanos. In: TAVARES, 
André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário: analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005, p. 71-73). 
14

  á t.à .à “ oà fu ç esà i stitu io aisà doàMi ist ioà Pú li o:à Ià – promover, privativamente, a ação penal 
pú li a,à aàfo aàdaàlei;à ... . 
15

  No sistema dos juizados de instrução, marcado pela inquisitividade, compreende-se possível o resguardo da 
imparcialidade judicial, desde que se criem fases distintas: uma persecutória preliminar e uma acusatória para 
o julgamento (diferençando-se, pois, o juiz de instrução e o juiz do julgamento). Todavia, isso redundaria em 
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O modelo acusatório de processo põe em evidência a imparcialidade do julgador, 

que, como representante do Estado-juiz, deve colocar-se entre as partes e além do interesse 

delas. O juiz deve agir imparcialmente para bem conceder a prestação jurisdicional. Para 

tanto, são-lhe asseguradas certas garantias (vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade 

de vencimentos), mas também lhe são vedadas certas atitudes, como o exercício de 

atividade político-partidária, o recebimento de participações no processo ou o exercício de 

outra profissão (exceto uma de magistério), tudo isso buscando assegurar a sua maior 

independência e isenção. 

Expressa-se a imparcialidade mediante dois ângulos: o subjetivo e o objetivo. O 

primeiro corresponde a um estado pessoal anímico do juiz, à ausência de pré-juízos acerca 

de determinado assunto de que é conhecedor e que venha influir em sua convicção no caso 

concreto. O segundo diz com a adoção de garantias necessárias para repelir quaisquer 

dúvidas sobre sua imparcialidade, colocando-o em uma situação jurídica objetivamente 

imparcial16. As normas de competência definem o aspecto objetivo do aludido princípio. Já 

sob o prisma subjetivo, a legislação infraconstitucional cuida de preservar a imparcialidade 

pelas regras de suspeição e impedimento, como são as contidas no Código de Processo 

Penal (art. 252 e seguintes). 

Certo que a imparcialidade plena é algo de difícil (quiçá impossível) alcance, um 

mito a ser relativizado, pois o juiz, como qualquer outra pessoa, possui sua escala de valores 

construída em face de sua origem, formação, cultura, etc., o que, inexoravelmente, influi em 

suas decisões17. No entanto, um sistema assentado em bases democráticas deve cercar-se 

                                                                                                                                                                      
um acoplamento forçado entre os modelos inquisitório e acusatório, mediante fases processuais sucessivas, 
não oferecendo vantagem alguma tratar o juiz como órgão de investigação em um sistema que dispõe de 
instituições vocacionadas a essa tarefa, como a Polícia Judiciária e o Ministério Público.  
16

  A distinção é referida por Aury Lopes Jr. (Sistemas de investigação preliminar no processo penal. 3. ed. rev., 
ampl. e atual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005, p. 76-77), evocando precedente do Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos, de 1982. 
17

  Como explica Plácido Fernández-Viagas Bartolomé (El juez imparcial. Granada: Comares, 1997, p. 6-8), os 
condicionamentos sociais e ideológicos do juiz são a princípio impossíveis de perceber pois se passam no 
estrito mundo do psíquico e cultural. A formação e origem social do juiz serão essenciais na determinação de 
sua ordem de valores, e portanto dos critérios que vão presidir sua atividade interpretativa, porque 
diretamente relacionados a seu contexto vital.à “euà se ti e toà doà justo à sup eà u à dadoà p ioà aà todoà
raciocínio que estará determinado pela personalidade do julgador. É impossível que este seja uma máquina e, 
seà oà ,àsuaàfo aài tele tualàdeà eagi àse àoà esultadoàdeàu à o ju toàdeài flu ias . E continua o autor, 
explicando que o grau de aceitação da função do juiz dependerá sempre da coesão do sistema em que 
i se ido.à ássi ,à u à EstadoàDe o ti oà deà Di eito,à ueà e o t aà seuà fu da e toà aà so e a iaà popula ,à
sempre que atingido um aceitável nível de estabilidade social, oferecerá em princípio as condições necessárias 
pa aà p opo io a à u aà tutelaà judi ialà efeti aà à idada iaà e à seuà o ju to .à Ta à Luísà ‘o e toà Ba osoà
(Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. 



 

 
16 

de todos os meios institucionais possíveis para evitar sacrifícios a esse caro princípio, não se 

podendo, por exemplo, endossar atitudes de verdadeira substituição da parte pelo julgador, 

ou mesmo a adoção de diligências investigativas, na fase pré-processual, pelo sujeito que é 

incumbido da garantia de direitos fundamentais dos envolvidos na investigação e do 

conhecimento e julgamento das causas penais. 

Como ensina Emilio de Llera Suárez-Bárcena, a atribuição conjunta de atos de 

investigação e de medidas instrumentais limitativas de direitos (medidas cautelares pessoais 

e reais) a um mesmo juiz, na fase prévia, anula irremediavelmente a sua imparcialidade 

como condição estrutural dos órgãos jurisdicionais. Os atos puramente de investigação não 

só são incompatíveis com o exercício do poder jurisdicional, como também ocasionam a 

perda da imparcialidade do juiz que os realiza e dirige18. 

No terreno da investigação preliminar, portanto, há que se preservar a garantia 

da imparcialidade como essencial vetor da atividade do juiz, chamado a intervir nos 

incidentes que demandam jurisdicionalização. Calha registrar, todavia, que no plano 

processual penal brasileiro, segundo a lei vigente, não existe distinção entre o juiz que 

analisa medidas cautelares na investigação preliminar, o juiz que efetua o juízo de 

admissibilidade da acusação e o juiz que efetivamente julga a ação penal. Trata-se, como 

bem observa Fauzi Hassa àChouk ,à deàfato àdeà o pli aç oàpa aàaàapli aç oàsu sta ialàdaà

imparcialidade, na medida em que sua formação de convencimento já está comprometida 

o àoàdese ola àdosàfatosàdesdeàa tesàdoài í ioàdaàaç oàpe alàp op ia e teàdita  19. 

 

4. O juiz como garantidor dos direitos fundamentais 

 

Co oàdesta aàáu àLopesàJ .,à oàfu da e toàdaàlegiti idadeàdaàju isdiç oàeàdaà

independência do Poder Judiciário está no reconhecimento da sua função de garantidor dos 

                                                                                                                                                                      
ed.à e .,àatual.àeàa pl.à“ oàPaulo:à“a ai a,à ,àp.à àes e eà ueà aà eut alidadeàp essup eàalgoài possí el:à
que o intérprete seja indiferente ao produto do seu trabalho. É claro que há uma infindável quantidade de 
casos decididos pelo Judiciário que não mobilizam o juiz em nenhum sentido que não o de burocraticamente 
cumprir seu dever. Outros tantos casos, porém, envolvem a escolha de valores e alternativas possíveis. E aí, 
mesmo quando não atue em nome dos interesses de classe ou estamentais, ainda quando não milite em favor 
do próprio interesse, o intérprete estará promovendo as suas próprias crenças, a sua visão de mundo, o seu 
se soàdeàjustiça . 
18

  La inidoneidad constitucional de jueces y fiscales para asumir la investigación oficial. In: El modelo 
constitucional de investigación penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 120-121. 
19

  Processo penal à luz da Constituição. Bauru: Edipro, 1999, p. 33. 
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direitos fundamentais inseridos ou resultantes da Constituiç o 20.  

Logo, a partir do momento em que se altera a estruturação da investigação 

preliminar, retirando do juiz o trabalho meramente administrativo-burocrático de 

intermediar pedidos de prazo, de diligências ordinárias, etc., confere-se maior efetivação aos 

preceitos constitucionais e maior legitmidade à função jurisdicional, deixando ao magistrado 

tão-somente a função que lhe cumpre na fase pré-processual, que é a de garantidor. 

Juiz garante, juiz garantidor, juiz de (ou das) garantias ou juiz das liberdades são 

expressões indistintamente aptas a designar, no Estado Democrático de Direito, o papel do 

Juiz na garantia dos direitos do acusado na persecução penal, não podendo ficar inerte 

diante de violações ou ameaças a direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. 

Quando chamado a atuar no inquérito policial, o juiz deve adotar a posição de garante dos 

direitos fundamentais do sujeito passivo, direito estes que se dirigem contra o Estado. A 

função do juiz no processo penal passa a ser a de proteção do indivíduo, em seus direitos 

fundamentais de liberdade e segurança coletiva, contra eventuais abusos do Estado, ao 

mesmo em que, atuando como garante, é legitimador dos atos do Estado-Polícia21.  

A já referida separação de funções do sistema acusatório, portanto, deve ser 

retraída ao início da fase investigatória, evitando-se que o magistrado, cuja vocação precípua 

é a de decidir conflitos de interesses, imiscua-se na produção de elementos de convicção 

que serão, mais tarde, a ele mesmo dirigidos, quando da apreciação da viabilidade da ação 

penal. Suas decisões na fase investigativa passam a depender das alegações dos sujeitos 

envolvidos na persecução preliminar, não lhe sendo reconhecidos poderes investigatórios ou 

instrutórios nessa fase inicial da persecução.  

 

5. A definição do juiz das garantias na investigação 

 

Ante as premissas até aqui expostas, conclui-se que os procedimentos de 

investigação preliminar também reclamam observância à cláusula do devido processo penal 

                                                      
20

  Sistemas..., cit., p. 162-163. 
21

  Como pontua André Machado Maya (O juiz das garantias no projeto de reforma do Código de 
Processo Penal. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 17, n. 204, nov. 2009, p. 6), apesar da redundância da 
expressão, o instituto do juiz das garantias vem reforçar a compreensão da efetiva função dos juízes no cenário 
processual penal, pondo em destaque, não apenas na instrução criminal, mas especialmente na fase pré-
processual, o dever de o magistrado atuar não como investigador, mas como garantidor de que a invesigação 
criminal obedeça a rígidos padrões de legalidade. 
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e às garantias dela decorrentes, entre elas o juiz natural. A função do juiz natural na fase 

pré-processual, integrada ao sistema acusatório, deve ser a de garantidor – restrita, 

portanto, à solução dos incidentes que demandem jurisdicionalização, por implicarem 

ferimento a direitos fundamentais do indivíduo22.  

Assim, no Estado Democrático de Direito, a presença do julgador ou do juiz 

natural na fase prévia da persecutio criminis deve revelar-se, simplesmente, no papel de Juiz 

das garantias, aquele cuja atuação – afinada ao princípio acusatório e à estrutura dialética 

do processo penal – fica restrita, agindo não como investigador ou instrutor, mas somente 

como controlador da legalidade e garantidor dos direitos fundamentais do sujeito passivo.  

A justificativa para definir-se a figura do Juiz das garantias (também chamado de 

juiz de controle, juiz das liberdades, juiz garante, etc.23), existente em alguns países, está em 

que, ao ingerir na investigação criminal exercendo tarefas não propriamente jurisdicionais, 

pode o magistrado acabar comprometendo-se com a prova (por ele mesmo) produzida e 

assim prejudicar a característica da imparcialidade, rompendo-se a haste de garantias que dá 

base ao sistema24.  

Na Itália, modelo por excelência do juiz garantidor, com a abolição do sistema do 

juiz de instrução e a atribuição ao Ministério Público das investigações, surgiu a necessidade 

de criar-se um instrumento de controle da etapa investigativa, no que tange à sua 

                                                      
22

  Como bem sintetiza Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (Igualdade no direito processual penal 
brasileiro.à “ oà Paulo:à ‘e istaà dosà T i u ais,à ,à p.à ,à oà juiz,à especialmente na primeira fase da 
persecução penal, ordena medidas constritivas. Esse ordenar existe para preservar direitos individuais: o juiz 
oàp esideàaài estigaç oà i i alàp eli i a . 

23
  Na Alemanha, conforme mostra Bernd Schünemann (La policía alemana como auxiliar del Ministerio Fiscal: 

estructura, organización y actividades. Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, Buenos Aires, v. 7, n. 12, 
sep. 2001, p. 109- ,à e isteà oà ha adoà juizà i estigado à Ermittlungsrichter), que exerce a proteção do 
imputado frente a graves violações no procedimento de investigação, e não pode ser confundido com a 
tradicional figura do juiz instrutor (Untersuchungsrichter), já abolida. O juiz investigador é, em geral, um juiz 
jovem, de uma instância inferior – cabe notar que a instrução oral alemã é realizada pelos tribunais penais –, 
que não dirige a investigação em seu conjunto, mas apenas tem que decidir, caso a caso, sobre requerimentos 
do Ministério Público de ordenar medidas coercitivas. Também em Portugal, para maximizar o alcance da 
estrutura acusatória do processo, o CPP luso limita a atuação do juiz na fase de inquérito, que fica circunscrita 
às medidas dirtamente relacionadas aos direitos e liberdades fundamentais das pessoas, vedada a 
determinação ou realização de qualquer ato de natureza investigatória. Como traduzem Nicolás Rodríguez 
García e Fernando Andrade Fernandes (Orientações fundamentais da fase preliminar do processo penal: uma 
análise comparativa. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Lisboa, v. 5, n. 3-4, jul./dez. 1996, p. 434-435), 
substituiu-seàaàfigu aàdeàu à juizàde i st uç o àpo àu à juizàna i st uç o . 
24

  Sobre o tema, calha transcrever também a observação de Antonio Magalhães Gomes Filho (Provas: Lei 
11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis (Coord.). As reformas no processo penal: as 
o asàLeisàdeà àeàosàp ojetosàdeà efo a.à“ oàPaulo:à‘e istaàdosàT i u ais,à ,àp.à :à Deàfato,à àdifí ilà

imaginar que um juiz ativo na fase de investigação possa ser, ao mesmo tempo, um magistrado imparcial no 
momento da decisão, porque a tarefa de recolher elementos para a ação penal é, por natureza, parcial e, no 
ossoàsiste a,à ealizadaàu ilate al e teàpelosà g osàofi iaisài u idosàdaàpe se uç o . 
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adequação, ao fundamento da prova para a abertura do processo e à liberdade pessoal do 

sujeito passivo. Nasceu, então, o giudice per le indagini preliminari, previsto no art. 328 do 

CPP italiano, cujo papel é basicamente o de custódia da legalidade dos atos levados a efeito 

na fase prévia. Age a requerimento dos interessados, que a ele se dirigem quando se trata 

de resolver questões referentes à liberdade pessoal, às intervenções telefônicas, à 

antecipação de provas urgentes, ao arquivamento do procedimento. É ele que convalidará 

ou invalidará as detenções feitas pela Polícia e presidirá o contraditório que se desenvolve 

nos incidentes probatórios25. 

O Juiz garantidor, tal como propriamente concebido, não investiga; mantém-se 

afastado da investigação preliminar, limitando-se a exercer o controle formal da prisão em 

flagrante e a autorizar medidas restritivas de direitos. Esse afastamento ou alheamento, 

pessoal e institucional, revela-se importante garantia de imparcialidade, pressupondo que o 

magistrado não oriente a investigação policial tampouco presencie seus atos, ocupando uma 

postura suprapartes e distante da atividade policial26. 

Parte-se da premissa de que a genuína razão de interferência do Magistrado na 

fase prévia da persecução penal reporta-se à cláusula de reserva de jurisdição27, aplicada em 

alguns episódios da investigação e pela qual determinadas matérias, envolvendo a violação 

ou a preservação de direitos fundamentais dos indivíduos, que constituem núcleo essencial 

                                                      
25

  Comparando o giudice per le indagine preliminare com o antigo juiz instrutor italiano, Nicolás M. Guzmán 
(Algunos aspectos del modelo procesal penal italiano: en particular, la novedosa estruturación de la fase de la 
investigación preliminar. Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, v. B, 2002, p. 629) diz que o que mais caracteriza 
o primeiro é a sua imparcialidade (terzietà) ou alheamento a respeito da tarefa investigativa, já que ele não se 
envolve nas investigações promovidas pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Como contrapartida à 
posição do juiz garantidor, com as investigações preliminares se desenvolvendo de forma livre, fora do controle 
judicial para a maioria dos atos, o Ministério Público teria recuperado seu natural papel de parte (acusador). 
26

  LOPES JR., Aury. Sistemas..., cit., p. 164. No mesmo raciocínio, Emilio de Llera Suárez-Bárcena (La 
inidoneidad..., cit., p. 126) esclarece que a intervenção do juiz de garantia se concebe com a finalidade de 
amparar o titular de um direito ameaçado ou lesionado por outro sujeito distinto, mediante um ato de tutela 
jurídica a cargo do juiz que lhe é pedida por algum interessado, de modo que a intervenção do juiz em garantia 
de um direito supõe as garantias próprias do processo ou, pelo menos, de um juízo imparcial. 
27

  Therezinha Astolphi Cazerta, ao tratar especificamente das ações penais de competência originária de 
tribunais (Ação penal originária: apontamentos: reflexões. Revista TRF 3.ª Região, São Paulo, v. 80, nov./dez. 
2006, p. 19- ,à e pli aà ueà aà pa ticipação do juiz nessa fase é limitada, sendo os poderes instrutórios 
reservados à autoridade policial e ao Ministério Público, que deterão a iniciativa da produção de provas. Do juiz 
são exigidas decisões sobre medidas que dependam essencialmente de autorização judicial, v.g., autorização 
de interceptações telefônicas, expedição de mandados de busca e apreensão, decreto de prisão temporária ou 
preventiva, quebra de sigilo bancário, fiscal, etc. Nada que resulte em execução de atividade própria de 
autoridade policial ou do Ministério Público, e nem mesmo acompanhamento direto de trabalhos de campo, 
realização de diligências policiais, etc. A atuação do magistrado nessa fase é medida de proteção do 
investigado, para que sejam respeitados seus direitos fundamentais, funcionando como verdadeiro juiz 
ga a te àouà deàga a tias ,à g oàsup apa tes . 
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do Estado de Direito, devem ser apreciadas tão-somente pelo Poder Judiciário. Essa é a 

capital função do magistrado na esfera investigativa, senão que, antes da instauração do 

processo penal, caber-lhe-ia conhecer apenas, de um lado, medidas implicativas de lesão a 

direitos (por via de habeas corpus, mandados de segurança, pedidos de restituição de coisas, 

de busca e apreensão, etc.) e, de outro, medidas cerceadoras de liberdade ou privacidade do 

investigado, como pedidos de prisão provisória, de quebra de sigilo bancário ou das 

comunicações telefônicas28. E muitas são as medidas dessa natureza encontradiças na 

investigação preliminar, por vezes mais que na fase processual. 

No Brasil, não temos ainda positivada a definição do Juiz das garantias na 

investigação preliminar, de modo que o magistrado chamado a atuar como juiz natural na 

etapa investigativa exerce, por disposições legais, outras várias atividades, além da garantia 

dos direitos fundamentais porventura ameaçados ou violados.  

É de ver-se, outrossim, que todas as espécies de investigação preliminar em 

nosso sistema, policiais ou extrapoliciais, constituem mero procedimento voltado à reunião 

de elementos mínimos para confirmar ou para elidir a prática de um delito. Dessas 

atividades, administrativas em sua essência, entendemos deva afastar-se o julgador, em prol 

do equilíbrio visado pela principiologia acusatória, concentrando-se apenas em suas funções 

precípuas, aquelas que impliquem efetivamente uma prestação jurisdicional, evitando-se 

que se acumulem sobre o mesmo órgão as atribuições de decidir sobre a necessidade de um 

ato de investigação e, posteriormente, valorar a legalidade de sua prática, numa 

o des e de teàauto-a aliaç o 29. 

Com base em tal percepção, a Comissão de Reforma do Código de Processo 

Penal coordenada pelo Ministro Hamilton Carvalhido, ao elaborar o Anteprojeto que 

originou o PLS 156/2009, propôs introduzir em nosso sistema a figura do Juiz das 

garantias30, o qual atuaria apenas na primeira fase da persecução penal (etapa pré-

                                                      
28

  Portanto, como assinala Afrânio Silva Jardim (Direito processual penal, cit., p. 330), a par do controle 
externo sobre a atividade policial, mediante o encaminhamento direto dos inquéritos entre Ministério Público 
e Polícia Judiciária, há de se ressalvar os episódios em que necessário o exercício de uma atividade jurisdicional 
cautelar por parte do juiz, quando então o expediente deve ser distribuído ao juízo competente. É o caso da 
comunicação de prisão em flagrante, distribuída normalmente a fim de que o magistrado fiscalize a sua 
legalidade, relaxando ou não a prisão, bem como examine o cabimento da norma do art. 310 do CPP; das 
representações por prisão temporária ou preventiva; de eventuais requerimentos de liberdade provisória 
formulados pelos investigados, etc. 
29

  Dito de outra forma, a atividade investigadora se mostra incompatível com a imparcialidade que caracteriza 
a estrutura dos órgãos jurisdicionais (SUÁREZ-BÁRCENA, Emilio de Llera. La inidoneidad..., cit., p. 121 e 153). 
30

  A expressão escolhida pelos redatores do Anteprojeto convertido no PLS /2009 e posteriormente 
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processual), para controlar as ações policiais e decretar atos como, por exemplo, prisões 

preventivas, buscas e apreensões ou quebras de sigilo. Eis, a propósito, trecho do parecer do 

Senador Renato Casagrande, da Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de 

Processo Penal, sobre o PLS 156/200931: 

 

Ainda no título da investigação criminal, o projeto de Código disciplina o 
que talvez seja uma das grandes novidades da proposta. Trata-se da figura do juiz 
das garantias, responsável último pelo controle de legalidade da investigação 
criminal e salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado (art. 15, caput). 

Hoje, o juiz que participa da fase de inquérito policial torna-se prevento, 
isto é, será o mesmo juiz que proferirá a sentença, porque foi o primeiro a tomar 
conhecimento do fato (arts. 73, parágrafo único, e 83 do atual CPP). 

O projeto de Código institui a figura do juiz de garantias para romper com 
essa lógica da prevenção. Com efeito, o juiz chamado a intervir no inquérito 
policial ficará impedido de julgar o caso (art. 17). Trata-se, portanto, de um giro de 
180 graus. 

A ideia é garantir ao juiz do processo ampla liberdade crítica em relação 
ao material colhido na fase de investigação. O raciocínio é o seguinte: o juiz que 
atua no inquérito, seja mantendo o flagrante ou decretando a prisão preventiva 
do investigado, seja autorizando a quebra dos dados resguardados por sigilo 
constitucional, incluindo a interceptação das conversas telefônicas, seja 
permitindo técnicas invasivas como a infiltração de agentes, pois bem, esse juiz 
tende, cedo ou tarde, a assumir a perspectiva dos órgãos de persecução criminal 
(polícia e Ministério Público). Por isso, para que o processo tenha respeitado o 
equilíbrio de forças e assegurada a imparcialidade do magistrado, seria melhor, na 
ótica do PLS nº 156, de 2009, separar as duas funções. Além do mais, como 
teríamos um juiz voltado exclusivamente para a investigação, estima-se que isso 
se traduza em maior especialização e, portanto, ganho de celeridade. 

Com efeito, a competência do juiz das garantias cessa com a propositura 
da ação penal e alcança todas as infrações penais (art. 16), ressalvadas as de 
menor potencial ofensivo, que seguem o rito dos juizados especiais. 

Todavia, é preciso ter claro que o juiz das garantias difere do juiz das varas 
de inquérito policial, hoje instituídas em algumas capitais, como São Paulo e Belo 
Horizonte. É que o juiz das garantias deve ser compreendido na estrutura do 
modelo acusatório que se quer adotar. Por conseguinte, o juiz das garantias não 
será o gerente do inquérito policial, pois não lhe cabe requisitar a abertura da 
investigação tampouco solicitar diligências à autoridade policial. Ele agirá 
mediante provocação, isto é, a sua participação ficará limitada aos casos em que a 
investigação atinja direitos fundamentais da pessoa investigada. O inquérito 
tramitará diretamente entre polícia e Ministério Público. Quando houver 
necessidade, referidos órgão dirigir-se-ão ao juiz das garantias. Hoje, 
diferentemente, tudo passa pelo juiz da vara de inquéritos policiais. 

 

                                                                                                                                                                      
e u e ado,à aàC a aàdosàDeputados,àpa aàPLà . / ,àfoià Juizàdasàga a tias ,àeà oà Juizàdeàga a tias ,à

não se identificando, todavia, nenhuma diferença semântica entre uma e outra. 
31

  Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/getPDF.asp?t=70407>. Acesso em: 20 dez. 
2009. 
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Percebe-se que, caso seja aprovada tal proposição, além de inserir-se a salutar 

figura do Juiz garantidor em nosso sistema, ter-se-á também instituída a separação entre juiz 

natural da investigação (agora sinônimo apenas de juiz garantidor) e juiz do processo. 

A presença do julgador nos autos das investigações penais dar-se-á, portanto, na 

figura do Juiz das garantias, não se concebendo atribuir-lhe poderes administrativos de 

investigação, seja porque tal atividade tende a ferir-lhe a garantia da imparcialidade32, seja 

porque vai de encontro a uma realidade facilmente detectável: o juiz não tem pendor nem 

treinamento para investigar ou orientar investigações. A função que lhe cabe, dentro da 

estrutura do Estado, é a judicante, não fazendo sentido investi-lo também da função 

administrativa de investigação dos delitos, que lhe é estranha. Isso equivaleria, na prática, à 

mesma disfunção ocorrida nos países que deixam ao membro do Ministério Público, que é 

parte acusadora no processo penal, o poder de decretar prisões, nítida função jurisdicional33. 

A participação do juiz na etapa prévia, embora meramente contingente (porque 

a investigação pode iniciar-se, desenvolve-se e concluir-se sem a sua intervenção), será de 

suma importância, por representar a instância de controle judicial, quando a 

excepcionalidade do ato exigir autorização ou controle jurisdicional, ou ainda para 

salvaguarda dos direitos e garantias individuais daqueles envolvidos na investigação, sempre 

que ameaçadas ou vulneradas. A ele caberá conhecer dos mecanismos de impugnação dos 

atos da Polícia e do Ministério Público, além dos pedidos que visem afetar ou limitar os 

direitos dos indivíduos.  

É ele, inclusive, o juiz a quem cabe presidir a audiência de custódia ou de 

apresentação34, primeiro momento da persecução penal em que o preso tem contato com o 

                                                      
32

  A respeito, igualmente se pronuncia Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (Igualdade...,à it.,àp.à :à Oà
juiz que colhe a prova e assume a iniciativa da pesquisa da verdade aproxima-se das partes e corre o risco de 
preferir um interesse ao outro. A suspeição do juiz estará evidente quando a preferência a um dos interesses 
em conflito interferir nas medidas que adotar. Nesse caso, a suspeição substitui a imparcialidade necessária ao 
ofí ioàju isdi io al . 
33

  Nesse sentido, Arthur Pinto de Lemos Júnior (A investigação judicial no âmbito da Corregedoria da Polícia 
Judiciária e a titularidade da ação penal do Ministério Público. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São 
Paulo,à .à ,à .à ,à jul./dez.à ,àp.à à le aà ue,àpeloàp i ípioàa usat io,à ossoà siste aà i pedeà ueàoà
Ministério Público determine medidas processuais penais que atinjam a liberdade ou intimidade do cidadão 
acusado, reservando tal mister ao juiz – de Garantias – de Direito. Ao mesmo tempo, tirou das mãos do 
magistrado o poder de dar início à ação penal e, por conseguinte, de avaliar o conjunto probatório das peças de 
informações ou do inquérito policial (...). Essa aferição fica reservada, tão-somente, ao instante processual de 
e e i e toàdaàde ú ia .  

34
  A audiência de custódia é ato ainda não inserido em nossa legislação processual codificada (a seu respeito, 

tramita no Congresso Nacional o PLS 554/2011), porém previsto em tratados assinados pelo Brasil, como a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além de 
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magistrado, quando a coerção de liberdade se dá na fase pré-processual. A apresentação do 

preso ao juiz, nesse estágio, está intimamente associada à ideia da garantia fundamental da 

liberdade. 

Na investigação preliminar, portanto, a (única) função que deve reservar-se ao 

magistrado é a apreciação de medidas que digam com a afetação (restrição ou resguardo) de 

direitos fundamentais, seja do investigado, do ofendido ou de terceiros35.  

Uma vez que seja incorporada a figura do Juiz de garantias em nosso sistema, e 

considerando a amplitude territorial do Brasil, será preciso determinar, em cada seção 

judiciária (no caso da Justiça Federal de primeira instância), em cada Estado ou comarca (no 

caso da Justiça Estadual de primeira instância) e em cada Tribunal (quando for o caso de 

ações penais originárias de tribunais), o Juiz – ou Desembargador, ou Ministro – que ocupará 

tal papel. Tal função revela-se típica do juiz de primeiro grau, no curso do inquérito policial 

o u ,àouàdoà ha adoà ‘elato àdoà i u ito,à asà i estigaç esàe ol e doàtitula esàdeà

prerrogativa de foro.  

A tarefa de pré-determinar o juiz natural da investigação preliminar (o juiz das 

garantias) deve ficar a cargo das normas de organização judiciária e dos regimentos internos 

de tribunais36. Haverá quem se oponha, trazendo à baila, nesse ponto, o corriqueiro 

a gu e toàdaà i apli a ilidade àouà i ia ilidadeàp ti a àdoà i stitutoàe à fa eàdaàe te s oà

territorial do nosso país ou do vasto universo de comarcas desprovidas de órgão jurisdicional 

permanente.  

Todavia, há de se ter em mente que objeções meramente utilitaristas ou 

deficiências de ordem prática (financeiras, de pessoal, etc.) não autorizam nem legitimam o 

amesquinhamento de princípios processuais, como o da imparcialidade do juiz. Com efeito, 

pode-se facilmente remover tais entraves, porquanto se faz desnecessário que cada pequena 

comarca ou subseção judiciária – frações geográficas em que dividido o poder jurisdicional – 

                                                                                                                                                                      
regulamentado por atos administrativos de vários tribunais do país, bem como por resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (Resolução CNJ 213, de 15/12/2015).  
35

  Sobre o papel do Juiz penal no decorrer das investigações preliminares e sua distinção das atividades de 
polícia judiciária, esclarecedoras são as palavras de Alexandre Bizzotto e Andreia de Brito Rodrigues (Processo 
penal garantista.àGoi ia:àáB,à ,àp.à :à áoàjudi i ioài u eàaàp ese aç oàdasàga a tiasà o stitu io aisà
latejantes, não tendo ligações com a finalidade de tutelar a segurança pública. A função garantista é 
absolutamente incompatível com a da segurança pública e às vezes até mesmo contraditória a ela, porquanto 
em diversos momentos, a busca da segurança pública esbarra nas ga a tiasàfu da e tais . 
36

  Nesseà se tido,à est àp e istoà oàPL“à / :à á t.à .àOà juizà dasà ga a tiasà se àdesig adoà o fo eàasà
o asàdeào ga izaç oàjudi i iaàdaàU i o,àdosàEstadosàeàdoàDist itoàFede al . 



 

 
24 

tenha um juiz das garantias, bastando que se estabeleçam juízes garantidores para regiões 

maiores, como, por exemplo, um juiz de garantias para cada Circunscrição (no caso da Justiça 

Estadual) ou para cada Seção Judiciária (no caso da Justiça Federal), ou ainda para um grupo 

de subseções judiciárias, previstas sempre as hipóteses de substituição automática.  

Com a definição do papel do Juiz das garantias, o controle do andamento da 

etapa preprocessual caberá, enfim, como já previsto na Constituição (art. 129, VII), ao 

Ministério Público (seja o de primeiro grau ou aquele em atuação perante o Tribunal 

competente para ações envolvendo sujeitos com prerrogativa de função). Nem mesmo a 

pretexto de coibir o uso de influências que possam alterar indevidamente o rumo dessa 

atividade justificar-se-á qualquer participação do Magistrado em atos investigatórios (os 

quais devem ser requisitados pelo Ministério Público e concretizados pela Polícia Judiciária) 

ou em despachos meramente burocráticos da investigação, incompatíveis mesmo com sua 

função garantidora de direitos fundamentais37. 

Assim se efetua a divisão do trabalho na investigação preliminar dos delitos, 

entre os diversos agentes estatais do sistema de justiça, construindo-se um procedimento 

afinado aos reclamos do processo penal acusatório, que permita à Polícia a 

discricionariedade regrada na realização dos atos investigatórios e ao Ministério Público, o 

controle externo dessa atividade, ficando ao Juiz das garantias apenas as matérias que 

impliquem reserva de jurisdição. 

 

6. Separação entre juiz da investigação e juiz do processo 
 

Outro problema ligado à compatibilização da investigação preliminar ao sistema 

acusatório – e intrinsecamente atrelado ao primeiro, referente ao juiz das garantias – 

decorre da previsão, contida no art. 83 do CPP, de que o órgão julgador seja o mesmo que 

funcionou na fase investigativa. 

Pelaà di ç oà doà a t.à ,à [ ]e ifi a -se-á a competência por prevenção toda vez 

que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, 

                                                      
37

  Exceção apenas ao procedimento de investigação interna corporis de magistrados, no qual ainda persiste 
em nosso sistema a anômala investigação de natureza judicial, com isso o magistrado Relator sendo a 
autoridade condutora do procedimento (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/1979 – Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional). Mesmo nesse caso, todavia, aconselhável é que o papel de juiz garantidor seja 
deixado a outro magistrado do mesmo Tribunal, evitando com isso a paradoxal situação de o Relator 
determinar as medidas investigativas e valorar, ele mesmo, a sua juridicidade. 
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um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a 

este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3.º, 

71, 72, § 2.º, e 78, II, c . 

Nesse passo, a lei atribui ao magistrado que atuou em algum incidente do 

inquérito policial – quer autorizando medidas cautelares sujeitas a reserva de jurisdição ou 

controlando a legalidade dos atos da investigação em geral – a competência, por prevenção, 

também da ação penal38. O mesmo magistrado que foi provocado, na fase preliminar, a 

autorizar buscas e apreensões, decretar prisões preventivas, homologar ou revogar prisões 

em flagrante, etc. tem sua competência firmada, por prevenção, para uma futura ação 

penal. Assim, além de participar diretamente da fase pré-processual, será o competente 

também na etapa processual, cabendo-lhe analisar a viabilidade da acusação e, se for o caso, 

admitir a ação penal, presidir a instrução processual e julgar a causa. 

A prevenção fixa a competência, satisfazendo-se com o fato de algum juiz, 

dentre vários a princípio competentes, haver praticado qualquer ato ou medida relativa à 

infração que se investiga, ou a uma das infrações (quando for o caso de conexão ou 

continência). Inspira-se na premissa de que melhor julga quem já teve um contato prévio 

com a causa, a situação e os atos praticados39, não suplantando, porém, o peso dos seus 

inconvenientes sistêmicos. 

A regra – seguida na persecução criminal em primeiro grau e também nos casos 

submetidos a foro por prerrogativa de função – não se compreende que guarde adequação à 

Carta da República, mercê de colidir frontalmente com o modelo acusatório, 

                                                      
38

  Como exceção a essa regra, vale mencionar que o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4.ª 
‘egi oà esta ele eà oà i pedi e toà doà juizà p eside teà doà i u ito à efe e-se, portanto, apenas às 
investigações envolvendo magistrados, que, por natureza, são judiciais, como expressamente previsto na LC 
/ à pa aà aà elato iaà daà aç oà pe al.à Oà a t.à à doà ‘egi e toà disp e:à Oà Dese a gado à Fede alà ueà

o duzi àaài estigaç oà oàpode àse àoà‘elato àdaàaç oàpe al .àEmbora dirigido tal preceito, especificamente, 
ao procedimento investigatório relativo a delito praticado por magistrado, em que a identificação das figuras 
do investigador com o juiz da instrução processual tem reflexos ainda mais gravosos (podendo-se mesmo 
invocar, por analogia, o art. 252, I, do CPP, que torna impedido para a jurisdição no processo o magistrado que 
houver funcionado como autoridade policial), estamos em que tal impedimento deveria vigorar em toda e 
qualquer investigação preliminar, inclusive naquela de natureza policial, porquanto, inevitavelmente, o juiz 
atuante na investigação toma contato com a prova que ele mesmo autoriza realizar (caso, por exemplo, das 
medidas restritivas de direitos), tornando-se discutível a posterior isenção na valoração desses elementos. 
39

  Essa a justificativa, por exemplo, mutatis mutandis, para o veto presidencial ao § 4.º do art. 157 do CPP, na 
redação da Lei 11.690/2008, que visava tornar impedido o juiz que conhecesse o conteúdo da prova declarada 
inadmissível. Segundo o veto, tal dispositivo iria de encontro aos objetivos de celeridade e simplicidade 
p opagadosàpelaà efo aàp o essualàpe al,àpode doà ausa à t a sto osà azo eisàaoàa da e toàp o essual,à
ao obrigar que o juiz que fez toda a instrução processual deva ser, eventualmente, substituído por outro que 
e àse ue à o he eàoà aso . 
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comprometendo a principal garantia das partes no processo penal: o direito a um juiz 

imparcial40. A concessão de poderes instrutórios ou de gestão ao juiz na fase pré-processual 

– seja pela atividade de reunir o material, seja por simplesmente estar em contato com as 

fontes de investigação, ou por autorizar a adoção de prisões cautelares, busca e apreensão, 

quebra de sigilo ou interceptação telefônica – permite que ele realize diversos 

prejulgamentos no curso da fase preliminar, inclusive efetuando subsunções provisórias de 

fatos a normas penais. E esse mesmo juiz, imbuído naturalmente de ideias preconcebidas, 

f utosà at à deà suaà pe spi ia,à fo a à p -juízos à so eà o dutasà eà pessoas,à oà se doà

conveniente prossiga na condução do processo penal com tal comprometimento subjetivo, 

justo a incompatibilidade psicológica que levou ao descrédito do modelo inquisitório. 

áoàt ata àdoà p i ípioàdoàjuizà oàp e e ido ,àta à o he idoà o oà oàjuizà

ueài st uià oàde eàjulga ,àá d sàdeàOli aà“a tosàe pli aà ueà oàseàt ataàdeàu àp i ípioà

essencial, sem o qual não se possa, em nenhum caso, alcançar-se resultados justos, mas 

apenas uma garantia básica ou fundamental. Relata o autor que, na Espanha (país que ainda 

resguarda o juiz de instrução), a Exposição de Motivos da Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

1882 relacionava problemas que continuam bem atuais, mencionando entre osà í iosà

apitais à doà p o essoà pe alà oà deà oà juizà ueà i st uià oà su ioà – que constitui etapa 

investigativa naquele sistema) ser o mesmo que pronuncia a sentença, com todas as 

preocupações e prejulgamentos que a instrução fez nascer em seu ânimo. Inaugurava-se, 

então, um processo penal de instância única, dividido em duas fases cometidas a órgãos 

distintos, sendo que na primeira o juiz instrutor apenas preparava o juízo, este que só 

começaria com a abertura dos debates perante o Tribunal, estranho à instrução, para que 

julgasse com imparcialidade. Mas a Lei 3/1967 rompeu esse sistema e atribuiu a instrução e 

julgamento ao mesmo órgão, sob o simples argumento da rapidez na tramitação e decisão 

das causas, fomentando profunda crítica por destruir a imparcialidade do julgador41. 

                                                      
40

  Como se manifesta Juan Luís Gómez Colomer (La investigación criminal: problemas actuales y perspectivas 
de unificación internacional. Revista del Poder Judicial, Madrid, n. 64, 2001, p. 211), o princípio acusatório 
garante, essencialmente, a imparcialidade do julgador, o que se atinge mediante a distinção entre as funções 
de instrução (ou investigação) e julgamento, que necessariamente hão de recair em órgãos distintos, pois o 
órgão decisório perderia sua imparcialidade se entrasse em contato com as fontes dos materiais do juízo sobre 
os quais versa o debate contraditório. Em verdade, não só o sujeito que investiga (entre nós, a autoridade 
policial) entra em contato com essas fontes materiais, mas também o magistrado que é chamado a atuar na 
investigação, homologando uma prisão em flagrante, decretando a prisão temporária ou preventiva no curso 
do inquérito, etc., em todo caso exercendo juízos de valor que carregará para a fase processual. 
41

  Jue es i par iales, fis ales i vestigadores , y ueva refor a para la vieja risis de la justi ia pe al. 
Barcelona: PPU, 1998, p. 13- .àáàadoç oàdoà juizàp e e ido ,àe pli aàoàauto ,àde a-se por razões inerentes ao 
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Posteriormente a situação foi revertida, com a Lei Orgânica 10/1980, pela qual a 

investigação (ou instrução) prévia procurou salvaguardar o princípio do juiz não prevenido. 

Em benefício da garantia do juiz natural no processo penal e ao contrário do que 

prevê a regra do art. 83 do Código de Processo Penal, a prevenção deveria ser tida antes 

como uma causa de exclusão que de fixação da competência para o processo, de modo que 

o órgão jurisdicional competente para processar e julgar seja distinto daquele que haja 

participado da investigação. Essa, inclusive, a orientação já consolidada no Tribunal Europeu 

de Direitos Humanos, segundo a qual a atuação do juiz instrutor no tribunal sentenciador 

supõe uma violação do direito ao juiz imparcial consagrado no art. 6.1 do Convênio para a 

Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, porque as 

atividades de investigação e de verificação e valoração dos fatos constituem atitudes 

mentais distintas e incompatíveis42.  

Impõe-se não perder de vista, ademais, a diretriz fundamental encartada nas 

Recomendações de Toledo43: 

 

Recomendação 4. Na fase do julgamento, deve decorrer da presunção de 
inocência a exigência de imparcialidade do julgador. Esta pressupõe que a fase de 
investigação deva ser levada a cabo por uma entidade distinta daquela a quem 
cabe a fase do julgamento. Assim, o juiz do julgamento não deve participar em 
actos das fases anteriores. É ainda altamente recomendável, que o juiz do 
julgamento seja distinto daquele que decide sobre o recebimento da acusação. 

 

Anote-se que o Código de Processo Penal da Itália, procurando adequar-se à 

normativa européia ditada pelo TEDH, prevê, no art. 34, os casos de incompatibilidade do 

                                                                                                                                                                      
utilitarismo judicial, em virtude do qual as reformas processuais se regem primordialmente pelo que se pensa 
ser conveniente e útil aos órgãos jurisdicionais, tendo em conta suas necessidades, possibilidades, limitações e 
conveniências. No entanto, logo se demonstraram os desacertos do legislador, pois não se conseguiu diminuir 
sensivelmente a duração dos processos por delitos menos graves nem tardou a constatar-se uma sobrecarga 
de trabalho dos órgãos judiciais (Idem, p. 20-21).  
42

  Trata-se de orientação adotada pela maior parte dos países europeus, que considera haver presunção 
absoluta de parcialidade do juiz instrutor, a impedir-lhe de julgar o processo que tenha instruído. Nos casos 
principais, o Piersack, de 1.10.1982, e o de Cubber, de 26.10.1984, o TEDH asseverou que o juiz contaminado, 
seja por falta de imparcialidade subjetiva ou objetiva, desperta a desconfiança e a incerteza na comunidade e 
nas suas instituições. Mais além, na Sentença 145, proferida em 28.10.1998, o Tribunal declarou violado o 
direito a um juiz imparcial pelo só fato de dois magistrados que não atuaram como juiz de instrução (ou seja, 
não praticaram a investigação direta), mas participaram do julgamento de recurso contra decisão interlocutória 
tomada no curso da investigação, também haverem participado do julgamento (LOPES JR., Aury. Sistemas..., 
cit., p. 167-168). 
43

  RECOMENDAÇÕES de Toledo para um processo penal justo. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 
Coimbra, v. 4. n. 3, jul./set. 1994, p. 438. 
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juiz que emitir o provimento conclusivo da audiência preliminar para funcionar no processo 

e sentenciar o caso. A Corte Constitucional italiana declarou, por diversas vezes, a 

inconstitucionalidade por omissão desse preceito legal, por não haver consignado outros 

casos de incompatibilidade com relação à anterior atuação do juiz na indagine preliminare. 

Consagrou, assim, o princípio de que o juiz que atua na investigação preliminar está 

prevento e não pode presidir o processo, por ter comprometida a sua imparcialidade44. 

Tal princípio, enfim, consiste na exigência de que as decisões na investigação 

sejam tomadas e as fontes de prova sejam aportadas por órgãos distintos do julgador, pois, 

com ou sem referência ao princípio acusatório, a separação entre instrutor e julgador é uma 

exigência de desejável imparcialidade45.à Eà oà siste aàdoà juizà i st uto ,àoàp i ípioàdoà juizà

ueà i st uià oà julga à igeà oà ta toà po ueà eleà i st uiu,à asà po ueà de idiuà so eà osà

incidentes da instrução preliminar46. 

De anotar-se, porém, que aos olhos do mesmo TEDH não perde a imparcialidade 

o magistrado que, na fase preliminar, se comportou tão-sonmente como juiz, resolvendo um 

conflito entre partes ao qual era alheio, como nos casos em que adotou decisões de 

de etaç oà deà p is oà p e e ti a,à ouà p ati ouà atosà i uos à o oà e e e à de la aç es 

testemunhais sem emitir qualquer valoração sobre eles (Sentença de 24.5.1989, no Caso 

Hauschildt), ou mesmo decidiu sobre a viabilidade da acusação (Sentença de 22.4.1994, no 

Caso Saraiva de Carvalho)47. Nada obstante, conforme exposto, pensamos que tal juiz 

também se torna incompatível, do ponto de vista institucional (ou externo, ou objetivo), 

para julgar a causa. 

Ainda que nosso sistema não seja o do juizado de instrução, é irrefutável que o 

magistrado que atua na investigação preliminar conhece dos fatos e os valora previamente, 

ao tempo em que profere inúmeras decisões importantes nos incidentes da etapa 

preliminar, entrando em contato com o material colhido e formando – quer involuntária, 

quer propositalmente – convicções sobre as provas que se vão reunindo48. Por isso, aqui, o 

                                                      
44

  LOPES JR., Aury. Sistemas..., cit., p. 245-246.  
45

  SANTOS, Andrés de Oliva. Jueces imparciales..., cit., p. 16-18.  
46

  LOPES JR., Aury. Sistemas..., cit., p. 271. 
47

  Cf., a propósito, SUÁREZ-BÁRCENA, Emilio de Llera. La inidoneidad..., cit., p. 140-143. 
48

  Ao tratar da influência das atuações investigativas na produção e valoração judicial da prova na fase do 
processo alemão (que já não contempla, na etapa preliminar, o juiz de instrução, sendo as investigações 
praticadas em grande parte pela polícia), Bernd Schünemann (La policía..., cit., p. 116-117) descreve que as atas 
da investigação, em que constam as declarações tomadas pela polícia, têm papel dominante, pois seu 
conteúdo exerce enorme influência sobre a formação do critério para ditar a sentença. Diz ele ter podido 
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princípio do juiz não prevenido torna-se igualmente exigível, para o resguardo da 

imparcialidade daquele que irá julgar a causa. 

O nosso modelo, contudo, ainda não apresenta solução adequada para o 

problema. Não prevê a legislação um juiz exclusivo para figurar na investigação, apartando-o 

da função de julgar o processo, de modo a melhor adaptar-se à estrutura acusatória do 

processo penal. Far-se-ia necessária, no diagnóstico de Fauzi Hassan Choukr, uma reforma 

estrutural para cindir o juiz responsável pelo acompanhamento das investigações, com a 

função garantidora, daquele que efetuará o juízo de admissibilidade da peça acusatória e, 

por fim, do que realmente instruirá a ação penal49. Já segundo Aury Lopes Jr., o sistema dito 

ideal à se à a ueleà e à ueà oà p p ioà juizà deà ga a tias,à aà faseà i te edi ia50 e 

necessariamente contraditória, fará o juízo de pré-admissibilidade da acusação, a qual, uma 

vez admitida, dará início ao processo penal, sendo distribuída a outro magistrado, 

                                                                                                                                                                      
comprovar, em numerosos experimentos com juízes, que o só conhecimento do expediente já conduz a uma 
formação de pré-juízos por parte do juiz, de tal modo que informações novas e divergentes são desvaloradas. 
Em consequência, continua, a fase processual tende a uma mera repetição cerimonial e confirmação das atas 
policiais em que constam as declarações, sendo a explicação dada por duas teorias sócio-psicológicas: pela 
teoria da dissonância cognitiva, o indivíduo, na aspiração básica de estabelecer relações não-contraditórias 
entre seu conhecimento e suas opiniões, sobrevalora sistematicamente informações que confirmem uma 
hipótese anteriormente considerada correta, enquanto as informações opostas e divergentes são 
subestimadas; e segundo a teoria dos processos sociais de comparação, os seres humanos tendem a orientar-
se conforme suas apreciações anteriores diante de situações pouco claras, mediante pessoas de referência 
tidas por ele como competentes (o juiz adotaria como pessoa de referência o promotor, e não o defensor). 
49

  Garantias..., cit., 2006, p. 93. 
50

  A existência de uma fase intermediária entre a etapa preliminar e o processo propriamente dito funciona 
como meio de controle judicial da opção feita pelo Ministério Público ao final da investigação preliminar: 
acusar ou abster-se da acusação. Não se situa mais na investigação propriamente dita. Nela, analisa-se, 
mediante prévia oitiva do sujeito passivo e uma sumária produção de provas, se existe base suficiente para a 
imputação e o início do processo. Em alguns sistemas, como no alemão, expressa-se mediante uma audiência 
judicial a que comparece o denunciado, podendo trazer provas e formular objeções, opondo sua resistência e 
com isso visando convencer o juízo e impedir o processo (cf. AMBOS, Kai. El proceso penal alemán y la reforma 
em América Latina. Santa Fe de Bogotá: Gustavo Ibañez, 1998, p. 32-33). No direito português, essa fase 
intermediária, que não é obrigatória (mas depende de requerimento do acusado ou do assistente de 
acusação), chama-se instrução (art. 286 do CPP português). Consiste numa garantia do imputado, porquanto 
propicia o debate contraditório dos interessados, com ou sem produção de prova, antes da decisão do juiz. O 
resultado desse debate perante o juiz pode neutralizar a acusação (cf. MOURA, José Souto de. Inquérito e 
instrução. In: Jornadas de Direito Processual Penal: o novo Código de Processo Penal. Coimbra: Almedina, 1998 
p. 126-127). Na Itália, a fase intermediária é denominada de udienza preliminare (art. 416 do CPP italiano), 
celebrada em pleno contraditório: o Ministério Público expõe o resultado das investigações e fontes de prova 
em que se fundam o seu pedido, depois se manifestam os defensores do acusado, do responsável civil, da 
pessoa civilmente obrigada pela pena pecuniária e o próprio acusado. O juiz decide, por sentença, se arquiva o 
caso ou o envia a julgamento. O Ministério Público está obrigado a submeter o seu intento à audiência 
preliminar, mas o acusado pode renunciar à sua realização, solicitando a celebração do juízo imediato, embora 
tal situação seja escassa na prática (GARCÍA, Nicolás Rodríguez; FERNANDES, Fernando Andrade. Orientações..., 
cit., p. 438-439). 
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competente para presidir o processo e ao final julgar51. Nessa última postura, em lugar da 

tripartição, bastaria a bipartição dos órgãos judiciais responsáveis pelo acompanhamento 

das principais fases da persecução penal (investigativa e processual) com vistas à maior 

asseguração da imparcialidade objetiva, implicativa da ausência de ligação do juiz com o 

objeto do litígio, como elemento essencial para diferenciá-lo das partes52. 

Seguindo-se tal premissa, no direito brasileiro, ainda que o juiz prevento não 

atue como juiz instrutor, dever-se-ia proceder a uma mudança legislativa do critério da 

prevenção, excluindo-se a possibilidade de o juiz que funcionou na investigação criminal 

atuar na fase processual, abandonando-se, portanto, a regra da prevenção como 

determinante da competência no processo. 

Nesse sentido é que o Projeto de Lei do Senado 156/2009 prevê o impedimento 

do juiz que atuou na investigação (o juiz das garantias, cuja competência vem listada, 

exemplificativamente, no art. 15 do Projeto), de funcionar no processo. Conforme a redação 

doàa t.à àdoàPL“à ,à [o]à juizà ue,à aàfaseàdeài estigaç o,àp ati a à ual ue àatoài luídoà

asà o pet iasàdoàa t.à àfi a ài pedidoàdeàfu io a à oàp o esso .à 

áoà juizà daà i estigaç oà oà juizà dasà ga a tias à caberá apenas a posição de 

garantidor dos direitos fundamentais na etapa prévia, não exercendo qualquer função que o 

aproxime do próprio objeto da investigação, menos ainda atividades assemelhadas à de 

investigador, nem sendo adequado presidir a fase processual. 

Imperioso, assim, além de desincumbir o juiz da prática de atos de investigação 

ou de controle meramente burocrático do andamento da investigação preliminar, como já 

se expôs, apartá-lo da competência para processar e julgar a ação penal porventura 

intentada; entregar-se, com isso, ao juiz que funcione na investigação a competência para 

atuar nos incidentes jurisdicionalizados na fase investigativa, e de antemão excluí-lo da 

competência para processar e julgar a ação penal porventura adiante ajuizada. 

                                                      
51

  Sistemas..., cit., p. 271. 
52

  O TEDH, ao decidir o Caso Langborger,àe à . . ,àde la ouà ueà E à at iaàde imparcialidade, deve-se 
distinguir entre um aspecto subjetivo, que visaria determinar a convicção pessoal do juiz na situação de que se 
trata, e outro objetivo, dirigido a assegurar que se ofereçam garantias suficientes para excluir qualquer dúvida 
legíti aà aà espeito .à I i ial e te,à aà i pa ialidadeà so e teà foià estudadaàdoàpo toàdeà istaà su jeti o,à o oà
ausência de pré-julgamentos e interesses pessoais e de pressupostos de recusa do magistrado, esquecendo-se 
do aspecto institucional (ou objetivo, na terminologia do TEDH), pelo qual se indaga se o ordenamento jurídico 
interno estabelece regras bastantes para garantir a imparcialidade do juiz. Daí a preocupação com que o direito 
interno, mediante normas de competência (no que se inclui a regra da prevenção), defina o aspecto objetivo 
do aludido princípio, mediante a previsão comportamentos institucionais desejáveis por parte do magistrado 
(SUÁREZ-BÁRCENA, Emilio de Llera. La inidoneidad..., cit., p. 143-145).  
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O juiz natural na investigação preliminar deve ser visto como o juiz exclusivo para 

os episódios de jurisdicionalização que se apresentem nessa etapa, órgão previamente 

determinado em norma constitucional, com atribuição esmiuçada em norma de organização 

judiciária ou de regimento interno, e com pleno resguardo de sua imparcialidade, para tanto 

sendo necessária reforma legislativa no sentido de superar-se a regra de prevenção do art. 

83 do CPP e torná-lo impedido de presidir a instrução e julgar a causa, ou mesmo integrar, 

nos tribunais, como relator ou vogal, o órgão julgador da ação penal porventura 

desencadeada a partir daquela investigação. 

 

Conclusão 

 

Toda reflexão sobre o tema da investigação preliminar deve procurar amoldá-la a 

um procedimento em que se respeite o devido processo penal na sua vertente instrumental 

e também no seu aspecto substancial, visto ser a investigação prévia, nos dias atuais, uma 

garantia que se presta a proteger o indivíduo de acusações temerárias, havendo de se prever 

meios para que essa etapa possa cumprir a sua missão. 

Sob os auspícios de uma Constituição democrática já vigente há mais de duas 

décadas, cremos que apenas uma diretriz procedimental é possível para a investigação 

criminal: deve dar-se perante os órgãos administrativos da persecução penal (a Polícia 

Judi i iaàeàoàMi ist ioàPú li o ,àse doà judi ializada àape asà osàepis diosà ueài pli ue à

reserva de jurisdição, como são as medidas de restrição de direitos, para as quais a 

intervenção judicial é de rigor. 

A participação do Poder Judiciário na etapa pré-processual da persecução penal 

somente se justifica quando chamado a resolver os incidentes que impliquem a afetação de 

direitos fundamentais dos envolvidos na investigação. É garantia própria da investigação 

criminal a intervenção de um juiz imparcial nos incidentes que reclamem judicialização, e 

para o resguardo de tal imparcialidade o juiz deve afastar-se dos atos próprios do inquérito, 

não lhe cabendo, p. ex., indicar de diligências investigatórias, filtrar diligências ordinárias 

requisitadas pelo Ministrério Público ou mesmo homologar cada ato praticado pela Polícia. 

O debate é atual no meio jurídico brasileiro e, apesar da polêmica e sensibilidade 

inerentes ao tema, ele já ressoa no plano legislativo, na medida em que o Projeto de Lei 

8.045, de 2010, originário do Projeto de Lei do Senado 156, de 2009, pela primeira vez no 
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retrospecto das tentativas reformistas do CPP, reserva um juiz exclusivo para exercer a 

função de garante da investigação, impedido inclusive de atuar na fase processual. 

A instituição, por lei, da figura do Juiz das garantias na investigação, já conhecida 

de vários outros ordenamentos ocidentais, e seu consequente impedimento em atuar na 

futura fase processual, configurará avanço do sistema brasileiro na direção de um processo 

penal mais igualitário e democrático, ressaltando-se o prestígio à imparcialidade objetiva do 

órgão julgador.  

Necessária, por fim, para além das mudanças legislativas, uma profunda revisão 

da postura ainda adotada pelos protagonistas do processo penal, eliminando-se as principais 

incoerências com o modelo de processo anunciado na Constituição. Isso inclui, decerto, a 

indispensável absorção cultural, pelo Poder Judiciário, de sua real posição dentro do sistema 

acusatório de processo penal. 
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1. Diagnóstico: A existência de desequilíbrio no Federalismo Fiscal brasileiro 

 

Falar de federalismo é se referir ao modo como os Estados Federais, formados 

pela união de diversos entes locais, estes últimos dotados de autonomia, dividem o poder e 

as competências em busca da satisfação dos objetivos nacionais (comuns a todos os entes) 

e específicos de cada localidade. 

Sabe-se, por outro lado, que são necessários recursos para a consecução dos 

objetivos de um Estado. O modelo por meio do qual o Estado Federal obtém esses recursos 

e os divide entre os entes federados é justamente o modelo de Federalismo Fiscal adotado. 

O termo Federalismo Fiscal encerra, assim, duas dimensões, uma política, 

atinente à própria divisão do poder e das competências entre as esferas que fazem parte 

da   federação,   condensada   na   palavra   federalismo e outra econômica, representada 

pelo termo fiscal, atinente ao modo de distribuição de recursos  escassos entre os entes 

federados.53 

O estudo jurídico do Federalismo Fiscal se presta, por sua vez, a analisar os 

reflexos das duas dimensões acima referidas, buscando conciliar as melhores soluções com 

o escopo de cada ordenamento jurídico analisado. 

Não existe um único modelo de Federalismo Fiscal e também não existem 

modelos ideais a serem seguidos, posto que cada arranjo federativo é originário de 

circunstâncias ímpares moldadas ao longo da história e sua adequação ou inadequação 

                                                      
53

 MONTERO, Antônio Gimenez. Federalismo Fiscal. Teoria y prática. 2a ed., Valencia: 2003. PP 19- 22 
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apenas podem ser analisadas durante a prática federativa de cada Estado. 

Se não há um modelo ideal de Federalismo Fiscal, também não existem 

federações sem conflitos, pois é da própria natureza do Federalismo Fiscal a existência 

de tensões. A própria formação de um Estado Federal surge de uma negociação: o 

Pacto Federativo. 

Em interessante  artigo  sobre  a otimização da tributação nas federações, 

MUSGRAVE54 descreve uma comunidade fora do planeta terra chamada Fiscalia. Tal 

comunidade seria composta por estrelas que, em seu conjunto, formariam uma 

federação ideal e totalmente pacífica, onde a disponibilidade de bens públicos estaria 

espacialmente dividida de forma harmônica e neutra. Nesse sistema ideal, com os 

benefícios dos bens públicos limitados a uma escala espacial, seria então possível 

escolher sua alocação em harmonia com as preferências dos consumidores. 

Logo no parágrafo seguinte, MUSGRAVE informa que dita federação ideal 

simplesmente não existe e que a formação das estruturas fiscais nos Estados não se 

deu em função de uma alocação lógica de recursos. Ao contrário, as federações são 

resultado de um processo social bem mais complexo que envolve guerras, questões 

territoriais históricas, culturais e políticas. 

Porém, se a formação das federações não ocorreu por fatores unicamente 

ligados à lógica fiscal, não se pode negar que a união das forças locais no federalismo é, 

de fato, capaz de gerar o aumento das oportunidades de cada região e ainda possibilitar o 

que se chama de ganhos na economia de escala, possibilitando a realização de 

empreendimentos que, em nível local, seriam demasiado dispendiosos ou até mesmo 
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impossíveis. 

Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista a preservação da diversidade 

e autonomia originárias dos entes federados, já que o governo local conhece melhor e mais 

de perto as preferências dos seus cidadãos, tendo melhores condições de implementar a 

execução de certas políticas, que, ao mesmo tempo, podem ser fiscalizadas com mais 

proximidade pelos beneficiários direitos. 

É com base nessas duas variáveis (centralização e descentralização) que a 

presença de vários níveis de governo nas federações pode oferecer uma oportunidade, 

sendo vantajoso centralizar a tomada de decisões sobre assuntos onde são necessárias 

políticas nacionais e permitir a escolha local onde esta é mais vantajosa55. 

Justamente por isso, um dos focos mais importantes do federalismo é o 

relacionamento entre o governo central e as localidades, de modo a definir as atribuições 

de cada ente, bem como as fontes de recursos necessárias para implementação das ações. 

Há também desafios no que diz respeito ao combate às desigualdades regionais, a fim de 

que todos os entes federados sejam beneficiados de maneira equânime, evitando-se certas 

distorções que podem acabar prejudicando a federação como um todo. 

Em um modelo ideal, as atribuições de cada ente federado devem estar de 

acordo com sua capacidade fiscal, ou seja, ao repartirem-se os deveres, deve-se repartir a 

renda necessária para realização dessas atribuições. Dallari56 entende que há a necessidade 

de que se assegure renda suficiente para se fazer frente a quaisquer encargos, sob pena de 

comprometimento da própria autonomia política: 

 
A cada esfera de competências se atribui uma renda própria. Este é um 
ponto de grande importância e que só recentemente começou a ser 
cuidadosamente tratado. Como a experiência demonstrou, e é óbvio isso, 
dar-se competência é o mesmo que atribuir encargos. É indispensável, 
portanto, que se assegure a quem tem os encargos uma fonte de renda 
suficiente, pois do contrario a autonomia polícia torna-se apenas nominal, 
pois não pode agir, e agir com independência, que não dispõe de recursos 
próprios. 
 

Se esta renda deve ser renda própria, obtida por meio de exploração da 

competência tributária atribuída a cada ente federado, ou renda recebida por 
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transferências de recursos entre as esferas de governo, é uma das grandes questões 

debatidas na literatura econômica que estuda o Federalismo Fiscal57 e toca de forma 

especial o tema dos eventuais desequilíbrios observados em várias federações, 

notadamente no Brasil atual. 

Apesar de haver vários modelos de Federalismo Fiscal, Ter-Minassian aponta 

que, desde o final do século XX, instalou-se uma clara tendência de atribuição de 

responsabilidades de gastos e, em menor medida, de responsabilidades de arrecadação de 

recursos aos entes subnacionais. Ainda segundo a mesma autora, essa tendência ocorreu 

tanto em Estados Federais, quanto em Estados Unitários e pode ser explicada como reflexo 

da busca por formas mais participativas de governo, em que os líderes políticos seriam mais 

cobrados em termos de resultados e accountability.58  

Porém, ao mesmo tempo em que pode acarretar ganhos em termos de eficácia 

e bem-estar (o governo local conhece melhor as preferências do seu cidadão e pode ser 

melhor fiscalizado), a descentralização gera custos em termos de igualdade distributiva e 

gerenciamento macroeconômico com os quais as federações precisam lidar.59  

Assim, no Federalismo Fiscal deve-se dar especial atenção ao relacionamento 

dos entes federados, observando as regras mais adequadas a cada ambiente de modo a 

lidar com dois principais aspectos: responsabilidades de gastos e competências 

arrecadatórias. 

O desafio é encontrar uma forma de repartição de riquezas entre os entes 

federados que melhor atenda aos compromissos políticos previstos na Constituição de cada 

nação. A esse respeito, é preciso tecer uma análise bem mais profunda sobre os 

determinantes de cada modelo, buscando adequar a legislação e os mecanismos de 

distribuição fiscal à realidade de cada país, levando em consideração fatores políticos, 

sociais e até mesmo culturais60. 
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 Há uma miríade de aspectos que precisam ser levados em consideração no 

momento da definição da estrutura institucional que melhor regule as relações entre os 

entes federativos no Federalismo Fiscal. No entanto, a literatura tem apontado os 

seguintes aspectos-chave: a) atribuição de receitas; b) atribuição de gastos; c) 

transferências intergovernamentais; d)administração tributária; e) gestão financeira e 

orçamentária em um ambiente federativo de vários níveis; f) controle do nível de 

endividamento dos entes subnacionais.61 

 A experiência política mundial mostra uma multiplicidade de formas de lidar 

com estes aspectos para definição da estrutura legal fiscal ideal para cada país. O Brasil, 

uma Federação com marcantes desigualdades regionais, é exemplo de diversidade quanto 

ao uso de ferramentas de equalização fiscal, contando com a utilização de competências 

tributárias próprias, transferências obrigatórias de repartição de recursos tributários e 

ainda outras modalidades de transferências voluntárias e condicionais. 

Este breve trabalho analisa o Federalismo Fiscal no Brasil considerando que seu 

atual modelo político foi desenhado buscando, por um lado, atender a tendência 

descentralizadora que se iniciou após a segunda metade do século XX, que foi aqui 

impulsionada após o fim do regime militar e culminou com a promulgação da Constituição 

de 1988, quando se buscou atribuir autonomia política, financeira e administrativa aos 

entes subnacionais (Estados e Municípios).  

Buscou-se, com a nova ordem constitucional instaurada em 1988, aproximar 

governantes e cidadãos, sendo as localidades então reconhecidas como esferas mais 

capazes de realizar as políticas públicas atinentes aos novos direitos sociais. 

Sabe-se que o texto constitucional hoje vigente já sofreu diversas modificações 

desde a sua promulgação, em 1988. Além disso, o meio econômico, cultural e político 

apresenta grande alteração, o que acarretou um aumento significativo dos gastos sociais, 

conforme observado em estudo divulgado pelo Tesouro Nacional, que analisou o gasto 

social brasileiro a partir de 2002 até 2015, evidenciando sua composição em sete 

categorias: assistência social; educação e cultura; organização agrária; previdência social; 

saneamento básico e habitação; saúde; e trabalho e emprego.  
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Importante verificar que o estudo tratou dos gastos executados por todos os 

níveis da federação, abrangendo aqueles realizados diretamente pelo Governo Central, 

bem como suas transferências, vinculadas a gastos sociais, realizadas aos governos 

estaduais e municipais. O resultado da pesquisa revela o seguinte: 

 
Em linhas gerais, observa-se crescimento expressivo do gasto social direto ao 
longo do tempo, com aumento próximo a 3 pontos percentuais do PIB quando 
se comparam os patamares de 2002 e de 2015. Destacam-se os aumentos nos 
dispêndios com educação e cultura (0,74 p.p. do PIB) e assistência social (0,78 
p.p. do PIB), além da ampliação do já elevado patamar de dispêndios com 
previdência social (aumento de 0,97 p.p. do PIB). Em contrapartida, os 
dispêndios com saúde mantiveram-se estáveis no período. Ainda, merecem 
destaque os gastos tributários de natureza social, que aumentaram de 0,3% do 
PIB em 2002 para 1,8% do PIB em 2015, distribuídos nas diversas categorias 
consideradas sociais.62 
 

Diante disso, faz-se necessário verificar se a estrutura de divisão fiscal prevista 

hoje em nosso ordenamento vem atendendo às necessidades da Federação, apesar e todas 

estas modificações; ou se vem acarretando desequilíbrios que precisam de correção. 

Considerando que o Brasil passa atualmente por grave crise econômica e que os 

Estados, em particular, já atravessaram algumas fases de falência em suas contas desde a 

promulgação da constituição em 1988, tendo a primeira ocorrido em 1997, quando a União 

necessitou conceder subsídios, descontos e perdões de dívidas, é evidente que o modelo 

de Federalismo Fiscal brasileiro precisa ser revisto e reajustado, sob pena de o Brasil 

continuar vivenciando crises cíclicas. 

Um ponto que merece destaque e mostra o desequilíbrio que o Federalismo 

Fiscal brasileiro já apresentava 1997, é o fato de que as renegociações das dívidas entre a 

União e os Estado feitas naquela ocasião não atenderam questões de equidade e 

redistribuição, posto que os Estados mais beneficiados foram justamente aqueles mais 

ricos, ou seja, os que menos precisam de recursos63.  

É o que foi apontado pelo Tesouro nacional, no Portal Brasil64:  
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U ião assu iu as dívidas dos Estados ju to ao setor fi a eiro e outros age tes. 
Para fazer frente a esse compromisso financeiro, a União captou recursos junto 
aos mercados doméstico e internacional, sobre os quais paga juros compostos. O 
gráfico abaixo compara o custo médio de captação do Tesouro com os encargos 
cobrados dos Estados, desde a repactuação. 

 
 

 
 

O gráfico evidencia que, durante toda a vigência do refinanciamento das dívidas, o 
custo de captação da União foi superior aos encargos cobrados dos Estados, 
apo ta o Tesouro. E  outras palavras, os Estados e os e dividados, 
fundamentalmente os mais pobres, financiaram os mais endividados, ao 
patrocinar, via tributos, o subsidio implícito na renegociação da dívida em 
o dições ais favoráveis , ressalta a ota.  

 
Por outro lado, o sistema legal, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000) não foi capaz de prevenir novas situações de inadimplência nem 

de dar início à implantação de ações de contenção de gastos nesses mesmos Estados, que 

agora em 2016 voltam a buscar a renegociação de suas dívidas com a União. É interessante 

notar que, da mesma forma como ocorreu em 1997, os Estados mais endividados 

continuam hoje sendo aqueles mais desenvolvidos, situados nas regiões sul e sudeste do 

país, conforme mostram as estatísticas fiscais regionalizadas, produzidas pelo Banco 

Central do Brasil:65  
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Dívida líquida dos estados e municípios
1/

Composição

R$ milhões R$ milhões R$ milhões R$ milhões ilhões

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Mar

Região Norte

Dívida bancária 1 045 1 350 3 339 5 428 5 779 8 543 10 622 11 475 11 669 11 636

Renegociação (Lei nº 8.727/1993) 1 519 1 379 1 200 1 021  552  577  313  246  198  185

Renegociação (Lei nº 9.496/1997 ou MP nº 2.185/2001) 3 082 3 341 3 191 3 427 3 497 3 613 3 657 3 737 4 142 4 261

Dívida externa  864 1 378 1 272 1 632 1 676 2 414 3 636 5 209 7 616 6 932

Outras dívidas junto à União  134  109  80  54  32  23  15  7  79  78

Dívida reestruturada  396  473  314  277  286  290  317  351  516  470

Disponibilidades líquidas -4 268 -5 344 -5 061 -4 599 -6 335 -10 412 -11 679 -10 206 -8 299 -8 594

Total na região 2 773 2 686 4 336 7 239 5 487 5 048 6 880 10 818 15 920 14 967

Região Nordeste

Dívida bancária 2 254 2 701 5 462 8 331 10 395 12 531 16 524 20 726 23 375 22 852

Renegociação (Lei nº 8.727/1993) 9 086 8 395 7 351 6 237 4 012 3 102  696  458  344  316

Renegociação (Lei nº 9.496/1997 ou MP nº 2.185/2001) 18 270 19 177 17 796 19 067 19 301 19 898 19 427 19 595 20 894 20 489

Dívida externa 3 502 4 360 4 197 4 159 5 080 8 715 16 150 20 917 31 112 28 376

Outras dívidas junto à União  544  398  238  169  101  62  34  11  11  13

Dívida reestruturada 1 599 1 753  885  781  805  817  893  924 1 329 1 211

Disponibilidades líquidas -7 770 ###### -11 302 -9 666 -8 638 -9 250 -16 684 -15 612 -14 678 -16 352

Total na região 27 484 26 649 24 628 29 077 31 054 35 875 37 040 47 019 62 386 56 905

Região Centro-Oeste

Dívida bancária  332  464  844 1 597 3 574 5 788 8 586 12 235 14 001 13 583

Renegociação (Lei nº 8.727/1993) 10 568 10 429 9 797 9 082 8 066 7 239 6 429 5 982 5 648 5 586

Renegociação (Lei nº 9.496/1997 ou MP nº 2.185/2001) 10 975 12 315 12 165 13 506 14 150 13 616 13 695 13 171 13 156 12 744

Dívida externa  513  726  608  761 1 136 2 444 2 781 2 974 4 405 3 939

Outras dívidas junto à União  158  76  7  5  2  2  2  1  1  1

Dívida reestruturada  964 1 113  645  569  585  598  652  512  753  551

Disponibilidades líquidas -1 980 -2 835 -3 431 -2 306 -3 163 -4 114 -5 579 -6 280 -6 443 -6 841

Total na região 21 531 22 288 20 635 23 215 24 350 25 574 26 565 28 596 31 522 29 562

Região Sudeste

Dívida bancária 3 847 4 718 6 942 8 287 9 886 16 223 28 686 50 130 69 046 68 743

Renegociação (Lei nº 8.727/1993) 4 803 4 248 3 547 2 807 1 958 1 137  217 0 0 0

Renegociação (Lei nº 9.496/1997 ou MP nº 2.185/2001) ###### ###### 280 317 ####### 332 244 ####### 380 125 ####### 439 535 #######

Dívida externa 4 980 7 629 7 179 12 752 15 654 20 730 29 436 43 032 67 775 62 376

Outras dívidas junto à União 18 873 19 209 17 593 17 677 16 903 16 474 15 703 14 861 13 951 13 769

Dívida reestruturada 1 683 1 841  931  810  825  845  896  985 1 024  935

Disponibilidades líquidas ###### ###### -16 247 -17 221 -16 565 -15 550 -24 048 -18 437 -8 308 -19 326

Total na região ###### ###### 300 262 ####### 360 904 ####### 431 014 ####### 583 023 #######

Região Sul

Dívida bancária 1 923 2 167 2 818 3 604 4 242 5 760 6 660 9 919 11 584 11 550

Renegociação (Lei nº 8.727/1993) 1 575 1 514 1 356 1 234 1 089  959  797  201  245  258

Renegociação (Lei nº 9.496/1997 ou MP nº 2.185/2001) 46 961 53 197 52 707 56 316 59 040 61 071 63 746 65 621 71 308 72 724

Dívida externa 2 626 5 013 3 438 3 812 4 432 6 446 7 599 10 197 14 963 13 731

Outras dívidas junto à União 2 859 3 056 2 879 3 152 3 324 3 531 3 681 3 768 4 165 4 098

Dívida reestruturada  505  562  300  264  271  274  298  213  313  285

Disponibilidades líquidas -2 504 -4 819 -4 080 -2 680 -4 878 -4 728 -5 646 -6 012 -2 364 -2 308

Total na região 53 944 60 689 59 419 65 704 67 519 73 313 77 135 83 907 100 214 #######

Total Brasil
2/ ###### ###### 409 280 ####### 489 316 ####### 578 634 ####### 793 064 #######  

 

Diante desse quadro, é preciso levar em consideração que a descaracterização 

do projeto político originário de descentralização do qual resultou a Constituição Cidadã 

sem o necessário ajuste com vistas a preservar a viabilidade de exercício, por cada ente 

federativo, de suas atribuições e competências, pode ser apontado, em parte, como 

responsável pelo desequilíbrio federativo que aqui será analisado.  

Isso não significa que o projeto originário de 1988 seja perfeito ou não mereça 

qualquer reparo, mas simplesmente quer dizer que as mudanças da conjuntura política e 

social, bem como as alterações constitucionais empreendidas descaracterizaram sua ideia 

original de descentralização de poder e de fortalecimento do poder político local, que se 

encontra hoje incapaz de cumprir suas atribuições e de exercer seu papel regional de 

coordenação. 

É este difícil equilíbrio que está em jogo hoje no Brasil, com a tendência à 

centralização de recursos e riquezas pela União, em detrimento da efetiva autonomia 

política dos entes federativos, o que tem gerado distorções verticais e horizontais no 
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modelo federativo brasileiro que comprometem a autonomia do Estados, com repercussão 

negativa na realização das políticas públicas voltadas para a população, sobretudo os 

serviços essenciais, tais como de saúde, segurança e educação. 

 

2. A essência do Federalismo: Descentralização não é Federalismo 
 

Sabe-se que os Estados, no afã de cumprimento de seus objetivos e finalidades, 

sejam eles quais forem, necessitam recorrer a certo grau de descentralização, entendida 

estaà o oà oàfe e oàdaà o essão de poderes ou atribuições públicas a entidades infra-

estatais .66  

Não há como governar sem recorrer à atribuição de poderes por meio da 

descentralização e da desconcentração para possibilitar a execução das finalidades 

públicas. No entanto, cabe identificar e isolar os fenômenos da descentralização e da 

desconcentração para que eles não se confundam com a ideia de forma de Estado 

Federativo. 

A descentralização implica a criação, pelo Estado, de outra entidade dotada de 

personalidade jurídica própria. No entanto, a pessoa jurídica criada através da 

descentralização não se confunde, via de regra, com o próprio Estado. Não há, assim, a 

identidade do ente descentralizado com o Estado, mas sim a subordinação deste primeiro 

às finalidades estatais. 

Já a desconcentração não acarreta sequer a criação de novas pessoas de direito 

público para o exercício de múnus público, mas redunda tão somente na criação de órgãos 

estatais sem personalidade jurídica própria, que atuam personificando o Estado para tornar 

possíveis suas ações. São as divisões das funções e competências do Estado, exercidos por 

seus próprios órgãos. 

Importante notar, porém, que o fenômeno da descentralização pode se dar no 

âmbito administrativo ou político. A descentralização administrativa implica a atribuição de 

poderes ou funções de natureza meramente executória a pessoas jurídicas diversas do 

Estado para a satisfação das atribuições estatais. Já a descentralização política implica a 

concessão de poderes ou funções de natureza política, voltadas para tomada de decisões 

e realização das chamadas escolhas públicas. 
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Todavia, mesmo no caso de descentralização política, em que há a atribuição de 

poder de decisão genuinamente legislativa, os entes descentralizados, por maiores que 

sejam os poderes legislativos a eles conferidos, não podem ser confundidos com o próprio 

Estado. Não são o Estado, mas personalidades jurídicas de direito público criadas ex  post.  

Assim  seus  poderes  não  são  próprios  e  suas decisões legislativas não têm validade 

originária e nem possuem eficácia e executoriedade senão em decorrência do Estado que 

lhes é anterior.67 

Por outro lado, a forma pela qual o Estado se organiza é o modo como se 

dist i uiàoàpode à oàte idoàso ial,àouàseja,àoà odoàdeàoà Estadoàdispo àoàseuàdoàpode àe à

face de outros poderes de igual natureza (em termos de coordenação e subordinação) e 

quanto ao povo e ao território (que ficam sujeitos a um, ouà aisàdeààu àpode àpolíti o . 68 

Logo, a forma federativa de Estado não pode ser confundida com a mera 

descentralização, ainda que política, sendo esta última apenas uma ferramenta do Estado 

para possibilitar sua ação, podendo ser aplicada em variadas formas de Estado, inclusive 

em Estado unitários. Na China, por exemplo, há grande descentralização executiva de 

decisões e, nem por isso, trata-se de um Estado federal, mas de um típico Estado de forma 

unitária.69 

Tais distinções são fundamentais para que não se confunda descentralização 

política ou poderes atribuídos a províncias e regiões com forma federativa de Estado. É 

certo que nas federações há necessariamente a descentralização política, mas ela não é o 

único requisito para caracterizar uma federação. 

Mas o que vem a ser uma Federação, em outras palavras: qual o significado 

essencial do Federalismo? O estabelecimento de alianças entre regiões foi a motivação 

primordial do federalismo como hoje o conhecemos. Tal motivação não é nova na história, 

podendo-se indicar, como exemplo de sua antiguidade, as ligas que uniram as cidades-
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estado gregas em torno de finalidades comuns70. 

Porém, com as características hoje conhecidas, o Federalismo aparece em 

período histórico bem mais recente: nos Estados Unidos da América, com a Constituição da 

Convenção da Filadélfia, em  1787. A Federação que então surgia era constituída pela união 

qualificada das 13 colônias norte-americanas, em substituição à Confederação de Estados 

anteriormente existente. Mas qual a diferença entre a Confederação e o Federalismo? 

Como veio a se constituir uma forma de associação de localidades diversa da 

Confederação, mas que não se confunde com Estado unitário? 

Duas forças políticas principais são identificadas como subjacentes à formação 

do Federalismo norte-a e i a oà aà pa ti à deà :à osà fede alistas ,à ueà defe dia à aà

iaç oàdeàu àgo e oà e t alà fo teàeàosà a tifede alistas ,à ueàp opu ha àu àgo e oà

central mais fraco, com a defesa dos direitos de poder do Estados em sobreposição à um 

poder central que seria, pela ótica dos antifederalistas, uma criação artificial.71 

Essas duas forças forjaram, assim, o Federalismo norte-americano: distinto do 

Estado unitário, por não constituir um único centro de poder, mas também distinto da 

Confederação, já que o elo entre as ex-colônias se fazia mais forte com a presença de uma 

esfera de poder central em convivência com os poderes locais das ex-colônias. 

Foi essa configuração, mais tendente a um equilíbrio do que à exacerbação dos 

poderes, que acabou influenciando a formação do federalismo norte-americano.  

Ao longo do tempo, um grande número de Estados Federais foram adaptando o 

princípio federal surgido nos Estados Unidos às suas próprias realidades. E no que consiste 

este princípio federativo? Qual sua nota essencial? A resposta a esta pergunta encontra-se 

no equilíbrio das forças ou tendências que formam o pacto federativo de determinado país, 

quais sejam a tendência centralizadora, de formação de um Estado Nacional (centrípeta), e 

a Tendência Federal (centrífuga), que busca preservar o poder das localidades. 

Isso não significa que, para que se caracterize um Estado Federal, deva haver 

um equilíbrio perfeitamente simétrico entre as tendências centrípeta ou centrífuga. Ao 

contrário, uma das características mais marcantes do Federalismo é justamente a 

flexibilidade que permite sua adaptação às mais diversas realidades espaciais e temporais, 
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como nota Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
Ademais, uma vez instaurado jamais se petrifica: permanece sempre em 
e oluç o.à à O aà à dualista ,à o aà oope ati o .à âsà ezes,à u à o i e toà
centrípeto, leva à integração mais estreita: é o caso das confederações que 
se tornam Estados federais; ao invés, num impulso centrífugo, faz do Estado 
unitário um Estado federal, conforme ocorreu com o próprio Brasil. Enfim, 
sua flexibilidade permite um sem-número de concretizações. Está nisso a 
virtude de adaptação, que o faz apto a reger países de muito diferentes 
condições e peculiaridades. Daí também resulta a dúvida e, 
consequentemente,  a  polêmica  não  só  sobre  se  no  seu  campo  se  
incluem   certas f ulas,à o oàaàdoàEstadoà auto i o àespa hol,àouàoà
Estadoà egio al à italia o,à asà igual e teà sobre quais são os seus 
caracteres e princípios essenciais.72 
 

Justamente por esta plasticidade, o Federalismo moderno é indissociável do 

Constitucionalismo. A supremacia constitucional garante que o pacto de convivência dos 

governos locais e do governo nacional seja cumprido, cada qual respeitando sua esfera de 

exercício de poder. A autonomia das unidades federadas é, assim, outra característica   

essencial   do   Federalismo   e   significa   sua   capacidade   de auto-organização, 

autolegislação, auto-governo e auto-administração73. 

No entanto, a forma pela qual a autonomia é hoje preservada nas diversas 

federações existentes varia amplamente. Há modelos de federalismo que desafiam a 

noção de equilíbrio de forças, havendo federações onde o poder central é mais evidente 

que o local ou vice-versa. Justamente por isso o federalismo não comporta fórmulas 

prontas. 

É assim que na Espanha tem abrigo uma forma assimétrica de Federalismo 

que, contrariando a noção clássica de Federação de relações igualitárias de todos os entes 

com o governo central, adotou vários regimes especiais no tratamento dados às suas 

regiões autônomas. No Canadá, ao lado do aumento de participação federal no 

financiamento dos gastos das províncias, o que foi amplamente aceito pelas regiões, 

houve a exceção feita nesse modelo à província de Quebec, que optou por obter os 

recursos necessários ao financiamento de suas atividades de forma direta.  Desse modo, 

ao invés de obter um aumento de recursos via transferências recebidas do governo 
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central, houve a diminuição da alíquota federal de imposto de renda dos cidadãos de 

Quebec, o que ampliou sua base tributária e preservou sua autonomia na arrecadação dos 

recursos74. 

Hoje, a moderna doutrina do Federalismo político define que não existe um 

único critério mediante o qual se pode qualificar um país como Federal, devendo-se, 

assim, considerar um apanhado mais amplo de elementos, tais como: a) a existência de 

uma forma institucionalizada, real e efetiva de distribuição vertical de poder; b) garantias 

para o exercício desse poder; c) determinação, de maneira efetiva, de competências e 

responsabilidades a cada nível de governo; d) que os conflitos surgidos em diferentes 

níveis possam ser dirimidos por instâncias neutras de âmbito superior; e) que os âmbitos 

e procedimentos para a elaboração independente das respectivas normas estejam 

claramente estabelecidos e garantidos.75 

Logo, o que se deve fixar como essencial no Federalismo é a garantia de um 

espaço comum de convivência e diálogo das diversas esferas que formam a federação, 

pois é da essência dessa forma de governo que o exercício do poder político se dê de 

modo a permitir a coexistência dos entes federados em um único Estado que detém a 

soberania, mas que preserva, na ordem interna, a liberdade de suas partes constitutivas 

por meio de um constante debate típico da democracia. 

Numa federação caracterizada pelas disparidades econômicas e sociais como é 

a brasileira, um modelo de Federalismo perfeitamente simétrico, ou seja, pautado pela 

pressuposição de igualdade absoluta entre os Estados-membros e pela rigorosa separação 

de esferas, tal como o modelo do Federalismo norte-americano, poderia redundar em 

comprometimento da própria liberdade.76 

Assim, apesar da variedade de modelos de federalismo, é da essência dessa 

forma de governo a liberdade e o equilíbrio de forças. Tal equilíbrio não se traduz em uma 

dosagem equivalente de poder atribuído ao entre central e às localidades, já que, 
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conforme visto, existe grande diversidade de soluções neste campo, mas na preservação 

das condições de desenvolvimento e autodeterminação de cada localidade por meio da 

transparência e da possibilidade de participação nas decisões. É este pacto que deve ter 

sua essência preservada como expressão da liberdade que necessariamente fundamenta 

o federalismo. 

Isso não significa também a impossibilidade de haver o trânsito entre um 

modelo de Federalismo mais centralizado para um mais descentralizado ou vice-versa, 

mas tal transição só é possível através de um arranjo constitucionalmente  referendado e 

amplamente discutido entre o governo central e as localidades e que preserve o espaço 

de autonomia, ampla discussão e diálogo. 

A preservação da discussão, possibilitada politicamente pela democracia, é 

fundamental na era contemporânea, marcada por constante mutabilidade de situações e 

profusão de informações. Hoje os governos são reclamados a solucionar problemas que, 

na maioria das vezes, não possuem uma solução única, inclusive no campo jurídico, onde 

adaà ezà aisàdespo ta à uest esà ela io adasà o à o flitos ààààe t e tendências e até 

princípios que antes descansavam absolutos cada um em sua esfera própria de incidência. 

Justamente por isso, diante da impossibilidade de consenso, o desafio da 

solução de várias questões hoje colocadas apenas pode ser legitimamente enfrentado 

pela democracia, como representante da preservação de um campo de diálogo onde 

todas as tendências serão igualmente debatidas, apesar de prevalecerem, ao final, apenas 

algumas.77.  

 

3. As raízes históricas do Federalismo no Brasil e sua influência sobre o atual modelo de 

Federalismo Fiscal 

 
Aponta-se como traço histórico do Federalismo no Brasil uma certa alternância 
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entre centralização e descentralização do poder político, porém, não se pode deixar de 

reconhecer que a existência de um poder central forte determinou o perfil de relações 

políticas no Brasil e predomina até hoje, é o que reconhecem estudos especializados no 

campo da Ciência Política.78 

O Brasil Colonial foi caracterizado, de um lado, pela falta de integração das 

colônias e, de outro, pela existência de relações diretas destas com metrópole. Tal situação 

só se alterou com a vinda da família real para o Brasil no início do século XIX, quando a 

egi oàdoà‘ioàdeàJa ei oàpassouàaàagluti a àoàpapelàdeà ei o àeà le a touàasàdisputasàdasà

demais regiões em torno dos privilégios de ser sede da coroa. 

Após a independência, conflitos internos vieram à tona com a explosão de 

vários movimentos separatistas, o que fez com que a Constituição de 1824 apresentasse 

forte tendência centralizadora cristalizada no poder moderador: 

 
Nos teremos da Constituição de 1824, a monarquia, para além dos 
parlamentos e dos governos, sustentava-seà so eà u aà ha e,à aà ha eà deà
todaà o ga izaç oà políti a :à o Poder Moderador. Este era uma atribuição 
exclusiva do imperador, pela própria constituição apresentado como 

i iolável, irresponsável e inimputável.7920 

 

Com a proclamação da República em 1891, apesar de ter sido adotada, pela 

primeira vez a forma federativa, também inaugurou-se um período de predominância do 

poder central na política brasileira, com exceção da república de 1946, que durou muito 

pou o.à‘e atoàLessaàe pli aà ueàestaà ultu aàde isio ista àpe a e eàat àhojeà aàt adiç oà
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políti aàdoàB asilà o oà u aà e taàpe e izaç oàdoàPode àMode ado ,àhojeàso àaàfo aàdeà

um hipe p eside ialis o .80 

NaàCo stituiç oàdeà ,à aàpa àdaàde o atizaç oàdeàaspe tosàfu da e taisà

da vida política e social do País, reafirmou-se, no que diz respeito ao desenho do Poder 

Executivo federal, a cultura de concentração de poder, presente, entre outros aspectos, nas 

la gasàp e ogati asàdaàP esid iaàdaà‘epú li aà edidasàp o is ias,àpo àe e plo . 81
 

O artigo 1o da Constituição prevê a forma federativa de Estado, acrescentando 

que a República Federativa do Brasil será formada pela união indissolúvel de Estados, 

Municípios e Distrito Federal. Referida disposição é cláusula pétrea, significando que, a teor 

do art. 60, §4o, I, a forma Federativa de Estado não poderá ser modificada ainda que por 

meio de emenda constitucional. 

No que tange ao federalismo fiscal brasileiro, ou seja, ao modelo de distribuição 

de competências materiais e recursos entre os entes federados, tem-se que, termos de 

competências materiais, foram previstas competências privativas para a União (art. 21) e 

para os Municípios (art.30), tendo sido deixado aos Estados uma competência residual 

extremamente vaga (§ 1o do art. 25). 

Sobre a competência legislativa, ou seja, competência para fixar critérios legais 

sobre determinados assuntos, observa-se que, com o estabelecimento da competência 

esidualà aosà Estados:à “ oà ese adasà aosà Estadosà asà o pet iasà ueà oà lhesà à seja àà

edadasà à po à à estaà à Co stituiç o à a t.à à ,à §à º,à CF/ à eà aà e austi aà definição de 

competências de maior relevância em favor da União em diversos campos (arts. 21 e 22 da 

CF/88), as localidades ficaram com seu campo de liberdade legislativa seriamente 

comprometido, inclusive porque, no caso das competências comuns, cabe sempre à União 

a predefinição de normas gerais que estabelecem as diretrizes centrais (art.24 da CF/88). 

Ao lado do exaustivo rol de importantes competências em poder da União, aos 

Município são atribuídas as questões de interesse local (art. 30, CF/88), mas, como visto, os 

Municípios também encontram-se sujeitos a observar as normas gerais definidas pela 

legislação nacional, não sobrando muito à sua livre atuação. 

A par deste quadro que torna a União a disseminadora das prioridades de gasto 

                                                      
80

 Ibidem. As venturas do Barão de Munchausen. Jornal do Estado de São Paulo, 03 de julho de 2011. 
P. J5 
81

 Ibidem. As venturas do Barão de Munchausen. Jornal do Estado de São Paulo, 03 de julho de 2011. 
P. J5 



 

 
51 

e das diretrizes e das políticas, aos Estados é dado o encargo de financiamento 

(competência material) de vários direitos sociais tais como saúde, assistência e previdência 

social, desportos, educação, cultura, proteção ao meio ambiente e bens culturais, 

programas de construção de moradias e melhoria de condições habitacionais e de 

saneamento básico, combate à pobreza etc.82  No entanto, como não têm de fato poder 

para influenciar a formação das políticas e diretrizes, os Estados e Municípios foram 

transformados em meros executores de políticas ditadas pela União. 

Nessa realidade, as unidades federadas têm seu poder de influência nas 

decisões políticas seriamente comprometido. José Afonso da Silva reconhece a dificuldade 

enfrentada pelo Constituinte local em encontrar alguma matéria por meio da qual possa 

fazer prevalecer sua diversidade e autonomia: 

 
Vê-se, de tudo isso, que, embora a Constituição de 1988 tenha ampliado as 
bases do federalismo, com mais descentralização e autonomia às entidades 
federadas, ainda assim os seus contornos ficaram razoavelmente 
dependentes de preceitos e princípios limitadores nela estabelecidos. Resta 
ao Constituinte estadual  pesquisar nessa seara eriçada de dificuldade o 
caminho mais amplo de sua atuação, enriquecendo o conteúdo da 
Constituição Estadual e, assim, contribuindo para o aperfeiçoamento de 
nossas instituições federativas.83 

 

Em relação à possibilidade de auto-organização e autogoverno dos entes 

federativos locais, tem-se que a forma de organização já está predefinida pela Constituição 

no que diz respeito às três esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho critica esta preocupação do constituinte com a simetria entre os 

entes federados e a União, afirmando que ela não é nem necessária  e nem conveniente.84 

De fato, verificando a diversidade existente entre os Estados e Municípios brasileiros, este 

tratamento uniformizador impõe a padronização de estruturas governamentais muitas 
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vezes desnecessárias e ineficientes em alguns entes da federação que poderiam melhor 

organizar-se seguindo outras estruturas, como no caso da Espanha e do Canadá, já 

referidos. 

áà opç o àpelaà e t alizaç oàdoàpode à oàB asilà à efe e dadaàai daàe àout osà

aspectos presentes, inclusive, no sistema constitucional, podendo ser citado, como o 

principal deles, o fato de que cabe ao Poder Executivo Federal a proposição da agenda de 

gastos de vários programas a serem aplicados em toda a federação, na medida em que a 

proposta orçamentária é de competência privativa do Executivo.  

Já o Senado, como garantidor da participação do Estados nas importantes 

decisões legislativas do país, também não demonstra aptidão de representação das 

localidades, na medida em que os Senadores, por estarem vinculados a partidos políticos, 

atuam para resguardar os interesses de seus partidos e não os interesses dos entes 

federativos cuja vontade deveriam representar. 

Neste contexto, apesar de possuírem algumas competências de coordenação 

dos interesses regionais, Manoel Gonçalves Ferreira Filho adverte que os Senadores 

atua à t oà pa tida ia e teà ua toà osà deputadosà ueà ep ese ta à oà po o ,à oà ueà osà

contamina  com  a  mesma  espécie  de  posição  perante  o  Poder  Executivo  que 

a a te izaàaàC a aàdosàDeputadosà oàatualà odeloàdeà p eside ialis oàdeà oaliz o 85. 

Um outro aspecto importantíssimo da hipertrofia do Poder Executivo central no 

Brasil atual é a concentração de recursos em poder da União. Com a nova Constituição 

Cidadã, vieram à tona uma série de necessidades de gasto (autonomia dos estados e 

municípios, seguridade social universalizada etc.) que no início de nossa ordem 

constitucional foram mal dimensionados e, por isso, não encontraram fontes de receita 

suficiente. 

De fato, no início da vigência da nova Carta Política (quinquênio de 1994 a 

1998), houve um pequeno decréscimo da participação da União na receita tributária 

nacional disponível, apesar da criação de novas fontes de receitas em favor da União não 

partilháveis com os demais entes federativos.86 
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No entanto, com o abandono da ancora cambial em 1999 e a necessidade de 

adoção de uma política fiscal mais rigorosa, que tinha na União a responsável pela geração 

de superávits fiscais, houve uma crescente demanda de receitas por parte do governo 

central que não encontrava respaldo no texto constitucional original, o que foi 

solu io ado à o à suaà paulati aà alte aç o,à te do-se assistido a sucessivas medidas de 

aumento da carga tributária e alteração do texto constitucional via emendas que 

objetivavam a retenção de recursos em poder da União, em detrimento dos demais entes 

federativos.87 

Foi assim que as contribuições88, que não estavam sujeitas à partilha 

constitucional entre os entes federativos, se transformaram em mecanismos de aumento 

de receitas da União para fazer frente a todo tipo de gastos, o que foi ampliado com a 

gi a àdoàe ge hosoàa tifí ioàdaàdes i ulaç oàdeà e eitas. 
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A figura da desvinculação de receitas foi criada inicialmente em 1994, por meio 

da Emenda Constitucional de Revisão nº 01, e previu, para os exercícios financeiros de 1994 

e 1995, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da 

Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica. 

A EC nº 01 determinou que os recursos provenientes da desvinculação de 

impostos e contribuições89, que deveriam ser aplicados no custeio das ações dos sistemas 

de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação 

continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e outros programas de relevante 

interesse econômico e social. 

A partir de então, a desvinculação de receitas vem sendo mantida por várias 

Emendas ao longo do tempo (Emendas n. 10/1996, 17/1997, 27/2000, 42/2003,56/2007 e 

68/2011). Pelo mecanismo da DRU, que funcionou até 31 de dezembro de 2015 e já conta 

com novo projeto de emenda constitucional em trâmite no Congresso para sua 

manutenção e ampliação (PEC 143/2015), são desvinculados de órgão, fundo ou despesa 
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20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico seus adicionais e respectivos acréscimos legais. 

Apesar de ter havido a previsão, no §6o, do art. 76 do ADCT, de que a 

desvinculação não deveria reduzir a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito 

Federal e Municípios, há controvérsias na doutrina90 e ações judiciais (RE 840005 AgR, RE 

793578 AgR, RE 566007, RE 793564 AgR, RE 581375 AgR, ADI 3949 MC) 

 alegando a inconstitucionalidade do mecanismo. 
Trata-se de alteração constitucional que vem vigorando há 22 anos, tendo 

modificado de forma significativa a forma originária de alocação de recursos na federação, 

com repercussões negativas para Estados e Municípios, uma vez que, pelo mecanismo da 

desvinculação, a União acaba encontrando uma fonte de receitas desvinculadas nas 

contribuições, gerando as seguintes situações: a) Houve, com o tempo, uma migração da 

carga tributária dos impostos para as contribuições, pois a União não possui incentivos para 

aumentar tributos via impostos, pois teria que dividir tais valores com os demais entes da 

federação; b) os valores que antes iriam necessariamente para o custeio de serviços de 

saúde, educação, assistência social etc., com a desvinculação, deixam de ser aplicados pela 

União, restando aos Estados uma sobrecarga de serviços a serem realizados em favor da 

população. 

É preciso notar que a DRU desvinculou as receitas sem predeterminar onde as 

mesmas serão aplicadas. Hoje, sabe-se que as receitas desvinculadas via DRU são utilizadas 

para financiar despesas próprias do orçamento fiscal e servir ao pagamento do serviço da 

dívida pública, mas como não há destinação certa, podem ser, indiferentemente, 

realocadas para onde o governo federal entender pertinente. Tal decisão, vale destacar, 

não conta com a participação dos demais entes federativos. 

Chama a atenção o fato de que foram afastadas das desvinculações as regras 

atinentes à gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta (Lei 4.320/64 

e Lei de Responsabilidade Fiscal)91. 
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O problema atinente à falta de transparência no manejo dos recursos da DRU 

ficou evidenciado em trabalho realizado pelo Professor Fernando Facury Scaff sobre a 

desvinculação de receitas frente aos preceitos constitucionais. Ao tratar das consequências 

das desvinculações, o estudo demonstra, a partir da coleta de dados em diferentes veículos 

(exposição de motivos, trabalhos e relatórios realizados no âmbito do governo), que não se 

tem devidamente esclarecida a forma de cálculo dessas desvinculações, o efetivo montante 

de recursos desvinculados (os relatórios de gestão 

já apresentam números expurgados pela DRU) e a destinação final  desses 

montantes.92 

No entanto, esta não é a única característica arbitrária na instituição dessas 

desvinculações. O maior problema a elas relacionado é, justamente, seu caráter de burla 

aos desígnios estabelecidos pelo constituinte originário em relação a gastos em 

determinadas finalidades. 

De fato, as desvinculações subtraem, sem especificar onde serão aplicadas, 

receitas que tinham destinação predeterminada constitucionalmente para atendimento de 

garantias e direitos individuais, tais como: a) manutenção e desenvolvimento do ensino; b) 

financiamento de programas de desenvolvimento econômico; c) financiamento de 

programas ligados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; d) seguridade social; e) 

ações na área da saúde; f) investimentos nas áreas ambientais e de infraestrutura de 

transportes (desvinculação de recursos da CID). 

A consequência dessas manobras foi o aumento das receitas de contribuições 

em detrimento das receitas de impostos, o que reduziu a participação dos entes 

federativos na receita tributária nacional, gerando um notório desequilibro entre a 

centralização de receitas, por um lado, e a descentralização de gastos, por outro, já que os 

entes subnacionais preservaram sua competência material, devendo atender a várias 

responsabilidades.  

Os quadro abaixo mostra a mudança no perfil da base de incidência tributária 

desde a promulgação da constituição, deixando claro como a União pôde ampliar sua 

arrecadação por meio das contribuições, o que não foi acompanhando, em mesmo nível, 

pelos estados e municípios, conforme aponta o estudo elaborado por Aurélio Guimarães 
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Cruvinel e Palos93: 

  

  
  

Como a responsabilidade direta pela provisão de serviços aos cidadãos cabe aos 

Estados e Municípios (saúde, assistência social etc.), a saída foi a ampliação das 

transferências não-constitucionais, o que compromete seriamente a liberdade das 

localidades, já que tais transferências são realizadas no âmbito de programas específicos 

estabelecidos pela União, que, desse modo, monopoliza a agenda de indicação de 

prioridades de gasto: 

 
A rigidez dos orçamentos estaduais e municipais vem se acentuando nos 
últimos anos, à medida que o espírito de ampla liberdade para aplicação dos 
recursos transferidos que presidiu a elaboração da Constituição de 1998 foi 
sendo abandonado. Na versão original, o texto constitucional vedava a 
vinculação de tributos a órgão, fundo ou despesa, exceto os 25% da receita 
de impostos e transferências destinados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. No entanto, emendas ao texto constitucional introduziram novas 
regras que limitaram a liberdade no uso dos recursos municipais, como a 
vinculação dessas receitas para oferecer garantias referentes a dívidas com a 
União e para financiar ações de saúde. No caso do Fundef, a subvinculação 
de recursos ao ensino fundamental também acarretou nova ingerência nos 
orçamentos subnacionais. Não se trata de discutir o mérito dessas 
vinculações, mas sim de ressaltar que o seu efeito sobre a gestão dos 
e u sosàpú li os. 94 
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Conforme bem salientou Fernando Rezende no texto acima transcrito, este 

trabalho também não tem o objetivo de tecer considerações acerca do mérito das 

vinculações de receitas a programas ditados pela União, já que este assunto exige o 

exame detalhado de cada programa especifico e de outras variáveis que envolvem a 

capacidade das próprias localidades na liderança dessas políticas. No entanto, o que deve 

ser retido a respeito da análise aqui empreendida é que, de fato, a liberdade dos 

Municípios e Estados no que diz respeito à realização de escolhas de gastos encontra- se 

hoje sensivelmente reduzida. 

Apesar de formalmente não dever existir hierarquia entre os entes federativos, 

de fato esta hierarquia aparece em decorrência de capacidades dispares entre a União e 

os demais entes federados e esse desequilíbrio vertical, como será melhor examinado no 

próximo capítulo, compromete a  autonomia federativa. 

 

4. Desequilíbrio Federativo vertical: o problema das transferências  

 
Como visto, o atual modelo federativo brasileiro, ao mesmo tempo que busca 

consagrar uma tendência descentralizadora, impõe, na prática, pela discrepância de 

capacidade legislativa (de decisão) e financeira entre os entes federativos, uma tendência 

fortemente centralizadora do poder nas mãos do Poder Executivo federal, por todas as 

circunstancias financeiras e políticas já referidas neste trabalho. 

Surge, então, um outro problema: o significado da autonomia financeira e, em 

último grau, da liberdade dos entes subnacionais na execução de suas incumbências e na 

eleição das melhores políticas de atendimento de suas populações. 

No Brasil, o que existe hoje é um sistema complexo em que há a competência 

tributária de cada ente, cujas hiposuficiências são supridas por meio de transferências e 

repasses constitucionalmente previstos. Após a Constituição de 1998, tem-se assistido a 

um crescente aumento dessas transferências em detrimento de  receitas  próprias.  Esse  

movimento  tem  marcado o desenvolvimento do federalismo fiscal brasileiro95. 

No entanto, é preciso verificar até que ponto um modelo federativo calcado em 

transferências pode ser prejudicial. Os artigos 157 a 162 da Constituição preveem um 
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sistema de transferência de receitas da União aos Municípios e Estados e destes para os 

Municípios. Os repasses ocorrem por meio de fundos: o Fundo de Participação dos Estados 

(FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os quais recebem percentuais da 

arrecadação de tributos da União.  

Segundo previsto no art. 159 I, II e II da Constituição, os fundos de participação 

dos Estados e Municípios recebem 49% do produto da arrecadação dos impostos sobre 

renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados mais dez por 

cento produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Além disso, os Estados e 

Municípios recebem 29% (vinte e nove por cento) do produto da arrecadação da 

contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 177, § 4º. 

Além das transferências constitucionais, há também as transferências 

voluntárias, que são aquelas que ocorrem entre as unidades federativas mediante 

convênios e ajustes para realização de ações de interesse conjunto dos entes federados 

envolvidos. São repasses realizados a título de auxílio, cooperação e assistência financeira e 

não decorrem das determinações constitucionais já referidas. 

No entanto, considerando a necessidade de equidade na distribuição de 

recursos e verificando-se que a União ostenta maior capacidade financeira que os demais 

entes federados, foram realizados alguns estudos com vistas a esclarecer a racionalidade 

que estaria imperando no momento da escolha das unidades federadas a serem agraciadas 

com o auxílio de transferências voluntárias por parte da União. Chegou-se à preocupante 

conclusão de que o mecanismo das transferências voluntárias vem sendo utilizado no 

âmbito da União muito mais como instrumento de apoio parlamentar que como forma de 

um genuíno mecanismo de equalização federativa.96 97 

É interessante observar as conclusões do estudo empírico realizado por Octavio 

Amorim Neto e Andrei Gomes Simonassi, os autores analisaram dados empíricos atinentes 

ao volume transferências intergovernamentais per capita feitas pelo governo federal aos 

estados em termos reais, tendo chegado às seguintes conclusões: 
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Ao fim e ao cabo, a consecução dos objetivos políticos prepondera sobre os 
critérios de equidade: níveis mais elevados de transferência per capita estão 
associados à composição partidário-estadual das coalizões governativas 
(presnauf), enquanto maiores investimentos em infraestrutura e 
desenvolvimento (dinfr) estão relacionados a menor montante de recursos por 
habitante transferido a cada estado. Os testes aqui realizados permitem ainda 
diagnosticar uma tendência à manutenção das desigualdades inter-regionais no 
Brasil, uma vez que tanto o nível como a evolução dos recursos transferidos aos 
estados parece ser definida muito mais pela força política destes do que por 
critérios de redução das desigualdades inter-regionais e de atendimento das 
necessidades das populações locais. De maneira complementar, os resultados das 
estimações estatísticas reportadas neste artigo reafirmam o importante papel 
desempenhado pelas leis que limitam os gastos com o funcionalismo no combate 
ao uso da máquina administrativa para fins eleitorais. 
 

Diante de tal quadro, cabe indagar se, pela situação política diagnosticada no 

Brasil, em que o nível e a evolução dos recursos transferidos aos estados parece ser definida 

muito mais pela força política destes do que por critérios de redução das desigualdades 

inter-regionais e de atendimento das necessidades das populações locais, não seria o caso 

de fortalecer um sistema por meio do qual se pudesse preservar a autonomia financeira 

entes subnacionais. 

Tal questão é debatida na doutrina econômica que analisa o federalismo fiscal, 

que apresenta diversas opiniões muita vezes divergentes98, porém, na variedade de 

argumentos, há certo consenso em torno do entendimento de que o excesso de 

transferências aos entes federativos para o exercício de suas  competências no campo das 

políticas públicas é contrário ao princípio consagrado de que a descentralização fiscal de 

fato aumenta a eficiência e a eficácia do gasto público. 

 Wallace Oates e Musgrave, ao traçarem as características essenciais do 

federalismo fiscal, apontaram que sua principal vantagem reside no seu potencial alocativo, 

ou seja, é no desenho da oferta de bens públicos locais para as preferências e 

circunstancias particulares das diferentes jurisdições que os ganhos relevantes com a 

descentralização devem ser realizados
99

.  
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Ao longo do seu estudo, Oates, tratando do problema do desequilíbrio vertical 

na estrutura de atribuição competência tributária entre os entes federativos, ainda chama 

atenção para o fato de que um arranjo de repartição de receita tributária impróprio pode 

acarretar custos sociais do ponto de vista da eficiência e da justiça. 

De fato, ao financiar com recursos próprios os gastos os governos acabam 

gastando menos e melhor. Além disso, o financiamento dos serviços disponíveis aos 

cidadãos com os recursos por eles desembolsados diretamente ao ente que executa  os 

serviços aumenta a corresponsabilidade que deve haver entre contribuintes e governo, 

tornando cada cidadão um fiscal do bom emprego dos recursos públicos.100
 

Tudo isso aponta para o fato de que o papel das transferências é justamente o 

de equalizar algumas discrepâncias de capacidade de exploração das bases geradoras de 

recursos próprios de cada ente federativo, mas sem que se transformem em recurso 

predominante. Infelizmente, não é isso que vem ocorrendo no Brasil. 

Com efeito, após a promulgação da Constituição de 1988, a contribuição de 

receitas próprias para o financiamento dos governo locais passou de 3/4 para 2/3. Houve 

expressivo aumento de transferências federais e é interessante notar que esse incremento 

deve-se, justamente, aos repasses vinculados aos gastos sociais. 

Tal aspecto é de suma importância quando foi visto que a eficiência e a eficácia 

da gestão pública encontra-se ligada à execução de políticas com recursos próprios e, de 

preferência, arrecadados dos usuários dos serviços públicos. 

Além disso, é importante notar que justamente as municipalidades são as que 

mais dependem de transferências, o que distancia ainda mais o cidadão do nexo que deve 

existir entre pagamento de tributos e prestação de serviços. 

Tal situação dificulta o relacionamento entre cidadão e Estado nos assuntos 

relacionados ao gasto público presente no conceito de Accountability, que significa a 

atitudeà ouà o diç oà que devem observar os servidores públicos, que consiste na 

responsabilidade fiduciária de cumprir tarefas específicas e de prestar contas de forma 
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p e isaàeàopo tu a .101 

Essas noções abrem espaço para que se questione, no modelo  federativo 

brasileiro, o excesso de transferências sem a devida participação das  esferas subnacionais 

e de seus moradores na responsabilidade pelas escolhas relacionadas aos gastos. 

Assim, verifica-se que a atual configuração de repartição de recursos entre os 

entes da federação, sobretudo a concentração de recursos no âmbito do governo federal é 

sério dado de comprometimento do equilíbrio vertical na federação brasileira, com reflexos 

negativos na autonomia dos entes federativos subnacionais. 

Tais distorções apenas poderão ser corrigidas a partir de um amplo debate que 

leve em consideração a atual conjuntura econômica, social e política, inclusive as várias 

modificações ocorridas no texto constitucional e a mudança no perfil da base tributária 

brasileira. Com base na análise desse novo cenário, deve-se então proceder ao reajuste do 

pacto federativo vigente, visando a equilibrar as distorções aqui já apresentadas. 

 
 
Conclusões 
 
 

Os Estados Federais são basicamente formados pela união de diversos entes 

locais dotados de autonomia, os quais dividem o poder e as competências em busca da 

satisfação dos objetivos nacionais (comuns a todos os entes) e específicos de cada 

localidade.  

A literatura tem apontado as seguintes características para identificação dos 

Estados Federais: a) a existência de uma forma institucionalizada, real e efetiva de 

distribuição vertical de poder; b) garantias para o exercício desse poder; c) determinação, 

de maneira efetiva, de competências e responsabilidades a cada nível de governo; d) que 

os conflitos surgidos em diferentes níveis possam ser dirimidos por instâncias neutras de 

âmbito superior; e) que os âmbitos e procedimentos para a elaboração independente das 

respectivas normas estejam claramente estabelecidos e garantidos. 

O modo de distribuição de recursos escassos entre os entes federados é 

analisado no campo do Federalismo Fiscal e seu estudo jurídico se presta a avaliar as 
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formas e meios a partir dos quais os Estados Federais procedem à partilha de atribuições e 

recursos entre os entes federados. 

Em um modelo ideal, as atribuições de cada ente federativo devem estar de 

acordo com sua capacidade fiscal, ou seja, ao repartirem-se os deveres, deve-se repartir a 

renda necessária para realização dessas atribuições. 

No entanto, ao longo deste artigo foram apontadas algumas distorções no 

modelo federativo brasileiro atinentes à excessiva concentração de recursos em poder da 

União em detrimento dos demais entes federados (Estados e Municípios) que, por sua vez, 

apresentam um volume de atribuições incompatível com os recursos recebidos, 

ocasionando o fenômeno conhecido como desequilíbrio federativo vertical.  

Além disso, também foram apontados desequilíbrios federativos de ordem 

horizontal no Brasil, na medida em que tanto o nível como a evolução dos recursos 

transferidos aos estados não parece ser definida por critérios de redução das desigualdades 

inter-regionais.  

Com efeito, após a descaracterização do projeto político originário de 

descentralização do qual resultou a Constituição de 1988 e ainda após profundas mudanças 

no quadro social e econômico, não houve o necessário ajuste no modelo federativo com 

vistas a preservar a viabilidade de exercício, por cada ente federativo, de suas atribuições e 

competências, o que vem gerando  o desequilíbrio federativo analisado ao longo do 

trabalho.  

Há vários aspectos que necessitam ser reexaminados, a fim de se definir um 

novo pacto federativo apto a enfrentar os desafios atuais. Com base na análise do atual 

modelo federativo vigente no Brasil, sugere-se sejam repensados os aspectos a seguir 

enumerados, com vistas a se alcançar um modelo federativo mais eficiente: a) o modelo 

perfeitamente simétrico de federalismo adota no Brasil, pautado pela pressuposição de 

igualdade absoluta entre os Estados-membros e pela rigorosa separação de esferas, tal 

como o modelo do Federalismo norte-americano; b) a impossibilidade de auto-organização 

e autogoverno dos entes federativos locais, estando estes hoje limitados a adotar a forma 

de organização predefinida pela Constituição; c) repartição de competência legislativa, ou 

seja, competência para fixar critérios legais sobre determinados assuntos, as localidades 

ficaram com seu campo de liberdade legislativa seriamente comprometido, inclusive 

porque, no caso das competências comuns, cabe sempre à União a predefinição de normas 
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gerais que estabelecem as diretrizes centrais (art.24 da CF/88); d) o aumento das receitas 

de contribuições sem detrimento das receitas de impostos, o que reduziu a participação 

dos entes federativos na receita tributária nacional, gerando um notório desequilibro entre 

a centralização de receitas, por um lado, e a descentralização de gastos, por outro, já que 

os entes subnacionais preservaram sua competência material, devendo atender a várias 

responsabilidades; e) a ampliação das transferências não-constitucionais, o que 

compromete seriamente a liberdade das localidades, já que tais transferências são 

realizadas no âmbito de programas específicos estabelecidos pela União, que, desse modo, 

monopoliza a agenda de indicação de prioridades de gasto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Algumas dificuldades na admissibilidade dos recursos excepcionais surgem em 

virtude da deficiência de compreensão por parte dos julgadores da sistemática da divisão de 

competências entre o STF e o STJ. A obrigatoriedade da interposição dos recursos 

extraordinário e especial na mesma ocasião é uma destas questões tormentosas. 

Este trabalho buscará esclarecer os contornos da simultaneidade no âmbito do 

processo civil e sua aplicação aos recursos excepcionais, de modo a demonstrar a 

impropriedade de negativas de seguimento a recursos extraordinários e especiais, com base 

em inexistente preclusão consumativa, impondo prejuízos aos jurisdicionados.  

Para efeito da argumentação tecida nesse trabalho, a referência conjunta ao 

Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial será feita através da expressão Recursos 

Excepcionais, em razão de significar o gênero do qual aqueles dois recursos seriam espécies. 

Recursos Excepcionais, portanto, são aqueles cabíveis após as instâncias ordinárias de 

jurisdição. 

 

1.  A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O STF E O STJ E A INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL 

 

Com a inserção de uma nova Constituição Federal num ordenamento jurídico, 

surge a necessidade de um período de transição, durante o qual a comunidade jurídica 

empenha-se em mensurar a validade, ou não, dos textos legais preexistentes, bem como a 

adaptação destes aos novos parâmetros constitucionais impostos. 
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Embora os anos que se seguem à edição de uma nova constituição sejam mais 

dinâmicos, em virtude da necessidade preeminente de adaptação referida, alguns temas e 

dúvidas levam ainda um tempo maior para a sua avaliação e solução. Essa demanda maior 

de tempo se justifica pelo fato de que antes de se posicionar a respeito da validação ou não 

de um determinado instituto, a comunidade jurídica deve proceder à experimentação das 

inovações trazidas pelo novo texto constitucional. 

Um destes temas é a simultaneidade de interposição dos recursos extraordinário 

e especial, em virtude da divisão de competências instituída entre o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Tomando como base estas modificações no 

Ordenamento Jurídico brasileiro, a questão há de ser analisada, levando-se em conta a 

necessidade de adaptação de alguns institutos, que até então possuíam contornos rígidos, 

uma vez que eram aplicados tão-somente nas hipóteses de singularidade de recursos.  

Essa maleabilidade dos contornos dos referidos institutos faz-se necessária para 

que normas processuais e constitucionais aparentemente antagônicas possam ser 

harmonizadas, de modo a viabilizar a realização das inovações jurídicas. Os novos contornos 

da sistemática processual hão de ser assimilados pelos aplicadores do Direito, sob pena de 

atravancar o desenvolvimento do Direito Processual, que possui a sua dinâmica, tal qual 

aquela existente no Direito Positivo. 

Por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma 

reestruturação no Poder Judiciário. O Tribunal Federal de Recursos, que tinha como principal 

competência julgar os processos da Justiça Federal em segunda instância, foi dividido em 

cinco Tribunais Regionais Federais. Em seu lugar, foi criado o Superior Tribunal de Justiça, 

que herdou a competência remanescente do Tribunal Federal de Recursos, assim como 

recebeu parte da competência até então exercida pelo Supremo Tribunal Federal.   

Do âmbito do Recurso Extraordinário, foi retirada a parcela que dizia respeito à 

proteção da legislação federal em geral  em contraposição à matéria constitucional 

propriamente dita  e destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o Superior 

Tribunal de Justiça foi criado com uma competência originária, ordinária e especial, sendo 

esta última a mais importante, uma vez que confere ao Tribunal o papel maior de defensor 

da legislação federal. 

Os Recursos Extraordinário e Especial integram a chamada instância de 

superposição. O que há de peculiar e comum entre os chamados órgãos de superposição, 
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e pli aàC didoàDi a a o,à àaà o pet iaà ueàt àpa aà julga à e u sosài te postosàe à

causas que já tenham exaurido todos os graus das Justiças comuns e especiais. Por isso é 

ue,à o oàseàdiz,à elesàseàso ep e àaàelas à CINT‘á-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral 

do Processo, 25ª Ed., Ed. Malheiros, pág.196). 

Os recursos extraordinários não se destinam à correção de decisões injustas, 

uma vez que não configuram mais uma possibilidade de impugnação, mas um remédio de 

cunho político-constitucional que permite ao STF e ao STJ cumprirem o seu dever de manter 

o império e a unidade do Direito Constitucional e Infraconstitucional. O provimento sobre o 

direito subjetivo individual do recorrente é um efeito indireto ou reflexo do provimento do 

recurso, motivado pela missão do Tribunal de manter a integridade da ordem jurídica. 

Portanto, estes recursos têm uma dupla finalidade: uma pública e outra privada. 

A sua finalidade ideal é a correta aplicação da lei e a concreta é a correção do prejuízo 

sofrido pela errônea interpretação da norma jurídica. 

Casos há em que a decisão do Tribunal de 2o. Grau , estadual ou federal, fundou-

se em duplo fundamento, um de natureza constitucional e outro de natureza legal. Neste 

caso, tanto o Recurso Especial como o Recurso Extraordinário deverão ser interpostos na 

mesma oportunidade. 

A parte tem não só a faculdade, como o dever de interpor ambos os recursos, 

sob pena da prejudicialidade do recurso efetivamente interposto. Os Tribunais Superiores já 

sumularam a matéria:  

 
É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em 
fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si 
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário 
(Súmula no. 126/STJ). 
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 
no. 283/STF) 
 

O fundamento de tal posicionamento se justifica pelo fato de que o julgamento 

doà ‘e u soà Espe ialà oà ge a iaà efeitoà p ti oà algu à osà autos,à u aà ezà ueà p o idoà oà

recurso especial, fica afastado o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido; 

todavia, à falta do apelo extraordinário, transita em julgado o fundamento constitucional 

daquele aresto, suficiente, por si só, para mantê-lo à Quest oàdeào de à oà‘Espà o.à . -

5-SP, Min. Antônio de Pádua Ribeiro).  
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2.  PARÂMETROS DO PROBLEMA 

 

Algumas decisões judiciais negam seguimento a recursos excepcionais se eles 

não forem protocolizados conjuntamente, no mesmo momento temporal, ainda que ambos 

sejam apresentados dentro do prazo recursal próprio. Leia-se, a título de exemplo, o 

conteúdo da decisão judicial proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco no Recurso Extraordinário nº 365652-8: 

 
Reflexão subsidiada pelas informações de minha Assessoria permite-se despachar 
como segue. Recurso extraordinário tirado contra acórdão em sede de apelação. 
Ante a ocorrência de preclusão consumativa, todavia, o recurso é incognoscível. É 
que, em 03 de agosto de 2015 (protocolo nº 922564), foi interposto recurso 
especial pelo mesmo recorrente, e a petição do recurso extraordinário só foi 
apresentada em juízo no dia 04 de agosto de 2015 (protocolo nº 922817), 
quando, na verdade, os dois recursos deveriam ter sido interpostos 
concomitantemente. Retenha-se, por oportuno, que "2. A controvérsia que 
abrange duplo fundamento (constitucional e legal) impõe ao recorrente o dever 
de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial em face do 
acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. Dessa forma, o recurso extraordinário não 
interposto em momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão e à sua 
consequente inadmissão.  
Precedentes: ARE 668.989-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe 12.04.12; RE 518.257/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Eros Grau, DJe de 30.04.08; RE 411.594-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Celso de Mello, DJ de 08.06.07. 3. (STF - 1ª T., RE 706194 AgR / DF, rel. Min. Luiz 
Fux, DJe de 01.02.2013, trecho da ementa).  
 

Bem por isso, não conheço do recurso. Publique-se. Recife, 18 de novembro de 

2015. Des. Fernando Eduardo Ferreira 2º Vice-Presidente 

O entendimento do julgador é de que o Recurso Extraordinário seria inadmissível 

por ter sido protocolizado dentro do prazo recursal, mas em dia distinto do Recurso Especial. 

O fundamento utilizado é o de que teria ocorrido a preclusão consumativa pela 

apresentação dos dois recursos em dias distintos.  

ál àdisso,à es oàpa ti doàdoàp i ípioàdeà ueàseàt ata aàdeà o t o siaàdeà

duploà fu da e to ,à oà julgado à deuà segui e toà aoà ‘e u soà Espe ialà i te postoà

p i ei a e te,àai daà ueàoà fu da e toà o stitu io alàdaà o t o sia à oàte haàlog adoà

apreciação, em razão da suposta incidência da preclusão consumativa pelo protocolo 

diferido. 
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Como esta decisão, outros pronunciamentos judiciais são proferidos nas diversas 

instâncias e circunscrições territoriais confundindo as noções de conjunção e 

simultaneidade, impondo restrições ao prosseguimento de recursos para os Tribunais 

Superiores pela inadequada interpretação das disposições legais que regem os recursos 

destinados aos Tribunais Superiores.  

A questão que interessa esclarecer é se há preclusão consumativa nos casos em 

que duas manifestações processuais, que pela lei devem ser praticadas na mesma ocasião, 

são protocolizadas em dias distintos, ainda que dentro do prazo assinalado. Além desta, 

impõe responder se tais regramentos e conseqüências são aplicáveis aos recursos 

excepcionais. 

 

3.  POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS  

 

Alexandre Freitas Câmara, ao analisar a interposição de contestação e 

reconvenção, que pelas normas de regência deviam ser simultâneas, identificou a 

simultaneidade com o mesmo momento: 

 
[…]àa contestação e a reconvenção devem ser oferecidas simultaneamente. Isto 
significa dizer, evidentemente, que as petições devem ser oferecidas no mesmo 
momento, sob pena de ocorrer a preclusão. Assim, por exemplo, se o réu oferece 
contestação no décimo dia do prazo, não poderá, posteriormente, oferecer 
reconvenção (ou vice-versa, tendo o réu reconvindo, não poderá, depois, 
o testa à CÂMá‘á,àále a d eàF eitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. I. 

15 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p. 351).  
 

Ainda sobre o caso das respostas do réu, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade defendiam a ocorrência da preclusão consumativa nos casos em que as peças não 

eram ofertadas simultaneamente: 

 
1. Simultaneidade: o réu não precisa contestar para poder reconvir. No entanto, 
se quiser apresentar as duas formas de resposta, terá de fazê-lo 
simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. Haverá preclusão do direito de 
reconvir, independentemente de haver ainda prazo, se, por exemplo, o réu 
contestar no 3º dia do prazo e pretender reconvir depois disso. 
2. Preclusão consumativa: Caso não sejam apresentadas simultaneamente a 
contestação e reconvenção, ocorre preclusão consumativa: a oportunidade para 
fazê-lo já terá se consumado. Quanto o réu apresentar uma dessas duas formas 
de resposta, quanto á outra terá havido preclusão consumativa. Por exemplo: o 
réu contesta no 4º dia do prazo; se quiser reconvir depois, dentro dos onze dias 
restantes, não mais será admissível a reconvenção, porquanto a oportunidade 
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para a prática do único ato complexo já se consumou. Querendo o réu contestar e 
reconvir, deverá fazê-lo no mesmo momento processual, pois nesse caso a lei 
exige a simultaneidade das duas formas de resposta, isto é, dois atos (contestar e 
reconvir) têm de ser praticados no mesmo momento processual: praticado um só 
deles, a oportunidade para a prática dos dois já se consumou, tendo havido 
preclusão consumativa quanto ao outro. 
 (NERY JR. Nelson. ANDRADE. Rosa Maria de. Código de Processo Civil 
Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pág. 493 - nota art. 
299). 
 

Já Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa, interpretando a simultaneidade 

prevista no art. 299 do Código de Processo Civil, se posicionavam de forma mais flexível: 

 
O advérbio "simultaneamente" dá a entender que, apresentada a contestação 
sem reconvenção, preclui o direito de reconvir, e vice-versa, mas essa 
interpretação, demasiado rigorosa, não parece correta (pois a própria 
contestação, depois de apresentada, pode ser aditada, se o réu estiver no prazo 
pa aàoà adita e to . à NEG‘ÃO,à Theot ioà eàGOUVÊá,à Jos à ‘o e to.àCódigo de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 38 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
P. 419 - nota art. 299:2). 
 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há decisões nos dois sentidos. Pela 

ocorrência da preclusão consumativa, o acórdão do Recurso Especial nº 31.353 costuma ser 

repetido na maioria dos julgados que o seguiram: 

 
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E CONSIGNATÓRIA. 
PEDIDO RECONVENCIONAL PARA A RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DA RECONVENÇÃO APÓS A 
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CPC, ART. 
299.INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO 
PREÇO SOLUCIONADAS À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E DOS 
FATOS.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7-STJ. 
PREQUESTIONAMENTO, ADEMAIS, DEFICIENTE. SÚMULA N. 211-STJ. 
I. A ausência de prequestionamento impede a apreciação da controvérsia em toda 
a sua extensão, em face do óbice da Súmula n. 211 do STJ. 
II. Firmado pelo Tribunal estadual, soberano no exame da prova e do contrato, 
que a obtenção de financiamento não constituía condição do pacto, e que 
inexistia vedação à correção monetária do saldo do preço, portanto insuficiente o 
valor consignado sem atualização, a matéria não tem como ser revista, nos 
termos das Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte. 
III. Aplica-se o princípio da preclusão consumativa, adotado pela uniforme 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à regra do art. 299 do CPC, de sorte 
que tardio o pedido reconvencional apresentado após o oferecimento da 
contestação pelo mesmo réu, ainda que antes de terminado o prazo original de 
defesa. 
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido, para julgar extinta a 
reconvenção e, conseqüentemente, a pretensão rescisória do compromisso de 

https://jus.com.br/tudo/recurso-especial
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compra e venda. (RESP 31.353 SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 
16/08/2004) 
 

No sentido da inocorrência da preclusão consumativa, a terceira Turma decidiu 

no REsp132.545: 

PROCESSUAL CIVIL - CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO, AMBOS APRESENTADOS 
NO MESMO PRAZO DA RESPOSTA - INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA E SISTEMATICA 
DO ART. 299 DO CPC. 
I  - NÃO OCORRE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, QUANDO AINDA NO PRAZO DA 
RESPOSTA, CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO SÃO OFERTADOS, EMBORA A 
RECONVENÇÃO TENHA SIDO ENTREGUE DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. 
II - ‘ECU‘“OàNÃOàCONHECIDO.  
(REsp 132545/SP, Rel. Ministro waldemarzveiter, DJ 27.04.1998) 
 

Parte do voto do Relator transcreveu trecho esclarecedor do acórdão recorrido: 

 
É certo que existem decisões e entendimentos doutrinários em sentido contrário, 
asà oà seàpodeàda à i te p etaç oà t oà igo osaàaoàad ioà si ulta ea e te à

utilizado no art. 299 do Código de Processo Civil. 
Deve-se entender por oferecimento simultâneo o oferecimento na mesma 
ocasião, ou seja, dentro do prazo de resposta, que é comum para a contestação, 
reconvenção e para as exceções. 
 

4.  A SIMULTANEIDADE NO PROCESSO CIVIL 

 

No Direito Civil, no qual se regula atos, fatos e seus efeitos, o tempo deve ser 

considerado na estrita precisão da sua ocorrência. Neste campo do Direito, modificações 

temporais podem gerar ou extinguir direitos e relações jurídicas, de modo que são 

relevantes as frações contábeis da passagem do tempo. Nesse contexto, simultaneidade no 

Direito Civil significa ocorrência rigorosamente no mesmo momento, consideradas todas as 

unidades de mensuração do tempo. 

No âmbito do Direito Processual, a simultaneidade temporal é uma ficção. Não 

há espaço para a prática, pela mesma parte, de dois atos simultâneos. Mesmo que dois 

recursos sejam interpostos no mesmo dia, eles não serão protocolizados no mesmo 

momento. Haverá sempre um lapso de segundos ou minutos entre um protocolo e outro.   

Por esta razão, ainda que se utilizeà aà e p ess oà si ulta eidadeà dosà e u sosà

e ep io ais ,à aà e dadeà elesà oà s oà si ult eos.à T ata-se de convenção 

acadêmica/doutrinária que neste trabalho tem que ser profundamente questionada, uma 
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vez que da exata compreensão dos institutos depende a correta conclusão acerca do 

problema. 

Havendo a impossibilidade prática da simultaneidade absoluta no âmbito do 

processo, é a legislação que vai estipular se os dias, horas, minutos e segundos são 

irrelevantes para a prática dos atos processuais, delimitando-se assim a noção de 

simultaneidade processual. Este aspecto é fundamental para o desenvolvimento da idéia da 

simultaneidade recursal. 

Os atos processuais são praticados de acordo com a previsão legal de um 

encadeamento lógico de atores e prazos. Portanto, no Direito Processual, a noção de 

o e to à te à u aà o epç oà disti taà daà doà Di eitoà Ci il.à E ua toà oà Di eitoà Ci il,à osà

fatos ocorrem nos momentos temporais aleatórios da existência, no Direito Processual os 

atos são praticados nos precisos lapsos temporais designados para a sua prática. 

Dessa forma, o momento para a resposta do réu é o prazo após a citação, o 

momento para a prolação da sentença é após a conclusão do processo ao Juiz e o momento 

da interposição do recurso é o prazo após a publicação da decisão judicial. Não há marcação 

de dia, hora e minuto específicos para a prática de atos processuais, mas um lapso de tempo 

em que tais atos podem ser praticados. 

Quando a legislação processual civil determina que mais de um ato processual 

seja praticado si ulta ea e te ,à issoà sig ifi aà ueà de e à se à p ati adosà oà es oà

momento processual, ou seja, no mesmo prazo designado pelas regras de regência. 

5.  A PRECLUSÃO CONSUMATIVA 

Na legislação processual vigente, diferentemente da sistemática do Código de 

1939, que facultava ao recorrente modificar o tipo de recurso, impera, segundo o 

entendimento majoritário da doutrina brasileira, o princípio da consumação ou preclusão 

consumativa.  

Pelo princípio da preclusão consumativa, no momento da interposição do 

recurso, o recorrente define o âmbito da sua insurgência, não podendo alterar 

posteriormente, ainda que dentro do prazo legal, nem o tipo nem o objeto da sua 

irresignação. Para cada decisão proferida, portanto, há apenas uma oportunidade de 

recurso.  

 Interposto o recurso, o recorrente não poderá aditá-lo com novos argumentos 

ou alterar as razões utilizadas. Ainda, por força desse princípio, é vedado ao recorrente 
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desistir do recurso apresentado para a protocolização de outro, ainda que para tanto 

houvesse prazo restante. 

 O princípio da preclusão consumativa era tido como aplicável às hipóteses de 

defesa do réu (contestação e reconvenção) no sistema do Código de 1973, em razão do 

texto legal (art. 299), que expressamente previa que tais opções de defesa fossem utilizadas 

si ulta ea e te .àNaàsiste ti aàdoàC digoà ige te,à oàh àdisposiç oàse elha te,àu aà

vez que a reconvenção deverá ser doravante formulada na própria contestação (art. 343). 

No que diz respeito aos recursos, a sistemática da preclusão consumativa 

permanece aplicável na legislação vigente no que diz respeito às impugnações recursais em 

si mesmas consideradas. Ou seja, de uma maneira geral, todos aqueles recursos cabíveis 

contra uma decisão judicial não podem ser renovados ou modificados após uma primeira 

insurgência manifestada nos autos. 

Conforme demonstrar-se-á a seguir, entretanto, esta regra não se aplica ao  

Recurso Extraordinário em relação ao Recurso Especial ou vice-versa. O conteúdo destes 

recursos é distinto, em razão da divisão da competência recursal excepcional entre o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A insurgência dirigida ao Superior 

Tribunal de Justiça não poderá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, nem tampouco 

o Superior Tribunal de Justiça, de forma contrária, poderia analisar os Recursos 

Extraordinários interpostos. 

A preclusão consumativa, portanto, é instituto que, a princípio, não guarda 

relação com os recursos excepcionais somente pelo fato destes terem oportunidade de 

protocolização conjunta. Essa característica não os diferencia dos demais recursos para 

efeitos da vedação de renovação ou modificação posterior à sua interposição. 

 

Conclusão: da inocorrência da preclusão consumativa entre os recursos excepcionais 

interpostos em dias distintos 

 

Em relação aos recursos excepcionais, a legislação nunca utilizou o termo 

si ult eos ,à pa aà e igi à ueà estesà fosse à i te postosà aoà es oà te po.à Oà a t.à à doà

Código de Processo Civil de 1973 determinava apenas que o recurso extraordinário e o 

recurso especial fossem interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal 
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recorrido, em petições distintas. Da mesma forma dispõe o art. 1.029 do Código de Processo 

Civil vigente. 

Portanto, pelo aspecto meramente semântico, se a lei não exige que a 

interposição seja simultânea, não é aceitável impor a aplicação do princípio da preclusão 

consumativa aos recursos excepcionais interpostos em dias distintos, sob pena de impor ao 

jurisdicionado sistemática mais restritiva do que a previsão legal. 

Ocorre que também socorre à idéia da imprestabilidade da preclusão 

consumativa aos recursos excepcionais a análise teleológica dos institutos envolvidos na 

questão. Os Recursos Extraordinário e Especial têm cada um o prazo de quinze dias, ainda 

que estes corram concomitantemente quando interpostos contra a mesma decisão, ou 

contra capítulos da mesma decisão. 

Nos casos em que a decisão do Tribunal de 2o. Grau , estadual ou federal, 

fundou-se em duplo fundamento, um de natureza constitucional e outro de natureza legal, 

tanto o Recurso Especial como o Recurso Extraordinário deverão ser interpostos na mesma 

oportunidade, mas eles não atacarão a mesma decisão ou a mesma parte da decisão 

proferida. Cada um dos recursos atacará somente a parte da decisão que disser respeito à 

competência do Tribunal Superior para o qual o recurso é dirigido. Os objetos das 

irresignações recursais dirigidas ao STF e ao STJ são inconfundíveis, dada a diferença do 

âmbito de análise de cada um destes Tribunais. 

Toda decisão judicial tem como efeito imediato a sua validade dentro do 

processo, entre as partes envolvidas, até que ela transite em julgado ou seja substituída por 

outra decisão proferida por órgão de superior instância. 

No caso da interposição de um recurso, a matéria tratada nos autos é devolvida 

ao Tribunal ad quem, onde aquele será analisado, dentro dos limites da insurgência 

manifestada na petição recursal. O efeito devolutivo do recurso fica, portanto, adstrito aos 

contornos a ele dado pela parte recorrente no momento em que o elabora. 

Essa é precisamente a dicção do art. 512 do Código de Processo Civil: 

 
Art. 512 - O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão 
recorrida no que tiver sido objeto do recurso. 
 

Essa regra delimitadora aplica-se a todas as espécies de recursos possíveis de 

se e à i te postas,à asàga haàai daà aisà fo çaàe à asosàdeà i te posiç oà si ult ea àdeà
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recursos. Nestes casos, como existe a variedade de órgãos julgadores, destinatários de cada 

petição recursal, a extrapolação dos limites da matéria contida no recurso implica, 

necessariamente, também numa invasão da competência do órgão destinatário do outro 

recurso. 

Desta forma, cada órgão julgador destinatário de uma petição recursal julgará a 

questão delimitada à sua competência, colocada sob o seu julgamento. Esta decisão 

substituirá o acórdão recorrido nos estreitos limites da matéria que foi devolvida à análise 

por ocasião do julgamento. A parte do acórdão recorrido não abrangida no recurso julgado 

pelo primeiro órgão julgador permanece válida até que o segundo órgão julgador possa se 

pronunciar a respeito do recurso que lhe foi dirigido.  

É o que ocorre no caso específico dos Recursos Extraordinário e Especial. Contra 

um acórdão em que se discutiu questão federal de nível constitucional e infraconstitucional, 

são cabíveis as duas espécies de recurso. No Recurso Especial, o recorrente insurgir-se-á 

contra a aplicação dada pelo acórdão recorrido à legislação infraconstitucional. No Recurso 

Extraordinário, as razões aduzidas no recurso versarão necessariamente sobre a matéria 

constitucional. 

Prolatado o acórdão do Recurso Especial, a decisão do STJ substitui o acórdão 

recorrido, no que diz respeito à matéria de sua competência. Caso a parte não se satisfaça 

com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, poderá ainda contra esta 

decisão interpor Recurso Extraordinário, se for cabível. Caso não o faça, desde logo, passa a 

correr o prazo para o trânsito em julgado da matéria federal de nível infraconstitucional. 

Assim o é porque o STF, ao analisar o Recurso Extraordinário a ele dirigido, 

também fica adstrito aos termos em que foi redigido e à sua competência para julgar 

somente parte da demanda. A matéria federal infraconstitucional não poderá ser mais 

objeto de discussão por ocasião do apelo extremo.  

Quando proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal dá-se então a 

substituição integral do acórdão recorrido, uma vez que nesta ocasião toda a matéria 

devolvida para julgamento aos tribunais de instância extraordinária terá sido levada a efeito. 

Em resumo, conclui-se que nos casos de interposição conjunta de recursos, os 

efeitos das decisões neles proferidas não são irrestritos e absolutos em relação ao acórdão 

recorrido, como nas hipóteses de cabimento de uma única insurgência recursal. A 

substituição da decisão recorrida, nestes casos, dá-se de forma parcial e diferida, à medida 
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que vão sendo proferidas as decisões pelos órgãos destinatários dos recursos interpostos, 

dentro dos limites impostos pela irresignação manifestada pelo recorrente e pela 

competência dos órgãos proferidores das novas decisões. 

Por esta razão, a preclusão consumativa nunca ocorre de um recurso excepcional 

em relação a outro, mas tão somente em relação à manifestação de cada um deles. Em 

outras palavras, a preclusão consumativa ocorre com a prática do ato processual que não 

pode ser modificado. Assim, a preclusão ocorrerá em relação a cada uma das impugnações 

quando cada recurso for interposto. A consumação do ato de interposição de um recurso 

excepcional não implica em consumação do ato de interposição do outro recurso 

excepcional, uma vez que os termos de um não alteram nem interferem nos termos do 

outro. 

Os recursos excepcionais são dois atos processuais que devem ser praticados no 

mesmo prazo, nos casos em que a decisão recorrida se basear em fundamento legal e 

constitucional, mas não mantêm vínculo ou dependência entre eles capazes de interferir no 

exame de admissibilidade do outro, exceto a interposição em si, nos casos em que ambos 

são necessários. 

Por serem os recursos extraordinário e especial recursos autônomos, não 

importa se eles foram protocolizados no mesmo dia ou não, desde que respeitados os 

respectivos prazos legais. Cada um dos recursos deve obedecer a seus próprios requisitos de 

admissibilidade para que possam ser conhecidos pelos respectivos tribunais destinatários. 

Qualquer obstáculo processual imposto além destes importa em indevido cerceamento do 

direito à jurisdição da parte recorrente. 
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INTRODUÇÃO 

 

A parceria público-privada (PPP), cuja definição é imprecisa e adota formas 

variadas de acordo com o sistema jurídico no qual é implementada, é um fenômeno 

mundial. Inúmeros são os trabalhos realizados sobre o tema, incluindo estudos acadêmicos, 

relatórios governamentais, simpósios profissionais, guias de boas práticas elaborados por 

organismos internacionais, entre outros, o que é revelador do forte interesse que o tema 

desperta.102    

Entre as mais variadas montagens contratuais desenvolvidas pelos diversos 

países103, um ponto é comum a todos: trata-se de um modelo que não combina com 

insegurança jurídica ou instabilidade contratual.  

                                                      
102

 Citamos aqui alguns dos principais estudos que foram publicados nos últimos anos, sem a pretensão de 
exaurir toda a publicação sobre a matéria: Infrascope 2014 - Economist Intelligence Unit. Evaluating the 
environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean, 2014; OECD. Better 
Regulation of Public-Private Partnerships for Transport Infrastructure. Stephen PERKINS, Transport Research 
Centre, abr. 2013; Nações Unidas. A guidebook on public-private partnership in infrastructure. Janeiro 2011; 
OCDE. Les partenariats public-privé. Partager les risques et optimiser les ressources. 2008; FMI. Public 
Investment and Public-Private Partnerships. Bernardin AKITOBY; Richard HEMMING; Gerd SCHWARTZ, 2007; 
FMI. Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk. Richard HEMMING (coord), 2006; 
Comissão Europeia. Livro verde sobre as parcerias público-privadas. 30 abr. 2004; Banco Mundial. 
Infrastructure at the Crossroads. Set. 2006; HM Treasury. PFI: Meeting the investment challenge. Jun. 2003; 
Banco Mundial. World Development Report: The State in a Changing World. 25 jun. 1997. 
103

 O FMI considera como parceria público-privada os seguintes tipos de contratos: 1) Build-own-operate 
(BOO); Build-develop-operate (BDO); Design-construct-manage-finance (DCMF) – A empresa privada assume a 
concepção, a construção, a propriedade, o desenvolvimento, a exploração e a gestão do ativo sem obrigação 
de transferir a propriedade do bem para o ente público. Estes são variantes do DBFO (design-build-finance-
operate); 2) Buy-build-operate (BBO); Lease-develop-operate (LDO); Wrap-around addition (WAA) – A empresa 
privada compra ou aluga um ativo existente do ente público, faz a renovação, a modernização e/ou a 
ampliação, e então explora o bem, também sem obrigação de devolver a propriedade para o ente público; 3) 
Build-operate-transfer (BOT); Build-own-operate-transfer (BOOT); Build-rent-own-transfer (BROT); Build-lease-
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O tipo de montagem contratual inerente ao modelo da parceria público-privada, 

no qual o parceiro privado realiza investimento elevado, frequentemente através de 

empréstimos contraídos perante instituições financeiras, na expectativa de ser remunerado 

a longo prazo, explica porque qualquer incerteza sobre a viabilidade do projeto seja 

percebida como um risco relevante.104   

Os riscos em um projeto de PPP tem repercussão direta sobre o custo da 

transação. A regra é: quanto menor o risco assumido pelo operador econômico, menor o 

custo do projeto. As garantias contratuais, nesse cenário, são peças-chave, indispensáveis 

para a bancability105 do projeto. 

No Brasil, essa questão é conhecida. O risco de não-pagamento pelos entes 

públicos forçou a inclusão, na lei de PPP n° 11.078/2004, de inúmeras formas de garantias 

para o parceiro privado106, lista esta que, ressalte-se, não é exaustiva, sendo permitida a 

o stituiç oàdeà out osà e a is osàad itidosàe àlei .107 No caso do Brasil, a viabilidade do 

modelo das parcerias público-privadas depende da capacidade do ente estatal em isolar o 

parceiro privado do risco de inadimplemento das contraprestações. A relevância da matéria 

é indiscutível e foi abordada desde os debates ocorridos no âmbito do Congresso Nacional 

quando da elaboração do projeto da lei respectiva.108 A Comissão Especial criada para 

p ofe i àpa e e àso eàoàp ojetoàdeàleià essalta aà ueà asàga a  asàassegu adasàaoàpa  ula à

                                                                                                                                                                      
operate-transfer (BLOT); Build-transfer-operate (BTO) – A empresa privada concebe e constrói o ativo, faz a 
exploração e então transfere a propriedade para o ente público ao final do contrato de exploração, ou a uma 
data pré-especificada. O parceiro privado pode, subsequentemente, alugar o bem do ente público (Fundo 
Monetário Internacional – FMI. Public-Private Partnerships. Departamento Fiscal, 12 mar. 2004, p.8). 
104

 Nesse estudo adota-se a definição strictu sensu das parcerias público-privadas, segundo a qual se trata de 
contratos de longo prazo em que os entes públicos confiam aos operadores econômicos diversas etapas do 
projeto, desde o financiamento das obras e equipamentos, à concepção, construção, manutenção e exploração 
dos serviços. Nesse modelo, a remuneração paga no decorrer do contrato pode (e deve) ser estipulada em 
função da performance do parceiro privado, sendo a busca pela eficiência um dos pilares do modelo. 
105

 Anglicismo incorporado à prática profissional, remetendo à capacidade dos projetos de PPP de serem 
financiados através de empréstimos bancários e, por extensão, através dos diferentes tipos de financiamentos 
privados externos. 
106

 Para um estudo detalhado sobre as garantias prestadas pelos entes públicos ao parceiro privado, ver o 
interessante estudo elaborado por: SCHIRATO, Vitor Rhein. Os sistemas de garantias nas parcerias público-
privadas. Revista de direito público da economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 28, p. 177-225, out./dec. 
2009. 
107

 Inciso VI, do artigo 8°, da lei n° 11.079/2004. Como ressalta RIBEIRO, o artigo 8° da lei 11.079/2004 procede, 
acima de tudo, a uma sistematização das garantias colocadas à disposição dos parceiros privados (RIBEIRO, 
Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP: parceria público-privada. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 232). 
108

 Projeto de Lei nº 2.546, de 2003. 
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e àsituaç esàdeà o  itoàde e àse àp ese adas ,àpoisàtaisàga a  asàs oà[…]à e ess iasàaoà

u p i e toàdasào igaç esà ueàlheàse oàde idasàpelaàád i ist aç oàPú li a. 109 

Se, no Brasil, um dos grandes desafios das PPPs é o afastamento do risco de 

inadimplemento das contraprestações devidas pelo ente público, risco este que é reforçado 

pelo procedimento dos precatórios ao qual os credores da administração pública estão 

submetidos,110 na França, o foco de preocupação dos operadores econômicos é outro: o 

risco de contencioso judicial.111  

E não é por acaso. A propositura de ações anulatórias perante o Judiciário em 

questões ligadas a contratos públicos é uma situação tão recorrente na França que os 

profissionais do setor deà i f aest utu aà apelida à talà p ti aàdeà espo teà a io al .112 Seja 

um candidato derrotado na licitação, seja um representante sindical ou um opositor político, 

poucos são os projetos de PPP que não foram objeto de apreciação pela justiça, situação que 

tem se agravado nos últimos anos. Tal insegurança é mal digerida pelos investidores, que 

são, por natureza, avessos a riscos.  

Embora a procura pela máxima segurança jurídica e a estabilidade da relação 

contratual – que, no entanto, é sempre relativa113 – sejam questões prioritárias, seja na 

França, no Brasil, ou em qualquer outro país, os fatores provocadores de incertezas 

contratuais variam em função do ambiente institucional no qual o contrato é concebido.114 

                                                      
109

 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2546, de 2003, que "institui normas 
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da Administração Pública". Parecer 
proferido em 10 de fevereiro de 2004, pelo Relator Dep. Paulo Bernardo, posicionando-se pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL. 2546/03. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D945ADA2E6388BA8BA2BECD09
2F790CA.proposicoesWeb2?codteor=197750&filename=Tramitacao-PL+2546/2003. Acesso em: 01 out 2015. 
110

 Conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. 
111

 A análise da autora baseia-se, além da literatura jurídica pertinente, em pesquisa de campo própria, 
incluindo entrevistas com altos funcionários públicos, banqueiros, executivos de empresas, advogados e 
universitários, tanto na França quanto no Brasil. Foram utilizados também relatórios financeiros, artigos de 
jornal, documentos oficiais e outras fontes empíricas.  
112

 Expressão mencionada por advogados e profissionais do setor financeiro, que em tom descontraído dizem 
que a França tem melhor desempenho no contencioso do que no futebol!  
113

 RAPP, Lucien; MOIROUX, Julien. Co t ats Pu li s et Fi a e e t d e t ep ise: indemnités contractuelles, 
financement externe et risque contentieux. França: LexisNexis, 2015, p. 61. 
114

 O ambiente institucional é composto por um conjunto de regras políticas, sociais e legais que estabelecem 
as bases para o funcionamento do sistema econômico. Tais regras gerais e de base não se confundem com as 
regras que os agentes privados estabelecem entre eles nas suas transações econômicas ou nas suas relações 
políticas e sociais específicas, isto chamando-se de arranjos institucionais (DAVIS, L. E.; NORTH, Douglass C. 
Institutional change and American economic growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 6). 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D945ADA2E6388BA8BA2BECD092F790CA.proposicoesWeb2?codteor=197750&filename=Tramitacao-PL+2546/2003
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D945ADA2E6388BA8BA2BECD092F790CA.proposicoesWeb2?codteor=197750&filename=Tramitacao-PL+2546/2003
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No caso da França, o risco de contencioso e o eventual prejuízo financeiro provocado por 

atrasos ou anulação do projeto levaram as partes contratantes a inovar.115 

É esse o tema que o presente trabalho se propõe a analisar.  

Na França, as PPPs são reguladas pelo decreto n° 2015-899, de 23 de julho de 

2015, texto que veio substituir o decreto n° 2004-559, de 17 de junho de 2004 (II). Embora 

recebido com grande expectativa pelo governo, o modelo foi mal acolhido em um país onde 

a noção de serviço público tem uma força especial. A legislação, que conta com mais de dez 

anos, já passou por várias reformas, sendo permanentemente moldada pelo juiz (II.1).  

“e,àpo àu à lado,àaà popula izaç o àdoà odeloà e àse doàfa o e idaàpelaàaç oà

do legislador (1.3), por outro lado, a proliferação de processos judiciais contra os projetos é 

um elemento de desincentivo (2). Os litígios (2.1), somados às imprecisões jurisprudenciais 

(2.2), em um país cujo direito administrativo foi construído a partir das decisões do Conselho 

de Estado,116117 trazem insegurança jurídica, a despeito de alguns esclarecimento 

jurisprudenciais recentes (2.3) (2.4). Em resposta a isso, os profissionais do direito 

desenvolveram montagens contratuais criativas e inovadoras (3), adotando novas práticas 

(3.1), assim como criando novos mecanismos de garantia (3.2), estes igualmente 

questionados em juízo (3.3). O legislador, no âmbito de uma reforma administrativa que 

acaba de ser concluída, introduziu novos dispositivos à norma (4), o que trouxe certo alívio 

aos operadores econômicos (4.1). Mudanças que foram necessárias e positivas, mas que não 

ga a te à is o-ze o àaosà o t atosà 4.2). 

 

1. AS PPPs NA FRANÇA: UM MODELO DE DIFÍCIL NACIONALIZAÇÃO  

 

Na França, o contrato de parceria público-privada é atualmente regulamentado 

pelo decreto n° 2015-899, de 23 de julho deà ,à ueàdisp eà ueà u à o t atoàdeàpa e iaà

                                                      
115

 Assim como inovam os estados brasileiros quando da montagem contratual dos seus respectivos contratos 
de PPP. A criação de empresas públicas cuja finalidade é a garantia dos pagamentos devido pelo ente público é 
um bom exemplo. 
116

 Instituição que acumula funções consultiva e judicial, atuando como instância suprema na esfera da justiça 
administrativa. Para mais informações, consultar o site oficial do Conselho de Estado: http://www.conseil-
etat.fr. 
117

 áà o stituiç oà deà u à e dadei oà di eitoà ad i ist ati oà oà s uloà XIXà à oà esultadoà deà iosà fato es:à oà
surgimento progressivo de uma jurisdição autônoma no âmbito da administração, a construção de um direito 
organizado em torno de princípios gerais [proclamados por tal jurisdição], e, por fim, a contribuição dada pela 
dout i a,à ueàseàe a egaàdosàestudosà ie tífi os. à(FRIER, Pierre-Laurent; PETIT, Jacques. Droit administratif. 
10. ed. Paris: L.G.D.J, 2015, p. 31). 
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é um contrato público que permite confiar a um operador econômico ou a um aglomerado 

de operadores econômicos uma missão global, tendo por objeto: 1. A construção, a 

transformação, a renovação, o desmantelamento, a destruição de obras e equipamentos [...] 

necessários ao serviço público ou ao exercício de uma atividade de interesse público; 2. Todo 

ouàpa teàdeàseuàfi a ia e to. 118 

Influenciada pelo sucesso das PFI inglesas119 e sob forte lobby das grandes 

empresas de construção120121, a inserção das PPPs no ordenamento jurídico francês foi feita, 

inicialmente, através do decreto n° 2004-559, de 17 de junho de 2004, ato do Executivo cuja 

legitimidade foi conferida pela lei n° 2003-591, de 2 de julho de 2003. Tal lei autorizou o 

Go e oàaà ia ,àpo àde eto,à o asàfo asàdeà o t atosà o luídosàpo àe tesàpú li osà[...],à

para a concepção, realização, transformação, exploração e financiamento de obras públicas, 

ou a gestão e o financiamento de serviços, ou uma combinação entre estas diferentes 

ati idades .à Cha adaà deà leià daà si plifi aç oà doà di eito ,à aà itadaà o aà ju ídi aà t ou eà

celeridade à regulamentação das PPPs, o que atendeu aos anseios do governo, mas não 

bastou para a sua difusão. 

A despeito do entusiasmo de certos atores sociais com a implementação das 

PPPs122, a integração do modelo ao ambiente institucional da França não foi fácil.  

                                                      
118

 Artigo 67 do decreto n° 2015-899, de 23 de julho de 2015. 
119

 áàPFI inglesa foi sentida na França como um sucesso, tendo sido uma referência para a reforma no direito 
f a s à ‘ICHE‘,àLau e t.àDroit des contrats administratifs. 9. ed. Paris: L.G.D.J. 2014, p. 578). 
120

 Mas também sob lobby contrário dos pequenos e médios empresários, dos arquitetos e da esquerda 
politica. Atualmente, a França conta com um total de 218 contratos de PPP assinados, dos quais 60 são de 
competência do Estado central. No nível local, 41 % dos projetos referem-se à contratos de iluminação pública. 
No nível central, 59 % dos projetos correspondem a imóveis públicos (universidades, museus, prisões, entre 
outros) (site oficial do Ministério da Economia. Disponível em: http://www.economie.gouv.fr. Acesso em: 10 
jul. 2016). 
121

 O setor da construção civil na França é fortemente monopolizado por três grandes empresas nacionais: 
Eiffage, Vincy e Bouygues, que arrematam a maioria dos projetos de grande relevância econômica. Tal situação 
de concentração de mercado não passa despercebida pelas instituições do país, como o Senado e a Corte de 
Contas, que, críticos ao modelo das PPPs, alertam regularmente para o risco de exclusão do mercado das 
pequenas e médias empresas e denunciam a posição de dominação das grandes construtoras. Sobre o assunto, 
ver os recentes relatórios publicados pelas citadas instituições: SUEUR, Jean-Pierre; PORTELLI, Hugues. Les 
contrats de partenariat: des bombes à retardement?. Estudo informativo n° 733, Senado, jul. 2014; CORTE DE 
CONTAS. Les partenariats public-privé des collectivités territoriales: des risques à maîtriser. Estudo público 
anual, fev. 2015. 
122

 Éà pou oà dize à ueà asà PPPsà e a à espe adas.à áà suaà p epa aç oà despe touà i te esseà fe ilà e à al à doà
círculo habitual de especialistas. Profissionais (empresas de construção, empresas de serviços, gerentes de 
projeto [...]) multiplicavam seus posicionamentos, seja para dar opiniões sobre a parceria público-privada 
(obviamente diversas, ou mesmo contraditórias), seja para expressar as suas reservas em relação a qualquer 
mudança no status quo. Advogados e banqueiros engajaram-se em debates acalorados - enquanto o governo 
pu li a a,à at a sà daà I te et,à asà su essi asà e s esà doà p ojeto,à à edidaà ueà seuà pe sa e toà e oluía.  

(MÉNÉMÉNIS, Alain. L'ordonnance sur les contrats de partenariat : heureuse innovation ou occasion 
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As parcerias público-privadas, confiando ao setor privado diversas etapas da 

implementação e execução de um projeto de interesse público, inclusive o seu 

financiamento, desincumbem o Estado de atribuições que eram tradicionalmente suas. Uma 

mudança na forma de gestão administrativa com a qual a França, país onde a noção de 

serviço público assume uma coloração especial, teve dificuldade de se adaptar.123 

CHEVALLIER124 osàe si aà ue,à aàF a ça,àoà se içoàpú li oàfoiàe igidoà àaltu aà

de um verdadeiro mito ,à itoàdeàu àEstadoà apazàdeàte àu aà espostaàpa aàtudo ,àdeàu à

Estadoà ge e oso àeà uidado àdaàsuaàpopulaç o.àOàauto àa es e taà ue o serviço público 

ep ese ta,à aàF a ça,à u aàdessasài age sàfu dado asà ueàse iuàdeàpo toàdeàapoioàeàdeà

aseàpa aàaà o st uç oàdaàide tidadeà oleti a. 125  

Mesmo se a noção de serviço público encontra-se, atualmente, em plena 

transformação, falando-se mes oà e à iseà doà Estado-P o id ia 126 o tema serviço 

público nunca saiu de pauta e continua enraizado no inconsciente coletivo da população.127 

Percebe-seà ueàaà oç oàdoàse içoàpú li oà o ti uaà i aà osàdiasàdeàhojeàpelaà eafi aç oà

persistente feita pela população, pelos discursos dos governantes e pela ênfase dada ao 

assu toàpelasàauto idadesàpú li as. 128 

Nesse contexto, as parcerias público-privadas, que propõem a transferência de 

prestações de serviço público ao setor privado, não poderiam passar despercebidas. 

A prova é que, quando ainda se discutia a elaboração do decreto que viria 

regulamentar o modelo das PPPs, o Conselho Constitucional, instituição responsável pela 

                                                                                                                                                                      
manquée?, Paris: AJDA, 2004, p. 2). 
123

 BEZES, Philippe. ‘ i ve te  l État, les fo es de l ad i ist atio  f a çaise ( 96 - 2008). Paris: Presses 
u i e sitai esàdeàF a e,à .à áàde o aà aàp opagaç oàdosà o osài st u e tosàdoàNew public management 
na França é bem explicada pela prudência dos governantes em não desestruturar as instituições características 
do modelo francês: o estatuto,àasàe tidadesàsi di aisàeàaàideologiaàdoàse içoàpú li o.  
124

 CHEVALLIER, Jacques. Le service public. 10. ed., Paris: Presses Universitaires de France, 2015, p. 4. 
125

 Idem, p. 3.  
126

 Ide ,à p.à .à Passadosàosà t i taà a osà glo iosos ,à pe íodoà o p ee didoàe t eàosà a osà à eà ,à oà ualà oà
Estado-p o id ia à ati giuà seuà apogeu,à fato esà e o i osà eà so iaisà i puse a à [eà i p e ]à u aà
edefi iç o à doà pe í et oà doà se içoà pú li o.à áà glo alização, a limitação do orçamento público, além da 

influência exercida pela União Europeia, cujo alicerce é a livre concorrência, demandam continuamente uma 
e odelage àdoàpapelàdoàEstadoàfa eà àpopulaç o. 

127
 Uma simples conversa com alunos em sala de aula confirma o que se diz, como a autora do presente 

trabalho teve a oportunidade de constatar. 
128

 GUGLIELMI, J. Gilles; KOUBI, Geneviève. Droit du service public. 4. ed., Paris: Montchrestien, 2015, p. 9. 
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guarda da Constituição129, definiu critérios rígidos para a adoção de tal modelo de natureza 

híbrida.130 

1.1. O papel do Conselho Constitucional na modelagem das PPPs 

 

P o o adoàpo à aisà deà à se ado es,à ueà de u ia a à aà mercantilização do 

serviço público, a submissão do Estado aos grandes grupos industriais e ao fim da igualdade 

nas li itaç esàpú li as 131, o Conselho Constitucional, na decisão de 26 de agosto de 2003, 

confirmou, por um lado, a constitucionalidade da lei que autorizou os chamados contratos 

glo ais 132,àafi a doà ueà adaài pedeàdeà o fia àaàu aà es aàpessoaàaà o epç o, a 

realização, a transformação, a exploração e o financiamento de equipamentos públicos [...] 

ouàse iços .àPo àout oàlado,àaàCo teàCo stitu io al essaltouà ueàaà sepa aç oàdasàli itaç esà

e àdife e tesàlotesà àaà eg a,àeà ueàde eàpe a e e à o oàtal .à 

Assim, o Conselho Constitucional, ao afirmar que as formas clássicas de 

contratação são a regra, lassifi ouà osà o t atosà glo ais à o oà subsidiários, precisando 

ai daà ueàtaisà de ogaç esàde e àse àe eç es,àpoisàasàge e alizaç esàse ia àsus etí eisà

de violar as exigências constitucionais inerentes à igualdade de acesso nas licitações 

pú li as,à àp oteç oàdosà e sàpú li osàeà à o etaàutilizaç oàdoàdi hei oàpú li o. àát a sàdeà

uma decisão bastante criticada por alguns autores em razão do seu caráter político133, os 

contratos de parcerias público-p i adasà fo a à li itadosà aosà asosà e à ueà oà i te esseà

público justifique, como em situações de urgência, a fim de evitar um atraso prejudicial, ou 

em razão das peculiaridades técnicas, funcionais ou econômicas de um determinado 

projeto ou serviço. 134 

                                                      
129

 Página oficial da instituição: http://www.conseil-constitutionnel.fr. 
130

 A natureza híbrida da gestão administrativa é caracterizada pela presença de aspectos tanto públicos 
quanto privados na gestão pública, na qual o modelo de empresa é importado para a esfera pública (SKELCHER, 
Chris. Whatàdoà eà ea à he à eàtalkàa outà h ids àa dà h idit ài àpu li à a age e tàa dàgo e a e?  
Institute of Local Government Studies, Birmingham: University of Birmingham, 2012).  
131

 SCHOETL, Jean-Eric. Un exemple concret de dialogue des juges . In: Le dialague des juges - Mélanges en 
l ho eu àduàp side tàB u oàGe e ois.àDalloz,à -955, 2009, p. 926. 
132

 Contrato global, segundo a doutrina francesa, é o tipo de contrato em que o parceiro privado é responsável 
por um conjunto de obrigações que devem ser no mínimo três: o financiamento, a construção e a 
manutenção/exploração do empreendimento. A concepção do projeto é opcional para a caracterização do 
contrato global. 
133

 RICHER enfatiza que o Conselho Constitutional é composto majoritariamente por partidários socialistas 
(RICHER, Laurent. Droit des contrats administratifs. 9. ed. Paris: L.G.D.J. 2014, p. 588). 
134

 CC, n° 2003-473, 26 jun 2003. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003-
473-dc/decision-n-2003-473-dc-du-26-juin-2003.861.html. Acesso em 20.07.2016. 
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A limitação imposta aos contratos de PPP aos casos de urgência e complexidade, 

antes mesmo da execução de qualquer projeto, é revelador de uma resistência, acima de 

tudo, ideológica.  

A decisão do Conselho Constitucional teve como consequência uma forte 

inibição no desenvolvimento das PPPs na França135, ao menos nesse primeiro momento. 

 

1.2. A resposta do legislador confrontado a novos desafios: um esforço de popula ização  

do modelo 

 

Com o advento da crise econômica de 2008136 e a redução do crédito privado, as 

contratações públicas surgem como um instrumento importante para estimular a economia. 

As licitações públicas, assim como os contratos de delegação de serviço público, no qual se 

insere a parceria público-privada, tornam-se instrumentos da retomada econômica.137 Um 

Pla oàdeàestí ulo à à la çadoàpeloà go e oàe à ,à adota doàduasà f e tes:à oàau e toà

dos investimentos públicos em infraestrutura e o apoio aos projetos de concessão e parceria 

público-privada. O legislador, por sua vez, encarregou-seàdeà adapta àoàdi eitoàaàu aà o aà

go e a ça. 138 

Primeiramente, a lei n° 2008-735, publicada em 28 de julho de 2008,139  

flexibilizou a adoção do contrato de PPP criando um terceiro critério a ser somado ao da 

urgência e complexidade impostos pelo Conselho Constitucional: a demonstração de um 

custo-benefício favorável.140 Assim, o conceito do melhor Value for Money ganha destaque 

                                                      
135

 RICHER, Laurent. Droit des contrats administratifs. 9. ed. Paris: L.G.D.J. 2014, p. 588. 
136

 LAUBADÈRE explica que as guerras e crises constituem fatores habitualmente fortes para intervenção 
e o i a.àá alisa doàaào ige àdeàu aà ad i ist aç oàe o i a à aàF a ça,àoàauto àe pli aà ue,àdeà àaà
1939, a primeira guerra mundial e a crise de 1929 representaram dois fatores que tiveram papéis decisivos na 
o ie taç oàdaàF a çaà oàse tidoàdeàu àEstadoài te e io ista.à “eà aà spe aàdaàp i ei aàgue aà u dialàoà
liberalismo econômico ainda prepondera na doutrina e na lei, na véspera da segunda guerra mundial o 
i te e io is oàdoàEstadoàj ào upaàu àg a deàespaço à LáUBáDÈ‘E,àá d àde.àTraité élémentaire de droit 
administratif; grands services publics et entreprises nationales. Tomo III, Paris: L.G.D.J. 1966, p. 419-420). 
137

 B‘áCONNIE‘,à“t pha e;àNOGUELLOU,à‘oze .àL i flue eàdeàlaà iseà o o i ueàsu àlesà a h sàpu li sàetà
contrats de partenariat public-privé. Revue de droit immobilier, 2010, p. 24. Os autores ressaltam, contudo, 
que o governo já estudava, bem antes da crise, de intensificar a utilização dos contratos de PPP. A crise 
econômica reforçou o movimento, conferindo legitimidade a novos projetos. 
138

 CHEVALLIER, Jacques. La gouvernance et le droit. In: Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, 189-207. 
139

 Lei de iniciativa do Presidente da Republica. 
140

 Demonstração que não deixa de ser retórica, pois é absolutamente impossível fazer uma comparação 
quantitativa entre um projeto de PPP e um outro realizado pelo modelo tradicional de empreitada e serviços. 
ásà az esàs oàduas:à p i ei a e te,àtaisàdadosàe o i osàeàfi a ei osà oàest oàdispo í eisàouàs oàdeàdifí ilà
acesso. Em segundo lugar, ainda que tais dados existissem, o trabalho colossal exigido do gestor público para a 
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e é acrescentado ao decreto n° 2004-559, critério que contou com a validação do Conselho 

Constitucional através da decisão n° 2008-567, publicada em 24 de julho de 2008, em 

pronunciamento sobre o projeto de lei respectivo.  

Posteriormente, a lei n° 2009-179, publicada em 18 de fevereiro de 2009, 

dispo doà so eà aà a ele aç oà deà p og a asà deà o st uç oà eà i esti e tos público e 

p i ado ,àp e iuàaàpossi ilidadeàdeàfi a ia e toàpú li oàpa aàosà o t atosàdeàPPP,àopç oà

até então inexistente, permitindo que o financiamento privado seja apenas parcial, ou 

mesmo minoritário.  

Ressalte-se que tal lei modificou a própria lógica dos contratos de PPP, cuja 

técnica assenta-se na ideia de investimento privado para empreendimentos públicos. 

Segundo a concepção inicial das PPPs, o ente público só começaria a efetuar os pagamentos 

após o início da fase de exploração do projeto, e isso em razão da alegada limitação dos 

recursos públicos. Vê-se que, a partir de tal medida, o argumento em favor das PPPs 

desloca-se da restrição orçamentária dos entes públicos para o do ganho em eficiência 

proporcionado por uma melhor performance do setor privado. 

ásà edidasàadotadasà oà Pla oàdeàestí ulo àsu ti a ào efeito esperado: entre 

2010 a 2012 a França teve o maior mercado da Europa em termos de parcerias público-

p i adas. 141 

No Brasil, a possibilidade de aportes de recursos pelo ente contratante durante a 

fase de construção foi prevista pela lei federal n° 12.766, publicada em 27 de dezembro de 

,à ueàalte ouàaàleià °à . / .à“egu doàtalàdispositi o,àoà o t atoàpode àp e e àoà

aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de 

e sà e e sí eis,à [...] .à Dife e te e teà daà F a ça,à oà B asil,à aà fle i ilizaç o à doà

financiamento dos projetos de PPPs não ocorreu em um momento de crise, nem teve como 

objetivo superar uma escassez de crédito privado no mercado. No Brasil, a lei federal n° 

12.766/2012 foi sancionada em um momento em que o BNDES, banco público financiador 

                                                                                                                                                                      
coleta das informações necessárias faz com que na prática, por uma razão ou por outra, tal comparação seja 
i i el. àEsseàa gu e toàfoiàdefe didoàpeloàDi eto àdoà ú leoàdeàest utu aç oàdeàp ojetosàdeàfi a ia e toà
do Ministério de Economia e Finanças no Fórum anual de Infraestrutura organizado pela OECD. Segundo 
BENSMAIL o trabalho comparativo do projeto de PPP deve ser feito em termos qualitativos e não quantitativos 
(BENSMAIL, Salim. Ensuring impact: planning and preparing infrastructure projects. International Symposium 
on the Governance of Infrastructure, Paris: OECD, 29 fev. 2016). 
141

 Oà Pla oà deà estí uloà à e o o ia,à a u iadoà peloà go e oà e à à deà deze oà deà ,à estipulouà u à
o ça e toàdeà€ à ilh esàaàse e à i jetadosà aàeconomia através de projetos de infraestrutura pelo período 
de dois anos. (LIGNIÈRES, Paul. Le temps des juristes. LexisNexis, 2012, p. 92). 
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da maioria dos projetos de infraestrutura no Brasil, contava com grande disponibilidade de 

recursos, provenientes de aportes feitos pelo Tesouro.142 Sendo o financiamento público 

menos custoso que o financiamento privado, e havendo recursos disponíveis aos entes 

públicos, a lei de aporte de recursos visou reduzir o custo financeiro dos projetos de PPP, 

sobretudo para aqueles projetos em que são necessários grandes investimentos.143 No caso 

brasileiro, o legislador mirou um ganho econômico, conferindo melhor Value for Money aos 

projetos, ao passo que, no caso francês, o objetivo principal foi de estimular a economia, 

que se encontrava reprimida em razão da crise de 2008. 

É importante observar que tanto a lei francesa quanto a lei brasileira, ambas 

legitimando o aporte de recursos antes da fase de exploração do projeto, atenderam à 

necessidade de revisão na forma de interação entre os setores públicos e privados.144 No 

caso em comento, tal mudança foi materializada através de uma maior participação do ente 

público na esfera privada. A formalização jurídica de uma nova prática administrativa 

fu io ouà o oàu à oto àdeà uda ça , 145  contribuindo para a evolução do modelo de 

PPP, tanto na França quanto no Brasil.  

No âmbito de uma reforma administrativa ocorrida em 2015 e início de 2016, na 

qual foi feita a transposição das diretivas europeias 2014/24/UE e 2014/25/UE referentes a 

contratações públicas, o decreto n° 2015-899, de 23 de julho de 2015, que substituiu o 

decreto n° 2004-559, incorporou ao seu texto a flexibilização da forma de financiamento das 

                                                      
142

 De 2008 a 2014, o BNDES recebeu aportes periódicos de recursos do Tesouro Nacional na ordem de R$ 400 
bilhões e sua carteira de crédito saltou de 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para 10,6% do PIB (VALOR 
ECONÔMICO. O dinheiro do BNDES está sendo bem gasto? 17 jul. 2014). 
143

 Um projeto de PPP em especial impulsionou a elaboração da lei n° 12.766/2012: o projeto do metrô da linha 
6 do Estado de São Paulo. Envolvendo a construção, o fornecimento do material rodante, a operação e a 
manutenção do serviço de transporte do metrô, o contrato, que foi assinado em 18 de dezembro de 2013 por 
uma duração de 25 anos, contou com um investimento total de R$ 9,6 bilhões. Tal projeto seria inviável do 
ponto de vista econômico-financeiro se todo o investimento tivesse de ser efetuado pelo parceiro privado, em 
razão do alto custo financeiro do empréstimo contraído pelo setor privado. Durante o estudo do projeto da 
linha 6, que foi iniciado em meados de 2011, ou seja, antes da publicação da lei que autorizou o aporte de 
recursos pelo ente contratante, ficou evidente que a participação financeira do Estado de São Paulo durante a 
fase de construção era necessária para a redução do custo do projeto. A lei de PPP foi modificada a fim de 
adaptá-la à realidade econômico-financeira existente, viabilizando projetos de grande porte. No caso do 
projeto do metrô da linha 6, o investimento de R$ 9,6 bilhões foi dividido da seguinte forma: R$ 8,9 bilhões 
repartidos pela metade entre o Estado de São Paulo e o parceiro privado e R$ 673 milhões a cargo 
exclusivamente do Estado de São Paulo, que ficou responsável pelas desapropriações.  
144

 DINIZ, Renata. O que explica as diferentes formas de interação entre os setores público e privado? Exemplo 
do fenômeno da privatização desencadeado a partir da década de 80. Revista do Centro de Estudos Jurídicos 
da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, Recife, ano 5, n. 5, p. 29-46, jul./dez. 2011. 
145

 CHEVALLIER, Jacques. Le droit administratif vu de la science administrative. Paris: AJDA, n. 7, p. 401-403, 
.àOàdi eito,à esseà aso,à o st ui doàeà e o st ui doà o ti ua e te ,àfoià o e idoà o oàoàp odutoàdeà

uma realidade. 
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PPPs, assim como passou a adotar um único critério para utilização das PPPs: o custo-

benefício favorável do projeto.146  

As modificações trazidas pelo decreto n° 2015-889, de 23 de julho de 2015, 

representam um esforço do legislador147 e à e edia à aà difí ilà a ultu aç oà dosà o t atosà

glo aisà aà esfe aà pú li a à aà F a ça.148 Ao introduzir mudanças significativas, sobretudo 

quanto às condições de utilização do modelo das PPPs, o decreto n° 2015-889 busca uma 

popula izaç o àdasàPPPs,à olo a do-asà oà e t oàdaàest at giaàdeài esti e toàdosàe tesà

pú li os. 149 

Contudo, se, por u àlado,àaà efo aàad i ist ati aà si plifi ou àasà o diç esàdeà

utilização das PPPs para projetos de infraestrutura, tal utilização continua sendo feita de 

forma subsidiária, desde que uma das outras formas de licitação clássica ou de delegação de 

serviço público não seja mais oportuna. É o que se conclui da exigência imposta pelo decreto 

de demonstração, através de um estudo técnico, da vantagem econômica trazida pela 

es olhaàdaàPPP.àPa aàoàdes o te ta e toàdeàu sàeàsatisfaç oàdeàout os,àaà popula izaç o à

ambicionada pelo decreto n° 2015-899 é ainda uma realidade porvir. 

A relativa leveza proporcionada pelo legislador é confrontada a uma outra 

dificuldade amargada pelas PPPs na França: a proliferação de processos judiciais contra os 

projetos, situação que tem se agravado nos últimos anos e representa um elemento de 

desincentivo entre os atores do setor. Uma litigiosidade cujos efeitos negativos o direito, 

legitimando montagens contratuais inovadoras, que são pouco a pouco validadas pela 

jurisprudência, tenta minimizar. 

 

 

 

 

 

                                                      
146

 A reforma administrativa implementada na França, na qual o decreto n° 2015-899 se insere, visou a 
aproximar a classificação dos contratos públicos do país à classificação binária adotada pela União Europeia, 
para quem os contratos públicos se dividem em duas categorias: licitações públicas e concessões, sendo a 
assunção do risco da exploração do serviço público o elemento de distinção entre uma e outra.  
147

 Tratando-se de um decreto, o legislador, nesse caso, é o Poder Executivo, no exercício da sua função 
legislativa atípica. 
148

 BRACONNIER, Stéphane. Les nouveaux marchés publics globaux et marchés de partenariat. Paris: AJDA, 
2015. 
149

 Idem. 
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2. LITÍGIO: UM MAL FRANCÊS: 

 

Há vários anos os projetos de financiamento150 sofrem, na França, com os muitos 

litígios em contratos públicos. G a desàp ojetosà o oàoà futu oà Palaisàdeà Justi e àdeàPa isà

(contrato assinado em 2012), o projeto do Porto de Calais (contrato assinado em fevereiro de 

à isa doà àe te s oàdoàpo toàdeàCalais,àaàu à o ta teàdeà€à à ilh es ,àouàoàp ojetoà

Balard – mais conhecido sob o nome de Pentágono francês, edifício que passou a sediar o 

Mi ist ioàdaàDefesaà o t atoàassi adoàe à aioàdeà àpeloà o ta teàdeà€à , à ilh es ,à

foram alvos de ações de anulação. 

O caso do projeto do Palácio de Justiça de Paris é revelador: o contrato, assinado 

e à fe e ei oà deà ,à po à u aà du aç oà deà à a osà eà aoà ustoà deà €à , à ilh es,à foià

impugnado judicialmente pouco após a sua assinatura. O projeto, que consiste na 

concepção, construção e manutenção da nova sede judiciária do Tribunal de Grande Instance 

(TGI) de Paris151, desagradou em especial os advogados, que ficaram insatisfeitos com o 

deslocamento do TGI do centro de Paris para uma região mais afastada na periferia da 

cidade. Alegou-se que a separação da sede do Tribunal de Grande Instance da Cour 

d Appel152, traria prejuízos à profissão do advogado. O fundamento legal da ação foi a 

ausência dos critérios legais de urgência e complexidade do projeto. 

No julgamento da ação, a Cour d appel de Paris rejeitou o pedido formulado 

pelos auto es,àalega doà ue,à ua toà àu g ia,àaà atualàdispe s oàdosàse içosàdoàTGIàe à

o eà e de eçosà dife e tesà oà pe iteà u à fu io a e toà o alà daà ju isdiç o ,à e,à ue,à

ua toà à o ple idade,à asàdi e s esàg a diosasàdaào a,à ueà o taà o à aisàdeà . à

metros quadrados e que abrigará 90 salas de audiência, além de implantar um núcleo 

a tite o istaà[...],à justifi aàaàopç oàdoà odeloàdaàPPP .àPo àfi ,àaàCour d appel afirma que, 

pa aà ga a ti àu aà oe iaàe t eàasàsoluç esàdeào de àa uitetu aisàeàt i asàdo edifício, 

                                                      
150

 Projeto de financiamento é uma montagem financeira na qual os financiadores emprestam a uma sociedade 
de propósito específica (sociedade do projeto), que é criada exclusivamente para executar o projeto. A 
responsabilidade dos acionistas é limitada aos capitais por eles aportados (princípio do non-recourse). Os 
financiadores são garantidos pelo cashflow e pelos ativos próprios do projeto. Este tipo de financiamento se 
distingue do financiamento dito corporate, no qual o empréstimo é feito diretamente aos sponsors (acionistas 
da sociedade de projeto). Nesse tipo de montagem, os financiadores se beneficiam de uma garantia constituída 
sobre o conjunto dos ativos existentes no balanço patrimonial do acionista (VINTER, Graham D.; PRICE, Gareth; 
LEE, David. Project finance. Sweet & Maxwell, 2013). 
151

 Equivalente à justiça de primeira instância no Brasil. 
152

 Equivalente ao Tribunal de Justiça de segunda instância no sistema judiciário brasileiro. 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sweet
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Maxwell
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u à o t atoà glo alà seà fazà e ess io. 153 Tal decisão foi confirmada pelo Conselho de 

Estado154, que negou a admissão do recurso interposto pela associação de advogados sob o 

a gu e toà ueàoà e u soà oà àfu da e tadoàe à e hu à oti oà ele a te. 155 

Em razão do litígio, houve uma interrupção das obras de julho de 2013 a março 

de 2014, o que provocou um sobre custo no valor do projeto.156 

 

2.1. Litígio: u a a tiga t adição  

 

Na França, diferentemente de outros países europeus, as impugnações judiciais 

o t aà p ojetosà deà i f aest utu aà s oà f e ue tes.à áà t adiç o à e à i pug a à o t atosà

públicos pode ser explicada pelo hábito que os construtores tinham de propor ações contra 

os o t atosà deà e p eitada,à h ito à esteà ueà foià i po tado à pa aà asà delegaç esà deà

serviços públicos e, posteriormente, para as PPPs.  

Uma possível explicação para tal prática litigiosa, como explica LIGNIÈRES157, é a 

concorrência acirrada no setor da construção na França, que conta com muitos construtores, 

que, por sua vez, desenvolveram o hábito de acionar a Justiça sempre que não estavam 

satisfeitos com o resultado de uma licitação.  

Assim que os contratos de parcerias público-privadas foram introduzidos no 

sistema jurídico francês, em 2004, as empresas construtoras, tendo exercido forte lobby para 

que o Estado editasse o decreto n° 2004-559, contiveram-se nas impugnações judiciais no 

intuito de evitar que o desenvolvimento das PPPs fosse freado. A título de exemplo, a 

construtora Eiffage, grande empresa de construção na França, propôs uma ação anulatória 

o t aà oà p ojetoà Logip leà deà Douai ,à u aà dasà p i ei asà PPPsà oà paísà ujoà o jetoà e aà aà

extensão de um centro hospitalar, mas logo em seguida desistiu do processo.  

                                                      
153

 CAA, 3 abr. 2014. Futur palais de justice de Paris. N. 13PA02766-13PA02769-13PA02770. Disponível em: 
http://paris.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Futur-palais-de-justice-de-Paris. Acesso em: 
15 ago. 2016. 
154

 Corte suprema da jurisdição administrativa. A França adota o modelo dualista de jurisdição: a ordem judicial 
e a ordem administrativa, esta competente para processar e julgar as matérias de interesse da Administração 
Pública. 
155

 CE, 15 out. 2014, Association " La Justice dans la Cité", n° 380918. 
156

 LE MONDE. À Pa is, l o e de la tou  T ia gle pla e su  le TGI. 07 jul. 2015. 
157

 Paul Lignières é sócio e diretor do departamento de direito público do escritório de advocacia Linklaters, 
além de autor de várias obras sobre contratos públicos e PPP. Os argumentos desenvolvidos nesta seção é o 
resultado de uma entrevista concedida pelo citado advogado em 30 de outubro de 2015. 

http://paris.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Futur-palais-de-justice-de-Paris
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Uma vez passada essa fase inicial, na qual a impugnação contra projetos foi 

d asti a e teà eduzida,àasàe p esasà o st uto asà eto a a àseusà o sàeà elhosàh itos .à

Assim, as ações  judiciais voltaram a ser frequentes, ao passo que o número de projetos 

diminuía.158 A partir de 2010, quase todos os grandes projetos de PPP foram objeto de 

processo judicial, contexto que tem se agravado nos últimos quatro anos.  

Deve ser ressaltado que, além dos candidatos vencidos nas licitações, grande 

parte dos processos judiciais são propostos por particulares, especialmente no caso de 

projetos que trazem riscos ambientais ou que envolvem construções na cidade, como foi o 

caso do projeto do TGI analisado acima, no qual advogados tentavam evitar o deslocamento 

do edifício para a periferia de Paris.  

Outras tantas impugnações são feitas por opositores políticos, que, em 

desacordo com a decisão do representante do poder executivo de assinar o contrato, pedem 

a anulação do projeto em juízo. Não raramente tais contestações judiciais são utilizadas 

como estratégia política: conscientes do poder de bloqueio que tem uma ação judicial e dos 

benefícios eleitoreiros que um projeto de infraestrutura proporciona ao governante que o 

implementa159, opositores políticos tem, naturalmente, forte incitação para ingressar em 

juízo. Em conversa com gestores públicos e advogados, fala-seà es oà e à ha tage à

judi ial ,àouàseja,àaç esàjudi iaisà ueàs oàp opostasà o àoà e oào jeti oàdeà ego ia àalgu aà

vantagem, ainda que tal vantagem seja de provocar a desistência de uma ação 

anteriormente proposta contra si pelo grupo político de oposição!160 

                                                      
158

 Um dos fatores de retração de novos projetos de PPP na França nos últimos anos é a falta de vontade 
política. Desde 2012 o país é governado por partidários do Partido Socialista, cuja visão política é menos liberal. 
159

 As PPPs, pela forma como foram concebidas, permitem a realização de projetos sem o comprometimento 
imediato das contas públicas. O cumprimento da agenda eleitoral atrai a simpatia dos eleitores, o que aumenta 
a popularidade dos governantes. Segundo FLINDE‘“,àtalà a ga haàfaustia a ,àaoàofe e e à e efí iosàaà u toà
prazo e um custo a longo prazo, atende aos interesses dos políticos, que são acostumados a planejamentos de 
u toàp azo,à oà li iteàdosà seusà a datosà à FLINDE‘“,àMatthe .à The Politics of Public-Private Partnerships. 

British Journal of Politics and International Relations, vol. 7, n. 2, p. 215-239, 2005, p. 236). 
160

 Essaàsituaç oàdeà ha tage àjudi ial à foià e àdes itaàpo àu àgesto àdeàp ojetosàdaà idadeàdeàBo deau ,à
que coordenou os projetos do Estádio de Bordeaux e da Cidade Administrativa (prefeitura), no mesmo 
u i ípio.àNaà e t e istaà o edidaà e à julhoà deà ,à oà gesto à e o he eà ue,à aà te tati aà deà p o o a à aà

desistência da ação judicial proposta contra o projeto do estádio por um opositor político do prefeito, a 
prefeitura enviou um partidário para impugnar o projeto de concepção e construção de centros sociais do 
Depa ta e toàdaàGi o de à e teàpú li oàe ui ale teàaosàestadosà asilei os ,àdoà ualà fazàpa teàaà idadeàdeà
Bordeaux. O Departamento da Gironde é governado pelo partido da esquerda socialista, PS, ao passo que a 
cidade de Bordeaux é governada pelo partido de centro-di eitaàUMP.àáà est at gia à adotada,à o tudo,à oà
su tiuàosàefeitosàespe ados,à j à ue,à ua doàaàaç oàfoiài te postaàpelo partidário da cidade de Bordeaux, não 
ha iaà aisàaàpossi ilidadeàdeàdesist iaàdaàaç oàp opostaàpeloàoposito àpolíti oà o t aàoàp ojetoàdoàest dio.  
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Contudo, embora as impugnações judiciais contra projetos de PPP sejam 

frequentes, os pedidos de anulação são raramente deferidos pelo Tribunal.  

A justiça administrativa francesa, com efeito, apesar de frequentemente 

criticada por produzir uma jurisprudência imprecisa em matéria de contratos públicos161, é 

bastante pragmática quando se trata de projetos de interesse público. Uma possível 

explicação para tal pragmatismo é que, tendo em vista a complexidade da montagem 

econômico-financeira da maior parte dos projetos de PPP, os juízes não se sentem à vontade 

para desfazê-los, estando pouco familiarizados com as várias análises de cunho técnico 

contidas no processo judicial.162  

O exemplo de anulação de projeto mais citado pelos profissionais do setor de 

contratos públicos é a anulação, pelo Conselho de Estado, da concessão da avenida 

periférica de Lyon, em 1998.163 Ressalta-se, no entanto, que neste caso, o Conselho de 

Estado condenou o poder concedente por não ter dado publicidade ao edital e não ter 

aberto à concorrência a escolha do concessionário. O arranjo contratual propriamente dito 

não foi criticado pela Corte suprema administrativa.164 

No entanto, mesmo se as anulações aos projetos são raras, o simples fato de 

haver um recurso contra o contrato já gera incertezas, trazendo insegurança aos operadores 

econômicos, que, como se disse acima, são avessos a riscos. O tipo de montagem contratual 

                                                      
161

 Opinião compartilhada por diversos advogados que trabalham com contratos públicos e com quem a autora 
do presente trabalho teve a oportunidade de conversar. Sobre as incertezas trazidas pela jurisprudência do 
Conselho de Estado ver: TENAILLEAU, François. Contrats publics en cas de nullité des contrats publics à 
financement privé, les frais financiers justifiés sont intégralement remboursables. Flash Info, CMS Bureau 
Francis Lefebvre, 11 dez. 2012; BRENOT, Vincent; SUFFRAN, Pascal. Laà di isi ilit à desà lausesà deà ullit à auà
se ou sàdeàlaà a a ilit àdesà a h sàdeàpa te a iat. Dossier, Contrats Publics – n° 159, novembre 2015. 
162

 Um exemplo bastante ilustrativo do pouco entrosamento dos juízes com a complexidade técnica dos 
projetos de PPP é o caso do projeto de concepção, construção e exploração do aeroporto de Nantes, cidade 
localizada no Sudoeste da França. O projeto, que se tornou polêmico, tendo, aliás, sido submetido a um 
referendo em junho de 2016, passou por uma avaliação prévia de custo/benefício. Tal estudo foi contestado 
em juízo, tendo o juiz indeferido a ação e confirmado a exatidão das análises técnicas e econômicas do projeto. 
Contudo, verificou-se posteriormente que havia inúmeras falhas na avaliação feita pelo departamento de 
aviação, órgão responsável pela elaboração do estudo. Algumas das falhas apontadas pelos grupos sociais 
contrários ao projeto e validadas pelo juiz foram reconhecidas posteriormente pelo próprio órgão (PERROUD, 
Thomas; TREICH, Nicolas. Notre-Dame-de-Landes: les limites du référendum. La Tribune, 23 mar. 2016).  
163

 CE, Ass, 6 fev. 1998, Tête, requête n°138777, n°147424 e n°147425. 
164

 No caso em comento, o município de Lyon não havia dado qualquer publicidade ao edital, o que era 
contrário às exigências impostas pela diretiva da União Europeia n. 89/440/CEE, de 18 de julho de 1989, que 
dispõe sobre o procedimento de concorrência em contratos de obra. A lei nacional, contudo, não impunha o 
dever de publicidade. Ocorre que a diretiva 89/440/CEE deveria ter sido transposta ao direito nacional desde 
20 de julho de 1990, o que não havia ainda sido feito na data da deliberação pelo conselho municipal. O 
Co selhoàdeàEstadoàe te deuà ue,à oàdi eitoàf a sà o oàu àtodoàesta aà o t ioàaosào jeti osàdaàdi eti a ,à
e declarou ilegal a deliberação do conselho municipal, anulando o contrato respectivo. 
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inerente ao modelo da parceria público-privada, financiados, na maioria dos casos, segundo 

a técnica de financiamento de projeto165, na qual a responsabilidade dos acionistas é 

limitada ao capital por eles aportados à sociedade do projeto e a garantia dos investidores 

repousa sobre o cashflow do projeto, explica porque qualquer incerteza sobre a sua 

viabilidade seja percebida como um risco relevante para os operadores econômicos e, em 

especial, pelos os bancos. 

Na França, a garantia com a qual os bancos contam é a cessão irrevogável, pela 

sociedade do projeto, do crédito que ela detém perante o ente público, mecanismo 

chamado Cessão Dailly. A Cessão Dailly, uma vez aceita pelo poder concedente, torna-se 

inoponível face aos investidores, podendo ser acionada independentemente de eventuais 

desentendimentos entre o poder concedente e a sociedade do projeto. Contudo, conforme 

determinação legal, os bancos só podem valer-se de tal cessão de créditos após concluída a 

fase de construção.166 

No entanto, é durante a fase de construção que mais se recorre ao 

financiamento externo e é, contraditoriamente, durante essa fase que os investidores 

contam com a garantia mais frágil. Entende-se agora porque a ameaça de anulação do 

contrato pelo juiz, que pode acarretar o desaparecimento retroativo de todas as cláusulas, 

inclusive aquelas indenizatórias, deixando os investidores nas mãos do Judiciário, são 

percebidas como um risco relevante para os atores do setor.167 Um risco que foi sendo 

agravado em razão das incertezas provocadas pelo surgimento de uma jurisprudência pouco 

coerente. 

 

2.2. O início das incertezas contratuais relacionadas a uma evolução jurisprudencial pouco 

coerente 

Historicamente, o risco de litígio não representava um problema para os atores 

do mercado de financiamento de projetos na França. Com efeito, em caso de nulidade do 

o t ato,àaàteo iaàdeà despesasàúteis àpe itiaàu aài de izaç oà oà o ta teàdasàdespesasà

realizadas no projeto a título de financiamento. Segundo a doutrina administrativa francesa, 

s oà ualifi adasà o oà despesasà úteisà asà despesasà di etasà eà i di etasà [...]à efetuadasà peloà

                                                      
165

 Cf. nota 49. 
166

 Artigo 313-29-1 do Código Monetário e Financeiro. 
167

 B‘ENOT,àVi e t;à“UFF‘áN,àPas al.àLaàdi isi ilit àdesà lausesàdeà ullit àauàse ou sàdeà laà a a ilit àdesà
a h sàdeàpa te a iat. Dossier, Contrats Publics – n° 159, novembre 2015. 
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concessionário para o fornecimento de prestações às quais a Administração consentiu e que 

lheàs oào jeti a e teàúteis 168.  

áà uest oà ueàge aà o t o siaà à ua toà à utilidade ,àpa aàfi sàdeài de izaç o,à

dos custos financeiros suportados pelo operador econômico para o financiamento do 

projeto. 

 

 

A decisão de 19 de abril de 1974169, assim como a de 16 de novembro de 

2005170, traziam soluções satisfatórias tanto para os contratos clássicos de obras e serviços 

quanto para as concessões de serviços públicos. 

Com efeito, na decisão Entreprises Louis Segrette, de 19 de abril de 1974, na qual 

se discute a rescisão de um contrato de empreitada de construção de uma barragem, o 

Co selhoàdeàEstadoàpo tuouà ueà oà t i u alàdeàp i ei aà i st iaà julgouà o eta e teàaoà

incluir, no conjunto das despesas úteis, as despesas efetuadas pelo empreendedor para 

financiar as obras at àaàsuaà o lus o.  

No mesmo sentido, na decisão Auguste c./ Commune de Nogent-sur- Marne, de 

àdeà o e oàdeà ,àoàCo selhoàdeàEstadoàp e à ue,à oà o essio io,à ujoà o t atoà

está eivado de nulidade, pode pretender ao ressarcimento das despesas que foram úteis ao 

ente público [...]; que, no caso em que o contrato for uma concessão de serviço público, o 

concessionário pode pedir uma indenização [...] das despesas de investimento consentidas, 

[...], considerando sobretudo as provisões para as amortizações e os custos referentes aos 

empréstimos e e tual e teà o t aídosàpa aàfi a ia àosài esti e tosà[...]. 171 

Co tudo,à aà e oluç oà ju isp ude ialà e à elaç oà à atu ezaà dosà ustosà

fi a ei os àdoàp ojetoà o eçouàaàp eo upa àosàatores do mercado. 

E à ,à oà Co selhoà deà Estadoà o side ouà ueà oà a a do oà deà u à p ojetoà

eti a aàtodaàaàutilidadeàpa aàoàe teàpú li oàdosàestudosà ealizadosàpa aàaàsuaàe e uç o àeà

que as despesas realizadas pelo contratante não significam despesas úteis.172 Mesmo se na 

decisão do Conselho de Estado discutia-se unicamente os estudos de um projeto de metrô, 

não se tratando do metrô propriamente dito, tal decisão fez brotar a preocupação. 

                                                      
168

 Circular de 7 de setembro de 2009 (NOR : ECEM0917498C), referente à utilização da transação para a 
prevenção e o julgamento de litígios concernentes à execução de contratos públicos. 
169

 CE, 19 abr. 1974, Entreprises Louis Segrette, req. n°82515. 
170

 CE, 16 nov. 2005, Auguste c./ Commune de Nogent-sur- Marne, req. n° 262360.  
171

 CE, 16 nov. 2005, Auguste c./ Commune de Nogent-sur- Marne, req. n° 262360.  
172

 CE, 24 nov.2006, Malmezat Prat, req. n° 268129.  
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A inquietação foi agravada com a decisão Decaux, de 10 de abril de 2008173. Em 

talà julgado,à oà Co selhoà deà Estadoà e te deuà ue,à u aà li itaç oà l ssi aà deà se iço,à osà

custos financeiros incorridos pelo contratante para garantir a execução do contrato, eivado 

de nulidade, não pode ser considerado como despesa útil ao ente público . Nesse caso, 

p e ale euà oà a gu e toà suste tadoà peloà ep ese ta teà doà e teà pú li o,à pa aà ue à oà

cabe à administração pública suportar as despesas pela escolha do financiamento do 

o t ata te. à Éà ue,à dife e te e teà dosà o t atosà deà o ess oà eà PPP,à osà quais há uma 

lógica de financiamento de projeto, os contratos tradicionais de empreitadas e serviços são 

pagos à vista pelo ente público, à medida em que o serviço é prestado ou a obra é executada. 

Ou seja, a priori, o contratante não precisa fazer uso de financiamento externo. 

Após a decisão Decaux, a possibilidade de indenização pelos custos financeiros 

suportados para o financiamento do projeto foi excluída para os contratos de obra e serviços 

tradicionais, restando possível, unicamente, para o concessionário de uma delegação de 

serviço público.  

Ocorre que, nos contratos de PPP, os entes públicos demandavam aos 

construtores de se comprometerem a continuar a obra mesmo em caso de recurso. Os 

construtores temiam, no entanto, não serem completamente indenizados em caso de 

anulação do contrato. As incertezas quanto à viabilidade do projeto aumentavam. 

 

2.3. Algum esclarecimento jurisprudencial 

 

No relatório público de 2009174, o Conselho de Estado175 tentou esclarecer sua 

jurisprudência limitando o escopo da decisão Decaux unicamente aos contratos de obras e 

se içosàt adi io ais,àp e isa doà ue,à o à elaç oà àfo aàdeà l uloàdasàdespesasàúteis,àaà

decisão judicial [Decaux] especifica que, quando o contrato em questão é uma licitação 

pública tradicional, os custos financeiros suportados pelo contratante da administração para 

                                                      
173

 CE, Sect. 10 abr. 2008, Société Decaux et Département des Alpes-Maritimes, n°244950.  
174

 CONSELHO DE ESTADO. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives. Rapport 
public 2009. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/094000275.pdf. Acesso em 24 de agosto de 2016. 
175

 O Conselho de Estado acumula, além do papel de instância suprema em matéria administrativa, um 
importante papel consultivo. O relatório público do CE apresenta o resultado anual de sua atividade consultiva 
e jurisprudencial do conjunto da jurisdição administrativa. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000275.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000275.pdf
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garantir a execução do contrato, eivado de nulidade, não podem ser considerados despesas 

úteis pa aàoàe teàpú li o. 176  

Posteriormente, na decisão Commune de Castres, de 7 de dezembro de 2012177, 

em que se discutia o montante da indenização devida a um concessionário em razão da 

anulação de um contrato de fornecimento de água e tratamento de esgoto, a Suprema corte 

administrativa confirmou os termos da decisão Auguste c./ Commune de Nogent-sur- Marne, 

de 16 novembro 2005, afirmando que os custos financeiros incorridos pelo concessionário 

de serviços públicos são reembolsáveis.  

 

2.4. Esclarecimentos importantes, mas não suficientes para uma efetiva estabilidade 

contratual 

 

As incertezas, com efeito, não estavam eliminadas. Ressalvas encontradas em 

ambas as decisões acima citadas, como o condicionamento da indenização dos custos 

financeiros à e ifi aç o,à ap sà osà l ulosà doà pe ito,à ueà taisà despesas tenham sido 

necessárias, no contexto de uma gestão regular, à boa execução doà se iço ;à ouà ai daà aà

e ig iaà deà ueà oà ustoà doà fi a ia e toà de eà se à equivalente ao que o poder 

concede teà te iaà supo tadoà eleà es oà ouà feitoà supo ta à osà usu iosà doà se iço 178, 

continuavam a gerar insegurança aos operadores econômicos. 

Tal debate não é desprovido de fundamento. O valor do custo financeiro em um 

projeto de financiamento é, de fato, relevante. Por exemplo, o projeto de PPP para a 

concepção, construção, exploração e manutenção de 80 Km de linha ferroviária ligando as 

cidades de Nîmes e Montpellier, na região sul da França, contrato assinado em 28 de junho 

de 2012, demandou do parceiro privado u à i esti e toà deà €à , à ilh es.à De t eà talà

o ta te,à €à à ilh esà o espo de à aoà ustoà fi a ei oà ela io adoà aosà e p sti osà

contraídos perante onze instituições financeiras.179 

                                                      
176

 CONSELHO DE ESTADO. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives. Rapport 
public 2009. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/094000275.pdf. Acesso em 24 de agosto de 2016. 
177

 CE, 7 dez. 2012, Commune de Castres, n°351752. 
178

 Texto contido tanto na decisão: CE, 16 nov. 2005, Auguste c./ Commune de Nogent-sur- Marne, req. n° 
262360; quanto na decisão: CE, 7 dez. 2012, Commune de Castres, n°351752. 
179

 Informações colhidas no endereço da sociedade de projeto Ocvia, disponível em: 
http://www.ocvia.fr/page/le-financement. Acesso em: 23 ago 2016. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000275.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000275.pdf
http://www.ocvia.fr/page/le-financement
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Não é por acaso que é feita menção expressa no contrato quanto às diferentes 

regras a serem observadas em caso de litígio, assim como o tratamento a ser dado quanto às 

despesas financeiras, como se vê abaixo:  

 
3.3. Em caso de impugnação administrativa ou judicial contra o contrato, contra 
um dos atos que o antecedeu ou contra o decreto que o aprovou, as Partes 
acordam de se encontrar o mais rápido possível, no intuito de analisar as medidas 
a serem adotadas. Na hipótese em que um litígio contra o contrato, um dos atos 
que o antecedeu ou contra o decreto que o aprovou, resultar na anulação do 
contrato, a indenização devida ao contratante será calculada de acordo com os 
princípios enunciados pelo Conselho de Estado, precisando-se que, em qualquer 
caso, a citada indenização deverá cobrir os custos de ruptura BEI [Banco Europeu 
de Investimento], os custos de ruptura CDC [Caisse des Dépôts et 
Consignations180] e as despesas de ruptura antecipada dos instrumentos de 
o e tu a.  

Mais adiante, na cláusula 3.5, é fixado que: 
Todoà at asoà aà ealizaç oà daà li haà i put elà à proposição de um processo 

administrativo ou judicial [...] implica a prorrogação da data contratual de 
entrega da linha [...]. O calendário do pagamento das contrapartidas será 
atualizado [...]181 
 

Como se observa, as incertezas que pairam sobre o tratamento a ser dado às 

despesas financeiras efetuadas para o financiamento do projeto não passam despercebidas 

pelos profissionais e atores do setor.  

Em face de incertezas crescentes, levando em conta o montante significativo que 

os custos financeiros representam para os projetos de PPP, os profissionais do direito 

desenvolveram práticas contratuais inovadoras para cobrir os riscos de nulidade do 

contrato. 

  

 

3. A C‘IATIVIDADE  CONT‘ATUAL EM FAVO‘ DE UMA MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA 

 

No intuito de minimizar o risco de contencioso, várias foram as respostas dadas 

pela prática contratual. 

 

 

                                                      
180

 Banco Público de investimento francês. 
181

 Contrato publicado no Diário Oficial n. 0166, no dia 19 de julho de 2012, p. 11846. Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/18/TRAT1208402D/jo. Acesso em 23 ago 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/18/TRAT1208402D/jo
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3.1. O esgotamento da possibilidade de impugnação do contrato: uma solução possível, 

mas não conveniente 

 

A primeira solução para evitar prejuízos financeiros decorrentes do risco do 

contencioso foi, naturalmente, de esperar o esgotamento do prazo de impugnação judicial 

para iniciar a fase de construção e, portanto, embolsar o empréstimo bancário.  

De acordo com a jurisprudência Département Tarn-et-Garonne182, qualquer 

pessoa suscetível de ser lesada em seus interesses em razão da celebração do contrato pode 

propor uma ação de impugnação contra um contrato administrativo. Tais interessados 

podem contestar a validade do contrato ou de algumas de suas cláusulas, podendo 

impugnar, inclusive, os atos formais anteriores a sua assinatura. 183 O prazo de impugnação 

nesse caso é deà doisà esesà aà o ta à doà u p i e toà dasà edidasà deà pu li idadeà

de idas 184. Aguardar o esgotamento de tal prazo acarreta, por consequência, um atraso de 

alguns meses para o início da execução do projeto.  

Na hipótese de a ação ser efetivamente proposta, uma outra saída foi 

encontrada: a de esperar o julgamento final da ação. No entanto, tal solução não satisfaz os 

profissionais do setor. Esta saída implica, com efeito, esperar não apenas que o juiz de 

primeira instância decida, mas também aguardar que todas as possibilidades de recursos se 

esgotem.185  

Em média, em 2015, o juiz de primeira instância levou 10 meses e 9 dias para 

julgar um processo. O juiz de segunda instância julgou em tempo aproximadamente 

equivalente: 10 meses e 25 dias. Já o juiz do Conselho de Estado julgou em menor tempo, 

em 6 meses e 23 dias.186  Uma ação transita em julgado, assim, em 2 anos e 4 meses 

                                                      
182

 CE, Ass., 4 abr. 2014, Département Tarn-et-Garonne, n°358994. 
183

 Medida judicial que no direito brasileiro pode ser equiparada, de uma forma geral, aos mandados de 
segurança. 
184

 Artigo R421-1 do Código de Justiça administrativa. 
185

 Na França, o processo inicia-se no Tribunal administratif (TA), segue em grau de recurso para a Cour 
ad i istrative d appel (CAA) e, caso a relevância jurídica justifique, é julgado em última instância pelo Conseil 
d Etat (CE). 
186

 CONSELHO DE ESTADO. Le Co seil d Etat et la Justi e ad i ist ative:àBila àd a ti it ,à .àDispo í elàe :à
http://www.conseil-etat.fr/content/download/61676/554062/version/2/file/bilan2015.pdf. Acesso em 20 ago. 
2016. 

http://www.conseil-etat.fr/content/download/61676/554062/version/2/file/bilan2015.pdf
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aproximadamente.187 Esta saída, apesar de longa, foi a adotada por alguns projetos, como, 

por exemplo o projeto do Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris analisado acima. 

Os profissionais do setor desenvolveram, em paralelo a isso, as chamadas 

convenções tripartidas, uma fórmula inovadora, na busca de uma solução mais ágil contra o 

risco de contencioso. 

 

3.2. Da convenção tripartida: o Acordo Autônomo 

 

Em razão da técnica de financiamento de projeto (Project finance), os acionistas 

da sociedade de projeto recusavam acordar garantias aos bancos para cobrir o risco de não-

reembolso das suas dívidas (princípio do non-recourse). Foi preciso, então, que o ente 

público o fizesse. Este, confrontado ao dilema de ter que escolher entre a suspensão do 

p ojetoàeà aàp estaç oàdeà ga a tias,à optou,à f e ue te e te,àpelaà fo alizaç oàdoà a o doà

aut o o .188  

O acordo autônomo assegura que, em caso de nulidade do contrato, as despesas 

efetuadas no projeto, incluindo os custos financeiros,à se oà o side adasà úteis à e,à

consequentemente, indenizadas pelo ente público. Segundo a definição do Conselho de 

Estado,à à oà a o doà aut o oà à u aà o e ç oà [...]à ueà te à po à o jetoà ga a ti à aà

continuidade do financiamento do projeto, objeto do contrato de PPP, em caso de 

i pug aç oàjudi ialà o t aàoà o t atoàouàu àdosàatosàfo aisà ueàoàa te edeu. 189 

A constituição do acordo autônomo é, sem dúvida, uma solução razoável, uma 

vez que o financiamento garantido pelo ente público visa a execução de um projeto que 

retornará, de qualquer modo, seja ao final do contrato, seja ao final da fase de construção, 

caso o projeto seja anulado antes da fase de exploração, ao poder concedente. 

Contudo, tais acordos tornam a estrutura contratual mais complexa e lançam 

dúvidas sobre a natureza jurídica do instrumento. Além disso, os acordos autônomos 

também são passíveis de impugnação judicial.  

Foi o caso do projeto do estádio de Bordeaux, tendo o Conselho de Estado 

trazido importantes esclarecimentos, através da decisão Rouveyre, de 11 de maio de 2016, 

                                                      
187

 Estimativa feita a partir dos dados colhidos no relatório de atividades do Conselho de Estado do ano de 2015 
(CONSELHO DE ESTADO. Le Co seil d Etat et la Justi e ad i ist ative:àBila àd a ti it ,à . 
188

 Opção adotada no caso do projeto do estádio de Bordeaux. 
189

 CE, 11 mai. 2016, M. Rouveyre, n°383768 et n°383769. 
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quanto à legalidade dos acordos autônomos.190  

 

 

3.3. O caso do projeto do estádio Bordeaux 

 

O contrato de PPP do projeto do estádio de Bordeaux foi assinado em outubro 

de 2011, modelo escolhido sob a justificativa da urgência da obra, que precisava estar 

concluída para acolher o campeonato esportivo EURO 2016. 

Desde o início, o projeto foi alvo de ataques judiciais feitos por um conselheiro 

municipal da oposição, que questionou não só o projeto propriamente dito como também o 

acordo autônomo que o acompanhava.191  

O requerente contestou o projeto em duas frentes:  

1) No que concerne à assinatura do contrato principal do estádio: que a 

autorização dada pelo Conselho Municipal192 ao prefeito para que este 

assinasse o contrato estava eivada de vício, porque dentre os valores 

informados aos conselheiros, e que foram levados em conta para a 

aprovação do projeto, não foi incluído nem o montante dos impostos 

compensados pelo município e à oà su sídioà oà alo à deà € à ilh esà

concedido diretamente pelo município de Bordeaux à sociedade do 

projeto;  

2) Quanto ao acordo autônomo: que tal acordo seria ilegal porque não foi 

objeto de publicidade e concorrência, contrariando a lei; que os termos do 

acordo não foram discutidos durante o processo do diálogo competitivo; 

que as consequências financeiras para o município são relevantes e que, 

em razão da autonomia do dito acordo, o município estaria obrigado, em 

caso de anulação do processo principal, a honrar as obrigações financeiras 

da sociedade do projeto; que tal obrigação contraria o princípio do direito 

administrativo previsto na jurisprudência Mergui, de 19 março de 1971, 

                                                      
190

 CE,11 mai. 2016, M. Rouveyre, n°383769. 
191

 CE,11 mai. 2016, M. Rouveyre, n°383768 et n°383769. 
192

 Composto de membros eleitos. Segundo o ordenamento jurídico francês, a assinatura dos contratos de PPP 
na esfera municipal é feita pelo prefeito após aprovação do Conselho municipal (artigo 1414-10 do Código 
Geral das Coletividades Territoriais). 
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segu doàoà ualàasà pessoasàju ídi asàdeàdi eitoàpú li oà oàpode àja aisà

se à o de adasàaàpaga àu aà ua tiaà ueàelasà oàde e . 193 

 

 O Conselho de Estado, julgando os recursos em última instância, decide que: 

1) Quanto ao projeto do estádio: A Corte suprema reconhece que a omissão 

da estimativa dos impostos e taxas envolvidos na execução do projeto, 

assi à o oà aà o ess oà deà u à su sídioà oà alo à deà € à ilh esà peloà

município, privaram os conselheiros municipais de uma informação 

completa sobre as consequências financeiras do contrato; que tal 

irregularidade afetou as condições nas quais o Conselho Municipal 

concedeu a autorização para a assinatura do contrato; que tal falta é 

grave; que o contrato deve ser rescindido194; 

2) Quanto ao acordo autônomo: o Conselho de Estado oferece, pela primeira 

vez, uma definição dos acordos autônomos195, apoiando-se na finalidade 

de tais convenções, que são de permitir a continuidade do serviço público 

(assegurada pela continuidade do financiamento do projeto); o acordo 

autônomo é classificado como um contrato acessório ao contrato de PPP, 

tratando-se de um contrato administrativo; que o acordo autônomo prevê 

obrigações diferentes do contrato de PPP e tal caráter independente 

afasta sua qualificação de contrato submetido ao procedimento licitatório, 

assim como o desobriga da submissão ao procedimento concorrencial; 

que, por fim, a garantia concedida pelo município de Bordeaux para o caso 

de impugnação judicial contra o contrato é fixada com base nas despesas 

utilmente efetuadas para a boa execução do contrato, o que afasta o 

argumento de que o município estaria se doà o st a gidoàaà paga àu aà

ua tiaà ueà oàde e 196; O acordo autônomo é, portanto, válido.  

 

                                                      
193

 Princípio estabelecido pela jurisprudência: CE, Sect., 19 mar. 1971, Mergui, n° 79962. 
194

 O Conselho de Estado concedeu, no entanto, a possibilidade ao município de regularizar a falta incorrida na 
assinatura do contrato no prazo de quatro meses, procedendo-se a uma nova deliberação que deve ser 
aprovada pelos conselheiros municipais. 
195

 O acordo autônomo é uma convenção [...] que tem por objeto garantir a continuidade do financiamento do 
projeto, objeto do contrato de PPP, em caso de impugnação judicial contra o contrato ou um dos atos formais 
ueàoàa te edeu  

196
 De acordo, portanto, com a jurisprudência CE, Sect., 19 mar. 1971, Mergui, n° 79962. 
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Assim, pela primeira vez os custos financeiros ligados ao financiamento dos 

i esti e tosà ealizadosàpeloàpa ei oàp i adoà s oà ualifi adosà o oà despesasàúteis àe à

um contrato de PPP. A recente decisão do Conselho de Estado confirma a legalidade dos 

acordos autônomos e valida o seu caráter autônomo do contrato principal. No caso acima 

analisado, a despeito da rescisão do contrato do estádio197, a validade do acordo autônomo 

foi confirmada. 

O debate em torno do acordo autônomo é importante para ilustrar que, na 

F a ça,àasàPPPsà fize a àe e gi àu aà s ieàdeà o osà uestio a e tos,à ueào iga a àosà

profissionais da contratação pública a imaginar mecanismos inovadores, capazes de atender 

aos desafios econômicos, jurídicos e técnicos lançados por esses novos contratos.198 

O conjunto destas peculiaridades, próprias do mercado de contratos públicos 

francês, provocou um encarecimento dos projetos. Os atores do setor pleitearam, então, a 

elaboração de uma lei que esclarecesse a noção de despesas úteis. A intervenção do 

governo se mostrou indispensável. 

 

4. A RESPOSTA DO LEGISLADOR199 
 

Em um duplo esforço de, por um lado, facilitar a aculturação dos contratos de 

PPP na esfera pública e, por outro lado, de aliviar o receio dos operadores privados e 

bancos200, o legislador pegou carona na reforma administrativa que acaba de ser concluída 

na França201 e acrescentou ao decreto n° 2015-899 dispositivos reforçando a segurança do 

contrato. O direito, nesse caso, veio legitimar práticas contratuais que, apesar de 

paulatinamente validadas pela jurisprudência, ainda traziam insegurança para os operadores 

                                                      
197

 Nesse caso, a rescisão do contrato não tem repercussão financeira para os financiadores do projeto. Tendo 
em vista a conclusão do projeto, estando o estádio em funcionamento desde 2015, os financiadores estão 
garantidos pela cessão Dailly. 
198

 BRACONNIER, Stéphane. L a o d auto o e da s les o t ats de pa te a iat pu li -privé: de la pratique à 
la théorie. In:àM la gesàe àl ho eu àduàP ofesseu àLau e tà‘i he ,àPa is:àL.G.D.J.à ,àp.à . 
199

 Repete-se aqui a Nota 46, na qual é feita a precisão que, tratando-se de um decreto, o legislador é o Poder 
Executivo, no exercício da sua função legislativa atípica. 
200

 BRACONNIER, Stéphane. Les nouveaux marchés publics globaux et marchés de partenariat. Paris: AJDA, 
2015. 
201

 Cujo objetivo era de transpor as novas Diretivas de contratação pública da União Europeia 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE ao direito nacional. 
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econômicos. O legislador conferiu, assim, um enquadramento jurídico estável às práticas 

o t atuais,àdefi i doàasà eg asàdoàjogo .202 

4.1. O fim da incerteza relacionada aos custos do financiamento: a consagração do direito à 

indenização das despesas financeiras úteis 

 

O decreto n° 2005-899, de 23 de julho de 2015, transpondo as diretivas 

europeias 2014/24/UE e 2014/25/UE sobre contratações públicas, consagra, enfim, a teoria 

dasà despesasàúteis àeàp eàu àpo toàfi alàaoàde ateàdout i ioàso eàoàt ata e toàaàse à

dado às despesas financeiras efetuadas pela sociedade do projeto em caso de nulidade do 

contrato de PPP. 

Assim, no artigo 89 do citado decreto, àp e istoà ueà e à asoàdeàa ulaç o,àdeà

resolução ou de rescisão do contrato pelo juiz, o titular do contrato de PPP pode pretender à 

indenização das despesas que ele efetuou no cumprimento do contrato, dentre as quais 

podem constar os custos financeiros relacionados ao financiamento contraído para a 

execução da missão global que lhe foi confiada, sob condição que tais despesas tenham sido 

úteis ao poder concedente. Deve-se, para tanto, ser feita menção dos custos financeiros nos 

anexos do contrato de PPP, com cláusulas vinculando o titular do contrato aos 

esta ele i e tosà a ios. à Oà a tigoà fi alizaà p e e doà ue,à ua doà u aà l usulaà doà

contrato de PPP fixa as modalidades de indenização do titular em caso de anulação, de 

resolução ou de rescisão do contrato pelo juiz, tal cláusula é considerada divisível das outras 

estipulaç esàdoà o t ato.  

O novo decreto permitiu a internalização ao contrato de cláusulas que, até então, 

eram redigidas separadamente, no instrumento do acordo autônomo, classificando-as de 

di isí eisàdeàout asàestipulaç es. àássi ,à aàhip teseàdeàa ulaç oàdoà o t ato,àasà l usulasà

indenizatórias continuam válidas.  

 

4.2. Uma reforma necessária, mas um conforto relativo 

                                                      
202

 “eàaàgo e a çaàult apassaàosàp o edi e tosàju ídi osà l ssi os,àelaà oàes apa,à o tudo,à àauto idadeàdo  
direito. Primeiramente, a governança precisa, para se implantar, que seja estabelecido um ambiente estável de 
interação, que sejam definidas as regras do jogo [...]. A governança pede também que os compromissos 
assumidos não possam ser questionados, que eles se imponham a todos, que sejam dotados de força 
obrigatória: eles não podem ficar alocados na informalidade; o produto das negociações deve ser cristalizado, é 
issoà ueà oà egist oà ju ídi oà o jeti a. à (CHEVALLIER, Jacques. La gouvernance et le droit. In: Mélanges Paul 
Amselek. Bruylant, 189-207, 2005, p. 196). 
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Se, por um lado, o artigo 89 do decreto n° 2005-899 trouxe maior estabilidade 

aos contratos de PPP, conferindo um enquadramento jurídico a uma questão que suscitava 

incertezas contratuais, por outro lado, a ausência de definição quanto aos contornos do que 

s oà o side adosà ustosàfi a ei os , frustrou os operadores econômicos.  

Segundo a jurisprudência Département Tarn-et-Garonne203, qualquer pessoa 

suscetível de ser lesada em seus interesses em razão da celebração do contrato pode propor 

uma ação de impugnação contra um contrato administrativo. Tal impugnação pode ser feita 

contra o contrato ou a algumas de suas cláusulas, o que significa dizer que as cláusulas 

indenizatórias anexas ao contrato de PPP, mesmo se divisíveis ao contrato, não estão a salvo 

de ataques judiciais. 

O decreto, ao por um ponto final na controvérsia em torno do debate sobre a 

utilidade àdosà ustosàfi a ei osàpa aàfi sàdeài de izaç o,àdei ouàdeàfi a ,àpa aàaàde epç oà

dosà a osà eà ope ado esà e o i os,à osà o to osà doà ueà e à aà se à osà taisà ustosà

financeiros." A insatisfação é reforçada pela sofisticação crescente das montagens em 

financiamento de projeto. 204 

A jurisprudência, por sua vez, adota uma visão limitadora da noção de despesas 

úteis. A indenização do contratante é calculada levando-se em conta o enriquecimento do 

ente público, e não em função das despesas efetuadas por aquele que favoreceu o tal 

enriquecimento.205 Foi o que decidiu o Conselho de Estado na decisão Malmezat Prat acima 

citada206,àaoà o side a à ueà oàa a do oàdeàu àp ojetoà eti a aàtodaàaàutilidadeàpa aào ente 

pú li oàdosàestudosà ealizadosàpa aàaàsuaàe e uç o.  

Ora, tratando-se dos custos financeiros, essa questão ganha ainda maior 

importância: o prejuízo amargado pelo contratante em razão da tomada de diferentes tipos 

de empréstimos pode facilmente caracte iza à u à e po e i e to à doà o t ata te.à

Contudo, tal empobrecimento pode não corresponder, necessariamente, a um 

e i ue i e to à doà e teà pú li o,à o oà o o e,à po à e e plo,à oà asoà dosà ustosà deà

                                                      
203

 CE, Ass., 4 abr. 2014, Département Tarn-et-Garonne, n°358994. 
204

 B‘ENOT,àVi e t;à“UFF‘áN,àPas al.àLaàdi isi ilit àdesà lausesàdeà ullit àauàse ou sàdeà laà a a ilit àdesà
a h sàdeàpa te a iat. Dossier, Contrats Publics – n° 159, novembre 2015. 

205
 Idem. 

206
 CE, 24 nov.2006, Malmezat Prat, req. n° 268129.  
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anulação dos instrumentos de cobertura das taxas de juros (swaps .à à ássi ,à oà o fo toà

t azidoàaosàesta ele i e tosàdeà ditoàpeloà o oàde etoà à elati o.  207 

A falta de delimitação do contorno do que constituem os custos financeiros 

passíveis de serem indenizados deixa uma porta aberta para novas ações de impugnações 

contra as cláusulas indenizatórias do contrato de PPP. O princípio do direito administrativo 

construído pela jurisprudência Mergui, de 19 março de 1971, segu doàoà ualà asà pessoasà

jurídicas de direito público não podem jamais ser condenadas a pagar uma quantia que elas 

oà de e 208 pode continuar a servir de argumento para novas impugnações a futuros 

projetos de PPP. 

 

CONCLUSÃO 

 

As parcerias público-privadas foram introduzidas no sistema jurídico francês 

através do n° 2004-559, de 17 de junho de 2004, atualmente substituído pelo decreto n° 

2015-899, de 23 de julho de 2015. Após mais de dez anos da edição da norma legal, o 

modelo jurídico não cessa de evoluir, através da ação conjunta, mas nem sempre 

coordenada, do juiz com o legislador (e vice-versa). 

Após uma recepção hostil em um país onde a noção de serviço público é erigida à 

altura de um verdadeiro mito,àasàPPPsàfo a àpou oàaàpou oà des o ple ifi adas àat a sàdeà

efo asà ueàse i a àta toàpa aà si plifi a àaàutilizaç oàdoà odeloàpelosàe tes públicos, 

quanto para afastar inseguranças jurídicas. Um modelo que, se por um lado representa um 

instrumento importante para o desenvolvimento da infraestrutura e a melhora na qualidade 

dos serviços públicos, por outro lado suscita a desconfiança de vários segmentos sociais.  

Os esclarecimentos trazidos pelo juiz e pelo legislador, nesse contexto, são bem-

vindos. 

Co tudo,à e o aà oà esfo çoà e p egado,à ta toà oà se tidoà deà popula iza à asà

PPPs, quanto de trazer conforto para os operadores econômicos, tenha sido importante, o 

objetivo visado pela ação do juiz e do legislador foi apenas relativamente alcançado. Como 

                                                      
207

 Conforme afirmado pelo Diretor do Departamento público do HSBC, Pierre Sorbets, na entrevista concedida 
em 28 de julho de 2016. O entrevistado critica ainda a falta de previsão legal para indenização da operação 
financeira chamada empréstimo obrigacionista (bonds), forma de empréstimo a qual os operadores 
econômicos fazem cada fez mais uso. 
208

 CE, Sect., 19 mar. 1971, Mergui, n° 79962. 
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se viu, as PPPs continuam, na França, a ser um modelo utilizado em caráter subsidiário, 

desde que comprovado que uma das outras formas de contratação pública não seja mais 

vantajosa. Tal análise, de difícil concretização, esbarra no desafio inerente a todo exercício 

comparativo.  

Por outro lado, as modificações trazidas pelo decreto n° 2015-899 no sentido de 

afastar as incertezas financeiras que pairam sobre a montagem contratual deixaram algumas 

questões sem respostas. Um modelo que se acomoda naturalmente mal com os 

procedimentos contenciosos, às vezes longos e de desfecho desconhecido, desejaria uma 

melhor clareza quanto às diferentes e cada vez mais sofisticadas montagens contratuais em 

financiamento de projeto. O que confirma que a estabilidade da relação contratual e a 

segurança jurídica –  ambas tão almejada – são sempre relativas. 
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Introdução 

 

O tema é de importância inquestionável tanto na ordem normativa quanto na 

jurisprudencial pátrias e toma assento na vida cotidiana dos brasileiros e na praxe da 

Administração Pública. 

Em análise preliminar, é mister sopesarmos os princípios inerentes à esfera 

pública, como o da legalidade, razoabilidade, finalidade, eficiência entre muitos outros, 

lembrando que analisaremos o assunto sob o ponto de vista doutrinário, legal e 

jurisprudencial. 

Além do mais, buscamos desenvolver uma abordagem simples e objetiva, com o 

intuito de tornar clara a utilização do protesto pelo Erário e, assim, otimizar a cobrança de 

créditos tributários, preservando o interesse público. 

 

1. Conceito, objeto e finalidade do protesto     

 

Para que possamos compreender a possibilidade de protesto de Certidão da 

Dívida Ativa (CDA) é necessário analisarmos os conceitos e as finalidades do instituto, 

ademais, a doutrina esclarece que:  

 

O protesto é a afirmação solene (decorrente de um procedimento legal) em ato 
público de um tabelião com o escopo de provar a inadimplência e o 
descumprimento, vinculados respectivamente à obrigação de dar, fazer ou não 
fazer e à obrigação de pagar, originados em títulos de crédito ou outros 
documentos de dívida209. 
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Como se vê, o protesto não serve apenas para pleitear uma obrigação de pagar, 

todavia também para se provar a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação de 

dar, fazer ou não fazer. 

Vejamos a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 
4. No regime instituído pelo art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto 
bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em 
mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança 
de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes 
para abranger todos e quaisquer "títulos ou documentos de dívida". Ao contrário 
do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do 
protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais. 
5. Nesse sentido, tanto o STJ (RESP 750805/RS) como a Justiça do Trabalho 
possuem precedentes que autorizam o protesto, por exemplo, de decisões 
judiciais condenatórias, líquidas e certas, transitadas em julgado. (...)210 
 

Segundo a visão comercial/empresarial de André Luiz Santa Cruz, trata-se de 

uma ferramenta de grande relevância, observe:  

 
Um dos instrumentos cambiários mais importantes é o protesto, que pode ser 
definido como o ato formal pelo qual se atesta um fato relevante para a relação 
cambial, esse fato relevante pode ser (i) a falta de aceite; (ii) a falta de devolução 
do título ou (iii) a falta de pagamento do título211. 
 

A conceituação de institutos jurídicos não é função da lei, cabendo à Literatura 

trazer sua definição e sua finalidade; entretanto, neste caso o Legislador foi além para dizer 

ueà oà p otestoà à oà atoà fo alà eà sole eà peloà ualà seà p o aà aà i adi pl iaà eà oà

des u p i e toà deà o igaç oà o igi adaà e à títulosà eà out osà do u e tosà deà dí ida ,à

conforme dicção do art. 1º, da Lei nº 9.492/1997.   

Como se percebe, a lei refere-seàaà títulos àeà do u e tosàdeàdí ida ,àpo ta to,à

parte da doutrina defende que a finalidade do protesto deve se voltar para as obrigações de 

pagar, não se estendendo para as obrigações de fazer, não fazer ou dar coisa, ou seja, para 

essa corrente o instrumento em estudo teria uma abrangência mais restrita. Como se não 

bastasse, o Poder Público não poderia se valer do protesto pois existiriam outros 

mecanismos utilizáveis pelo Estado como, por exemplo, cobrar o crédito tributário através 

de execução fiscal. Acompanhe um desses posicionamentos: 
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Malgrado o protesto gere, muitas vezes, o pagamento das dívidas, isso não 
significa que essa seja a sua finalidade, pois não o é por força do art. 1º da Lei 
9.492/97. Os insucessos e ineficiências das execuções fiscais não podem ser 
escusas para a prática de ilegalidades, como o desvio de finalidade, sob pena de 
violar aquela máxima moral que existe no Direito, em contraposição aos 
pe sa e tosàdeàMa uia el:à Osàfi sà oàjustifi a àosà eios 212.  
 

No imperativo do art. 784, inciso IX, do CPC/2015, são títulos executivos 

extrajudiciais as certidões de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. 

Lembra a Literatura que o título executivo em comento possui uma 

especialidade, a saber, ele é formado sem nenhuma participação do devedor ou terceiro 

(leia-se contribuinte), pois somente o credor atuaria em sua formação, ademais, tal 

característica deve decorrer da boa-fé do Poder Público e na presunção de legalidade do ato 

administrativo213. 

Porém não podemos esquecer que o protesto tem outras funções, as quais não 

descaracterizam sua natureza elementar, isto é, o protesto também é idôneo para provocar 

a interrupção da prescrição (art. 202, inciso III, CC/2002 e Lei nº 9.492/1997) e serve como 

prerrogativa para o credor quanto à prova da falência do devedor (art. 94, inciso I, Lei nº 

11.101/2005), entre outros.   

 

2. Certidão da Dívida Ativa  

 

Para que o Poder Público possa exercer seu principal papel, qual seja, promover 

o interesse da coletividade, é necessário aporte financeiro e isso se faz mediante o 

pagamento de tributos e não-tributos, como os foros, laudêmios, taxas de ocupação e 

aluguéis, preços, indenizações, reposições, fianças, avais ou outras garantias e contratos.  

Esse gasto público se perfaz através de leis orçamentárias de iniciativa do Poder 

Executivo e posterior aprovação do Poder Legislativo.  

Quando o particular efetua o pagamento de seus impostos, ocorre a extinção do 

crédito tributário e, assim, o Fisco não se voltará contra ele. Do contrário, quando o 
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contribuinte não quita seus débitos, nasce para o Erário uma possibilidade de cobrança, o 

qual pode se valer de uma ação de execução a ser realizada pelo Erário, daí a denominação 

e e uç oàfis al .à 

Para que isso ocorra, é necessário que a Administração Pública constitua um 

Termo de inscrição da dívida ativa, este termo nada mais é do que um banco de dados, físico 

ou virtual, onde constam os dados de todos os devedores.  

Por sua vez, a Certidão da Dívida Ativa (CDA) é a individualização do referido 

termo, quando determinado contribuinte é especificado e seu débito delimitado. Destarte, 

após a inscrição na dívida ativa, será emitida uma certidão a qual atestará a certeza e a 

liquidez do crédito; sem esta resta-se inócua a execução fiscal. 

Senão observe o § 3º, do art. 1º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980): 

 
Art. 1º. (...) 
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, 
será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 
distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 
 

É possível afirmar que o conceito de dívida ativa foi delineada pelo Legislador 

pátrio, segundo se verifica na Lei nº 4.320/1964 (que estatui normas gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal). Pois bem, dita o art. 39, caput e § 1º, da referida norma 

ueà Dí idaà áti aà s oà osà ditosà daà Faze daà Pú li a,à deà atu ezaà t i ut iaà ouà oà

tributária, escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

espe ti asà u i asào ça e t ias .à 

Não é exagero afirmar que a dívida regularmente inscrita goza presunção de 

certeza e liquidez e, no mais, significa uma prova pré-constituída. Portanto, significa que o 

respectivo título tem força executiva, é dizer, desfruta de aptidão para servir de prova à ação 

executiva, não carecendo de um processo cognitivo para tal. Aduz o art. 204 do Código 

Tributário Nacional (CTN):  

 
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e 
tem o efeito de prova pré-constituída. 
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser 
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 
aproveite. 
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Logicamente, como afirmou o parágrafo único supracitado, essa presunção é 

juris tantum, ou seja, é relativa, podendo ser questionada e posteriormente desconstituída, 

desde que o particular traga provas para essa finalidade. Repita-se, esse é o comando do 

dispositivo acima mencionado.  

 

3. Meios utilizáveis para cobrança de créditos tributários 

 

É incontestável que o Fisco possui  vários mecanismos, para não dizer 

prerrogativas, com o propósito de perceber os créditos que lhes são devidos. Dentre elas, 

destacam-se os prazos dilatórios, a presunção relativa de certeza e liquidez dos seus títulos, 

a necessidade de o devedor apresentar garantia na Ação de Embargos à Execução Fiscal (Lei 

nº 6.830/1980), a preferência do crédito tributário frente aos demais, excetuando-se os 

créditos trabalhistas e os extraconcursais, a possibilidade do uso da medida cautelar fiscal, 

dentre outras tantas prerrogativas. 

Essesà p i il gios àseàe pli a àpelaàp p iaà atu ezaàdosà ditosàpú li os,àpoisà

sua finalidade é senão outra, tutelar os interesses da coletividade; para tanto, o Estado 

precisa de recursos humanos e pecuniários e, assim, fazer funcionar a Máquina Pública. 

Logo, a funcionalidade dos tributos é auferir tais condições ao Poder Público. 

Para receber seus créditos tributários e também os não tributários, a Fazenda 

Pública tem se valido de alguns instrumentos processuais e materiais, dentre eles, o protesto 

da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas também podemos citar outros não menos 

importantes como: a) a possibilidade de inscrever o devedor tributário no CADIN (cadastros 

informativos de créditos não quitados do setor público), b) a inscrição no SPC (Serviço de 

Proteção ao Crédito) e SERASA; c) a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos, embora haja algumas restrições legais; d) a interdição de 

estabelecimento como meio de obrigar o devedor a recolher seu tributo. 

 

 

 

 

 

4. Possibilidade de protesto de CDA 
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É possível encontrar, basicamente, duas correntes: uma que sinaliza pela 

conveniência do protesto de CDA pela Fazenda Pública; e outra contrária, isto é, no sentido 

de que o Poder Público não deveria se valer desse instrumento.  

Vejamos os fundamentos de cada posição. 

Não resta dúvida de que o fim do protesto é provar a impontualidade e o 

inadimplemento do devedor, constituindo-o em mora. Por sua vez, a função da CDA não é 

constituí-lo em mora, mas executá-lo, pois a Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato (art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980). 

A busca pela efetividade do pagamento dos referidos créditos desserve para 

justificar o uso do protesto, na verdade, os insucessos e ineficiências das execuções fiscais 

não podem ser manuseados para a prática de ilegalidades, os quais se destoam dos 

comandos legais nem, tão pouco, como forma de desvio de finalidade. 

Há tempo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania sinalizava pela 

desnecessidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa, pois entendia que faltava interesse 

do Fisco ter de protestá-la previamente para então poder proceder à execução, observe: 

 
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – CDA. PROTESTO. DESNECESSIDADE. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a ausência de 
interesse em levar a protesto a Certidão de Dívida Ativa, título que já goza de 
presunção de certeza e liquidez e confere publicidade à inscrição do débito na 
dívida ativa. (...)214.  
 

Também poderia ser levantada a questão da incompetência dos tabelionatos de 

protesto para protestar a CDA, pois a delegação de competência deveria ser veiculada via Lei 

Complementar, segundo ditames do art. 146, III, b, da Lex Mater de 1988, e não por meio de 

lei ordinária, como ocorreu com a Lei nº 12.767/2012, a qual acrescentou o parágrafo único 

à Lei nº 9.492/1997215, vejamos: 

 
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 
dívida. 
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Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de 
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 
respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012) 
 

Nessa mesma entonação seguiu a doutrina de Basílio Francisco ao dizer: 

Co side a do-se apenas o aspecto da reserva de lei complementar, somente as CDAs de 

natureza não tributária podem ser protestadas, vez que quem autorizou o protesto foi uma 

leiào di iaà Là . / 216. 

Outrossim, para essa primeira corrente, seria inviável o protesto de Certidão de 

Dívida Ativa de natureza tributária, eis tal autorização caberia à Lei Complementar, e não à 

lei ordinária, como acabamos de ver. 

Quanto aos argumentos favoráveis, sabemos que na esfera privada vige a 

autonomia da vontade, é dizer, nas relações particulares os indivíduos desfrutam de uma 

maior liberdade para tratar de negócios jurídicos, ao passo que na órbita pública, é 

imperioso considerar a previsibilidade (legalidade), pois os agentes administrativos estão 

vinculados à lei e aos princípios implícitos e explícitos do ordenamento jurídico.  

Inicialmente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posicionou pela inadequação 

da utilização do protesto pelo Poder Público, contudo, após alteração legislativa, o próprio 

“TJàpassouàaàe te de àpelaàpossi ilidade.à áàalte aç oàlegislati aàfoiàaà az oàpa a superação 

do entendimento. É possível, diante da mudança legislativa, haver protesto de certidão de 

dí idaàati a 217.     

Quanto à legalidade, com o advento da Lei nº 12.767/2012, modificou-se o art. 

1º, da Lei nº 9.492/1997, no sentido de se permitir a figura do protesto de Certidão de 

Dívida Ativa, senão vejamos:     

 
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 
dívida. 
Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de 
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 
respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012) 
 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através da Portaria nº 429, de 

04 de junho de 2014, que disciplina a utilização do protesto extrajudicial por falta de 
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pagamento de certidões de dívida ativa da União ou do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), foi alterada pela Portaria nº 693, de 30 de setembro de 2015, também da 

PGFN218, passou a adotar a figura do protesto extrajudicial, acompanhe:  

 
Art. 1º. O art. 1º da Portaria PGFN nº 429, de 04 de junho de 2014, passa a vigorar  
com  a  seguinte  redação: 
"Art. 1º. As certidões de dívida ativa da União e do FGTS poderão ser 
encaminhadas para protesto extrajudicial por falta de pagamento, no domicílio do 
devedor". 
 

Destarte, descabe falar em ilegalidade, eis que nosso hodierno sistema 

normativo autoriza a inclusão de títulos públicos sujeitos a protesto. Além do mais, a 

referida lei deve ser considerada como constitucional já que a constitucionalidade das regras 

jurídicas se presume. Nas palavras de Thiago Faria Campos, 

 

(...) protestar as certidões da dívida ativa corresponde a imperativo da 
Administração Pública, na medida em que atende à necessidade premente de 
arrecadar tributos e outras receitas públicas de modo mais eficiente, mais 
econômico, evitando a sobrecarga do Poder Judiciário e causando menores 
gravames ao contribuinte/administrado219. 
 

No intuito de mostra imperiosa a superação da antiga orientação jurisprudencial 

do STJ a qual não admitia o protesto da CDA, o próprio Tribunal da Cidadania vem 

esclarecer: 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. 
INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES 
SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA 
MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
1. Trata-se de Recurso Especial que discute, à luz do art. 1º da Lei 9.492/1997, a 
possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo 
extrajudicial (art. 586, VIII, do CPC) que aparelha a Execução Fiscal, regida pela Lei 
6.830/1980. 
2. Merece destaque a publicação da Lei 12.767/2012, que promoveu a inclusão do 
parágrafo único no art. 1º da Lei 9.492/1997, para expressamente consignar que 
estão incluídas "entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas 
autarquias e fundações públicas". (...) 
8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) 
já instituiu mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito 
passivo não participou da constituição do crédito. (...). 
13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do 
contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer 
efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em 
relação à higidez do título levado a protesto. 
14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico 
e social. De acordo com o "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de 
Justiça mais acessível, ágil e efetivo", definiu-se como meta específica para dar 
agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a "revisão da legislação referente 
à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos 
procedimentos em âmbito judicial e administrativo". 
15. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da 
legalidade normas expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de 
Janeiro e de Goiás que, respectivamente, orientam seus órgãos a providenciar e 
admitir o protesto de CDA e de sentenças condenatórias transitadas em julgado, 
relacionadas às obrigações alimentares. 
16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que 
corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do 
Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito 
Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de 
propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por 
outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - 
naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos 
jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, 
como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na 
prestação de serviços). 
17. Recurso Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ220. 
 

Para elucidar ainda mais esse novo posicionamento jurisprudencial, 

colacionamos outra decisão também STJ, acompanhe: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - 
PROTESTO DE TÍTULO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
1. É verdade que a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida 
ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de execução fiscal como o meio mais 
comum para tal finalidade. Apesar disso, não há qualquer impedimento para que 
ela a leve protesto a certidão de dívida ativa, por falta de pagamento, mesmo 
gozando o título da presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN). 
2. A Lei de Protesto (Lei nº 9.492/97), com as alterações introduzidas pela Lei nº 
12.767/2012, permitiu aos Tabeliães de Protestos a lavratura e o registro do 
protesto de títulos e outros documentos de dívida, dentre os quais também 
estariam aqueles originados unilateralmente pela Fazenda Pública. 
3. Recurso ao qual nega-se provimento221.  
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Disponibilização: 18/02/ 2014. Publicação: 19/02/2014. 



 

 
119 

 

Em suma, há argumentos contrários e favoráveis à utilização do protesto da CDA 

pela Administração Pública, ambos devendo ser ponderados e interpretados, eis que o 

Direito não se nutre do monólogo argumentativo, mas do pluralismo de ideias, princípios e 

fundamentos, lembrando que há permissivo legal para o protesto de Certidão de Dívida 

Ativa, como já observado neste labor. 

 
Considerações finais 

 
É notória a relevância do tema o qual supera os debates teóricos das Academias 

chegando ao mais simples cidadão. Isso não significa uma mitigação na sua importância, 

pelo contrário, traduz uma necessária reflexão sobre o tema. 

Apresentamos os principais argumentos favoráveis e desfavoráveis ao protesto 

de Certidão de Dívida Ativa, não apenas do ponto de vista da doutrina, porém, procuramos 

encartar o imperativo legal, sobretudo a Lei nº 9.492/1997 recentemente emendada. 

Também cuidamos da jurisprudência e percebemos a mudança de paradigma do 

Tribunal da Cidadania (STJ) quanto ao tema, que após a autorização legislativa passou a 

entender que, entre outros motivos, o protesto de CDA é pertinente e não implicaria ofensa 

aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois não tolhe do cidadão a 

possibilidade de acionar o Poder Judiciário, preservando assim o princípio do controle 

jurisdicional previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988. 

Na realidade, é preciso dinamizar e otimizar a cobrança de créditos públicos, 

evitando a propositura de execuções fiscais de pequenas montas, priorizando a economia e 

a celeridade do recebimento de tais créditos, tudo para proteger e preservar o interesse 

público. 
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Introdução: o sonho de um sistema brasileiro de saúde universal 

 

No documentário Sicko (2007), o cineasta Michael Moore mostra as agruras 

pelas quais passam os estadunidenses que não têm plano de saúde. O filme informa que 

enquanto outras nações centrais contam com um sistema universal de atendimento – como 

Canadá, Inglaterra e França –, os EUA montaram, no governo de Richard Nixon, um sistema 

de atendimento através de planos de saúde privados, que exclui, atualmente, 46 milhões de 

cidadãos222. As tristes histórias narradas no documentário mostram a falta que faz um 

sistema de saúde que seja universal e gratuito. 

O Brasil não sofre com esse problema. Na contramão da cartilha neoliberal, a 

Constituição Federal de 1988 (doravante, CF/88) rompeu com uma tradição anterior e 

adotou um sistema único, universal e gratuito de atendimento à saúde. A árdua luta do 

Movimento de Reforma Sanitária223 construiu o modelo do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

partir de debates da VIII Conferência Nacional de Saúde224, superando um implícito, mas 

poderoso, lobby de setores políticos que propunham a adoção de modelos similares ao 
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estadunidense.  

A vitória do Movimento fez com que a CF/88 tratasse, a partir de seu art. 196, do 

direito à saúde, com a criação de um poderoso – e quase utópico – sistema que se propunha 

universal, igualitário e único, além de gratuito e amplo. Diferentemente dos anteriores, a 

única condição que o usuário tem para ser atendido é a cidadania. 

Passadas duas décadas e meia da promulgação da Carta Cidadã, o SUS teve 

inúmeros avanços, apesar de as deficiências continuarem. Após uma difícil implantação, os 

Poderes da República têm aprendido a lidar com o sistema constitucional da saúde adotado. 

Contudo, a relação mais polêmica tem sido a que se dá entre o SUS e o Poder Judiciário. Se 

na década de 90 era marcada por conservadorismo e autocontenção, o novo milênio trouxe 

maior ativismo225 dos juízes em relação à instituição, principalmente na questão da 

concessão de medicamentos e tratamentos para a saúde. 

Atualmente, a grande questão do direito à saúde se apresenta em relação a seu 

conteúdo e sua justiciabilidade. O paradigma liberal-clássico individualista não se encaixa 

bem a tal direito, sendo imperiosa a necessidade da adoção de novo modelo sobre sua 

titularidade. A delimitação do conteúdo do direito à saúde e o estabelecimento de sua 

justiciabilidade – com foco na tutela coletiva, já que se trata de direito coletivo – poderá 

guiar um relacionamento mais eficaz entre o Poder Judiciário e o Sistema Único de Saúde. 

 

1. A evolução da Saúde no Brasil: de caridade a direito fundamental  

 

A história do direito à saúde no Brasil pode ser divida em duas: antes do SUS e 

depois do SUS. A criação do Sistema Único de Saúde representou uma verdadeira revolução 

na forma de concessão de assistência sanitária por parte do Estado brasileiro.  

Como narra Luís Roberto Barroso, em excelente artigo sobre a judicialização do 

direito à saúde, anteriormente predominavam ações sanitárias de prevenção. Desde a 

mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, no começo do século XIX, uma série de 
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 Luís Roberto Barroso define o ativismo judicial o oà u aàpa ti ipaç oà aisàa plaàeài te saàdoàJudi i ioà
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políticas sanitárias foi criada – juntamente com as primeiras escolas de medicina, na Bahia e 

no RJ –, como o combate à lepra e à peste226.  

A partir de 1870, o Estado adotou o modelo de campanhas, com a elaboração de 

vacinações em massa e reformas – o que dava lugar a inúmeros abusos, como a reforma 

higienista que forçou a população pobre da cidade do Rio de Janeiro a morar em morros ou 

no subúrbio da cidade, e o uso de força para vacinação que gerou a Revolta da Vacina227. A 

saúde, à época, era higienista, excludente e compulsória228. 

Se as ações preventivas eram avançadas, as curativas ficavam entregues aos 

serviços privados e à caridade. O panorama mudou somente a partir da década de 30, com a 

estruturação de um serviço público de saúde curativa. Tal serviço passou por várias 

mudanças durante a Ditadura Militar, e durou, na prática, até a década de 1990 229.  

Em sua última fase pré-SUS, o sistema de saúde público era vinculado ao 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Somente eram atendidos os trabalhadores 

com carteira assinada, que contribuíam com o sistema. Os demais – a maioria da população, 

ainda aisà ap sà oà su atea e toà dosà t a alhosà ausadosà pelaà iseà poste io à aoà ilag eà

e o i o àdaàditadu aà– estavam excluídos do direito à saúde, devendo usar os serviços 

privados ou depender da caridade230. 

O Brasil, assim como os EUA, não tinha um sistema de saúde universal. Contudo, 

enquanto Nixon montava um sistema de saúde calcado na assistência privada, o Movimento 

de Reforma Sanitária travava debates acerca da estruturação de um sistema de saúde que 

atendesse a todos, independentemente de contrapartida, com um único requisito: a 

cidadania231. Na importantíssima VIII Conferência Nacional de Saúde, foram fixadas, dentre 
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 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
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os mais de quatro mil participantes, as principais diretrizes da reforma sanitária: a ampliação 

do conceito de saúde, a necessidade de se prover sua promoção e proteção e a separação 

e t eà saúde à eà p e id ia ,à se doà a uelaà e t egueà aà u à g oà espe ífi oà ia do-se, 

assim, o instituto Nacional do Seguro Social – INSS)232. Estava desenhado o SUS. 

A CF/88 acolheu as tratativas da VIII Conferência, distribuindo pelo seu corpo o 

resultado. No art. 6º, o direito à saúde foi inserido entre os direitos fundamentais sociais. Já 

oàa t.à àdisp eà ueàaàsaúdeà à direito de todos e dever do Estado ,à ueàse àga a tidoà por 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação .àEsta aài stituídoàeàdese hadoàoàdi eitoàfu da e talàso ialà àsaúde. 

A saúde, principalmente em seu viés curativo, deixava de ser caridade para virar 

direito fundamental social. Com um conteúdo extremamente complexo. 

 

2. O amplo conceito de saúde na CF/88 e suas complexas ramificações 

 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. àEisàaàdefi iç oàdeàsaúdeàpa aàaà

Organização Mundial da Saúde (OMS)233, que foi acolhida pela Constituição. Na CF/88, o 

conceito de saúde foi ampliado – como sugerido no relatório da VIII Conferência –, o que se 

reflete no conteúdo que o art. 196 o dá. Assim, o conceito de saúde pode ser visto de uma 

série de posições. 

Na verdade, o conceito e conteúdo de saúde são complexos por natureza. O 

direito à saúde tem relação com uma série de outros direitos, como vida, privacidade, 

trabalho, educação etc. Junto com a vida, o bem-estar psíquico e físico é pressuposto para o 

exercício da cidadania e dos demais direitos e deveres.  

Em relação a suas dimensões, a concepção meramente curativa (que era paralela 

à concepção sanitária – que, na verdade, encobertava ações higienistas e racistas) foi 

abandonada em prol de uma visão mais ampla e holística. Assim, a saúde será garantida 
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através de programas que visam a sua proteção, promoção e recuperação. Encaixando o 

texto constitucional e a definição da OMS, a saúde não é mais vista como ausência de 

doença (recuperação), mas sim uma série de políticas públicas preventivas de enfermidades, 

de vieses públicos ou pessoais (proteção e promoção). 

A tríplice dimensão do direito à saúde faz com que este tenha, também, um 

complexo de posições jurídico-subjetivas, de cunho negativo ou positivo. O cunho negativo 

se refere ao direito à saúde como direito de defesa, a coibição de interferências individuais 

ou coletivas na saúde do indivíduo; já o cunho positivo se dá no direito à saúde como direito 

protetivo, que impõe um dever geral de respeito à saúde alheia, e direito prestacional, que 

ordena a concessão de prestações materiais para a proteção, promoção e recuperação da 

saúde234. 

A tríplice dimensão constitucional (proteção, promoção e recuperação) e a 

tríplice posição jurídico-subjetiva cabível (direito de defesa, proteção e prestação) convivem, 

ainda, com a dupla natureza de exigibilidade do direito fundamental à saúde: norma 

fundamental originária ou norma fundamental derivada.  

Como pontua Ingo Sarlet, a complexidade do direito à saúde (ou direito à 

proteção e promoção da saúde, como defende que seja a correta nomenclatura) faz com 

que suas dimensões possam ser direitos fundamentais originários – ou seja, de exigibilidade 

imediata, com a aplicação direta da norma constitucional ao caso concreto – e direitos 

fundamentais derivados – i.e., cuja exigibilidade depende da edição de legislação ordinária 

ou da formulação de políticas públicas235. 

Pode-se dizer pacificamente que as esferas de direito de defesa e direito de 

proteção da saúde são direitos fundamentais originários. Contudo, os direitos prestacionais 

têm controvertida dimensão. A norma insculpida no art. 196 da CF/88 não deve mais ser 

vista sob um viés programático, sob pena de se negar a força normativa da Constituição, 

como aponta Gilmar Mendes236. Mais do que uma intenção futurística, o art. 196 estatui um 

direito fundamental social (com um dever fundamental correlato), e tem exigibilidade 
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imediata. Assim, o direito à saúde em sua dimensão prestacional também seria direito 

fundamental originário. 

É imperioso, porém, delimitar as fronteiras de tal consideração: o direito à saúde 

em sua dimensão prestacional tem caráter originário em relação ao direito às políticas 

sociais e econômicas estatuídas no art. 196, e subsequentes237. Sendo o direito à saúde um 

direito social, difuso, a originalidade dessa norma fundamental, na sua dimensão 

prestacional, deve se dar de forma coletiva, como direito geral e de todos às políticas 

públicas que prestem meios materiais para a proteção, promoção e recuperação do bem-

estar geral. 

E dentre tais políticas, a principal é a estruturação do Sistema Único de Saúde. 

 

3. Sistema Único de Saúde, uma garantia institucional fundamental 

 

Em um sensível trecho do ensaio sobre o direito à saúde nos 20 anos da CF/88, 

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo238 elevam o Sistema Único de Saúde à poderosa categoria 

de garantia institucional fundamental. Tal categorização se justifica pelo fato de o Sistema 

ser a garantia fundamental do direito à saúde – assim como, por exemplo, o habeas corpus é 

a garantia do direito à liberdade239. 

Isso significa que o SUS deve ter a mesma proteção dos demais direitos e 

garantias fundamentais, sendo inconstitucionais as medidas que visem abolir ou esvaziar o 

sistema. O Sistema Único de Saúde é uma cláusula pétrea! 

Os princípios do SUS estão dispostos no art. 198 da Constituição. Assim, a Carta 

afirma que as ações e serviços de saúde formarão uma rede única, regionalizada e 

hierarquizada, que se rege pelos princípios da descentralização, integralidade no 

atendimento e participação da comunidade. A direção do SUS é, ao mesmo tempo, una – no 

Ministério da Saúde – e dividida entre as secretarias de saúde dos Estados e dos Municípios. 
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A governança regional e descentralizada possibilita a análise e o enfrentamento dos 

principais problemas da localidade – já que a saúde, antes de tudo, se refere às condições 

locais de vivência. 

A hierarquização do SUS se refere aos diferentes níveis de atendimento aos 

cidadãos. O cuidado deve se dar em ordem crescente, indo dos mais básicos – que devem 

acontecer em nível municipal – aos de média e alta complexidade – que se concentram em 

alguns municípios240, com serviços de grande especialização.  

Acompanha o atendimento hierarquizado a diretriz da atenção integral, que 

significa a determinação de o Sistema dar a mais ampla cobertura possível para seus 

atendidos – o que, obviamente, não afasta as limitações, sobretudo de ordem técnica241. 

Toda a sistemática é balizada por uma ativa participação da comunidade, através de 

avaliações, críticas, denúncias e sugestões. 

áà Leià . / à Leià doà “U“ à à oà siste a normativo que lança as bases 

infralegais do SUS. Promulgada em setembro de 1990 pelo presidente Fernando Collor, a 

legislaç oà à oà es ueleto à ju ídi oà doà siste aà deà saúdeà asilei o,à ueà o teiaà aà políti aà

pública da qual trata o art. 196 da CF/88. 

A Lei dispõe sobre objetivos (arts. 5º e 6º), princípios (art. 7º), organização (arts. 

8º-14-B), competências (arts. 15-17) e financiamento do SUS (arts. 31 e ss.). Impõe a todos 

os entes federativos a solidariedade na construção do SUS e, ao mesmo tempo, atribuições 

próprias. As direções nacional, estaduais e municipais do SUS têm funções próprias, cabendo 

a esta última primordialmente executar os serviços públicos de saúde – ou seja, a atuação da 

União e dos Estados na execução de tais serviços é suplementar, podendo se dar em virtude 

da complexidade que demanda o tratamento242.  

A outra grande fonte normativa do SUS são as portarias emitidas pelo Ministério 

da Saúde, que regulam programas, procedimentos e a política de medicamentos que o 

sistema terá. Tipos importantes de portarias são as que estabelecem os Protocolos Clínicos e 
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Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), em que constam análises feitas por técnicos da Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde sobre diferentes doenças e enfermidades, com a 

análise dos sintomas e identificação dos melhores tratamentos cabíveis, oriundas243. A 

observância dos PCDTs é determinada pelo art. 19-M, I da Lei 8.080. 

A portaria nº 3.916/98 criou a Política Nacional de Medicamentos, instituindo a 

assistência farmacêutica do SUS. Cada um dos gestores dos três entes da federação deve 

fazer uma lista com medicamentos que serão fornecidos pelo sistema – relações nacional, 

estadual e municipal de medicamentos essenciais; tais fármacos devem ter caráter essencial, 

básico e atender à maioria da população, através de utilização racional. 

Em 2011, foi criada a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS 

(CONITEC). O CONITEC tem como função a elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas e a análise das (sempre existentes) novidades da indústria farmacêutica para 

incorporação ao SUS dos novos procedimentos ou medicamentos. 

O capítulo VIII da Lei do SUS foi incluído pela Lei 12.401/2011. Estabelece a 

assistência terapêutica, com normas para a incorporação de tecnologia ao SUS. A novel 

legislação determina que os medicamentos e procedimentos concedidos devam estar 

registrados no PCDT ou em tabelas elaboradas pelos gestores do SUS (art. 19-M). Na falta de 

PCDT, um fármaco será fornecido somente se constar nas listas de medicamentos essenciais 

de algum dos entes (art. 19-P).  

Regulamenta-se o processo de inclusão de novas tecnologias, que se dará pelo 

ministro da saúde, assessorado pelo CONITEC, através de audiências públicas e estudos 

aprofundados. Por fim, se veda a dispensação de medicamento não registrado na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou ressarcimento de uso não autorizado pela 

agência – o chamado uso off-label244.    

O Sistema é financiado de forma ampla, através de recursos da Seguridade Social 

e do orçamento dos três entes, com alocações mínimas dos orçamentos – tudo regulado 
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pela Lei Complementar nº 144/2012. Há solidariedade no custeio do SUS. Assim, se um ente 

da federação é responsável por dado serviço, não significa que ele há de bancá-lo sozinho. O 

direito de regresso depende da organização legal dos procedimentos e fornecimentos – 

podendo ser a questão trazia aos autos do processo, desde que não impeça ou dificulte o 

direito à tutela jurisdicional por parte do cidadão245. 

O SUS é a instituição que reúne os serviços e as ações de saúde às quais se refere 

o art. 197 da CF/88. Através dela, as diretrizes da universalidade, integralidade e gratuidade 

se expressam em prestações materiais. O Sistema é o meio pelo qual o Estado fornece o 

direito à saúde como direito prestacional. Não se resume à dimensão curativa, mas também 

protetiva e promocional – visto que também abarca o SUS tais funções em suas atribuições 

do art. 200. 

Adotando como único requisito a cidadania, o SUS representou o salto que o 

direito à saúde deu no Brasil. Um sistema universal, gratuito e baseado na solidariedade 

entre os entes, com atuação primordialmente local. É uma conquista que deve ser guardada 

e defendida para sempre. Entretanto, há muito que avançar. No ranking de sistemas de 

saúde da OMS, o Brasil aparece em 125º lugar, dentre as 191 nações componentes da 

Organização das Nações Unidas (ONU)246.  

O direito à saúde no Brasil, seja no plano fático, seja no plano jurídico, é 

permeado de dificuldades. Inclusive quanto aos seus titulares. 

 

4. De todos e de cada um: a cotitularidade do direito fundamental social à saúde 

 

Os direitos fundamentais têm uma longa trilha histórica, não nascendo ao 

mesmo tempo em todos os locais. A evolução de tais direitos, como narra Noberto Bobbio, 

acompanha as mudanças sociais, notadamente dois tipos: a criação de novas ameaças para 

as liberdades dos indivíduos ou de novos remédios para seus sofrimentos. A reação às 
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mudanças do primeiro tipo foi a edição dos direitos de primeira geração – relativos às 

liberdades e garantias individuais; a reação às do segundo tipo, a luta pelos direitos sociais. 

Assim, cada tipo e geração dos direitos fundamentais tem fundamentação própria247.  

Assim, os direitos sociais são dimensão dos direitos fundamentais. Como aponta 

José Afonso da Silva, tais direitos são prestações positivas estatais, dispostas na Constituição, 

que visam a equalizar situações de desigualdade social248. São divididos em direitos 

trabalhistas; direitos da seguridade (onde o direito à saúde está incluso); direitos relativos à 

educação e cultura; direitos dos vulneráveis; direitos relativos à moradia e direitos relativos 

ao meio ambiente. Entre tais direitos, há os que são, juridicamente, coletivo (isso é, dirigido 

a um grupo) e difusos (dirigido a toda sociedade); 

Trata-se de uma dimensão dos direitos fundamentais conquistada com muita 

luta (e sangue), que apresenta caráter generalista e prestacional. Os direitos sociais, 

diferente dos individuais e como a própria nomenclatura indica, têm contorno geral, 

coletivo, socializante;à se ia à osà di eitosà ujosà titula esà s oà todos,à asà ta à deà adaà

u . A questão é que esse adágio não representa bem a questão dos destinatários de tais 

direitos. 

Os direitos sociais são frutos de lutas coletivas, em resposta a demandas 

coletivas e com fins coletivos – o principal, diminuir as aviltantes situações de desigualdade. 

São, reprisando Bobbio, oriundos da necessidade humana de se utilizar dos novos remédios 

sociais para a cura de seus males. Assim, o paradigma de sua titularidade deve se dar com 

observância dessas circunstâncias. Enquanto as prestações materiais do Estado nos direitos 

individuais visam a preservar a esfera jurídica individual (através das forças armadas, polícias 

etc.), as prestações dos direitos sociais concedem aos cidadãos coisas para exercício do 

direito – moradia, educação, atendimento médico. As duas dimensões devem ser analisadas 

de formas distintas. 

Os avanços e a complexificação da sociedade atual pôs abaixo uma série de 

divisões que permeavam o direito e a sociologia, dentre as quais a summa divisio do 
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individual e coletivo, público e privado. Não cabe mais ver tal dicotomia de forma 

excludente, pondo em lados opostos o ser humano em seu espaço individual ou, alternativa 

e excludentemente, em seu espaço coletivo.  A esfera pública compreende o mundo em sua 

totalidade, reunindo todas as facetas das relações humanas249 – inclusive as lutas por 

melhores condições de vida através do sistema jurídico. 

Desta feita, classificar um direito social como direito subjetivo, de caráter 

individual, pode subverter a lógica dessa dimensão. Como bem critica Liana Cirne, tratar os 

direitos sociais como direitos subjetivos (para contrapor à dualidade direito subjetivo eficaz 

vs. norma programática) pode trazer mais problemas do que soluções. Não se deve mais 

pensar a categoria em forma de uma titularidade individual, concorrente com a coletiva, mas 

sim num modelo generalista: a cotitularidade250. 

A cotitularidade é um paradigma que significa ser o ser humano o titular dos 

direitos sociais juntamente com os demais. A cotitularidade expressa o caráter social dos 

direitos de segunda geração; a ênfase em tais direitos deve se dar na sua concretização 

coletiva – justamente em virtude de os direitos prestacionais terem sido conseguidos através 

de lutas coletivas251. 

Cotitularidade não tem a significado de a coletividade extirpar a individualidade 

na seara jurídica e na luta pelos direitos sociais, mas sim de que a titularidade coletiva deve 

ser prioritária; a individual, residual. Nessa senda, os direitos sociais se diferenciam dos 

direitos individuais, em uma categoria processual nova, autônoma e com exigibilidade 

específica252. 

Assim pode ser afirmada a cotitularidade dos direitos sociais: a titularidade será, 

prioritária e primordialmente, coletiva, sendo a titularidade (e consequente exigibilidade) 

individual de caráter residual. Não se nega a existência da titularidade subjetiva dos 

indivíduos – e do consequente direito de ação individual que surge a partir da resistência a 
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essa pretensão. O que se estrutura é a necessidade de uma forma autônoma de exigibilidade 

dos direitosà oleti os.à ássi ,à oà ad gioà deà todosà eà deà adaàu à pode iaà se à di ididoà e à

grossíssimo modo): sempre de todos; residualmente, de cada um. 

Sendo o direito à saúde um direito fundamental social, sua titularidade é, em 

verdade, cotitularidade – aplicando-se plenamente a teorização supra. O cidadão é titular, 

mas como participante da coletividade. A primazia é titularidade coletiva. Dessa forma, a 

tutela e a garantia desses direitos deve se dar, primordialmente, de forma coletiva. 

 

5. Justiciabilidade do direito à saúde: a prioridade da tutela coletiva dos direitos 

fundamentais sociais 

 

A justiciabilidade, i.e., exigibilidade e possibilidade de recorrer ao Judiciário, dos 

direitos coletivos latu sensu (que englobam os direitos difusos e coletivos stricto sensu) é 

tema de antiga controversa, que se solidificou à medida em que tais direitos eram 

positivados nas diferentes constituições pelo mundo. Mauro Cappelletti já demonstrava 

p eo upaç oà o à aà justi ia ilidadeà deà di eitosà oleti os.à Oà alo à e à jogoà à oleti o ,à

es e euàoà le eàp o essualistaàitalia oàe à ,à eàde eàseàda ,àpo ta to, a possibilidade 

de construir-se tipos novos de tutela, não confiados, exclusivamente, ao (...) capricho da 

i i iati aài di idual 253. 

O direitos à saúde, por ter um caráter majoritariamente coletivo, não fica imune 

de tais considerações. Esse direito, assim como os demais direitos sociais, passou a não mais 

ser vistos sob a ótica da programaticidade,àouàseja,àdeà o aà ueà a o selha ia àoàlegislado à

a editar políticas públicas para sua implementação254, mas sim como norma constitucional 

de caráter vinculante e efetivo. Afinal, como advoga a moderna doutrina constitucionalista, 

seàest à aà o stituiç oà àpa aàse à u p ido 255. 

Assim, o paradigma da programaticidade absoluta do direito à saúde deve ser 
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superado pelo modelo que afirma o direito a políticas públicas coletivas que servirão para 

dar aplicabilidade a tal direito – tornando-o, assim, norma primordialmente derivada. Se os 

gestores públicos desidiosos poderiam se esconder atrás da escusa de que a norma que 

garante o direito á saúde (art. 196 da CF/88) era p og a ti a ,à de e do-se esperar as 

políticas públicas, o paradigma atual é capaz de forçá-lo a efetuar as políticas garantidoras.  

H à iosà eiosà pa aà seà fo ça à oà Estadoà aà efetua à asà políti asà pú li asà

necessárias à concretização dos direitos sociais, como o uso dos remédios constitucionais – 

exemplo, o mandado de injunção. Previsto no art. 5º, LXXI, o mandado de injunção visa 

assegurar o exercício de quaisquer direito ou liberdade constitucionais, ou inerentes à 

nacionalidade, que não estejam regulamentados por norma devida256. Nesse caso, trata-se 

de mora do Legislativo em confeccionar a lei necessária à aplicação da política pública 

concretizadora de certo direito fundamental que ensejará a impetração de tal remédio. 

Porém, quando há legislação pertinente, o meio capaz de forçar o gestor público 

a instituir a política pública legalmente estatuída são as ações judiciais – que visarão ao 

reconhecimento do disposto em lei, já que essa é a função primordial do Poder Judiciário. As 

ações podem ter cunho individual ou coletivo, já que o direito de ação é amplo.  

Aqui, o modelo de titularidade adotado deve ser retornado. Como se viu, os 

direitos sociais – onde direito à saúde se inclui – têm um modelo de titularidade e 

exigibilidade diverso dos direitos individuais: a cotitularidade, em que se privilegia a tutela 

coletiva em detrimento da individual. É na seara processual que tal noção ganha seus 

principais contornos. Uma titularidade coletiva exigirá não só a possibilidade de tutela 

judicial coletiva do direito à saúde, mas uma prevalência de tal tutela sobre a tutela 

individual.  

Nessa senda, Liana Cirne propõe a hierarquização das tutelas voltadas à 

implementação dos direitos sociais, com privilégio das tutelas coletivas sobre as 

individuais257, sob a acertada justificativa de que a prevalência das tutelas individuais levaria 

a um privilégio da minoria que tem acesso ao Poder Judiciário em detrimento da maioria.  

Em que pese os avanços da Defensoria Pública e de associações de defesa na 

representação judicial dos hipossuficientes, há de se pensar ainda nas barreiras sociais entre 
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os cidadãos e o Judiciário. Imagine-se a família que precise de tratamento médico perto de 

si, mas não tenha seque dinheiro para passagem de ônibus a fim de chegar ao centro da 

defensoria pública (e não se pense que isso seja incomum...).258 

Os direitos sociais, por serem coletivos, serão mais facilmente defendidos por 

demandantes que tenham caráter coletivo, organizacional. Seja através de órgãos públicos 

(como o Ministério Público), ou de associações e outras formações sociais representativas de 

parcela ou da totalidade da população, para ingresso em Juízo259.  

Tendo em vista o fato de tais direitos se oporem ao Estado ou pessoas jurídicas, 

somente demandantes ativos de caráter organizacional podem fazer frente diretamente ao 

poder e às facilidades que aquelas instituições têm em juízo – como maiores recursos, maior 

conhecimento técnico e habitualidade na litigância260.  

A prevalência deve se dar em relação às ações coletivas, portanto. No Brasil, tipo 

especial de ação coletiva é a ação civil pública. Regulada pela Lei 7.347/1985, é a ação 

coletiva na qual há de se apurar a responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados por ofensas a uma série de direitos e interesses coletivos e difusos (inclusive, o art. 

1º, IV da Lei traz uma cláusula geral: qualquer interesse difuso ou coletivo ofendido pode 

ensejar ação civil pública).  

A legitimidade para propositura de tal ação é ampla. O art. 5º da Lei confere 

legitimidade ativa a Ministério Público – que deverá sempre intervir, mesmo que não tenha 

ingressado com a demanda –, Defensoria Pública, os três entes da Federação, entidades da 

administração indireta e associações que, ao mesmo tempo, tenham mais de um ano de 

egist oàeà inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 

social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

tu ísti oà eà paisagísti o . Como ação ordinária que é, podem ser acolhidos todos os 

instrumentos processuais pertinentes e necessários para o caso.  

A ação civil pública tem um evidente caráter coletivo, podendo ser usada para 
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tutela dos direitos sociais. Assim, as organizações que têm legitimidade para ajuizar a ação 

civil pública podem representar segmentos da sociedade, garantindo o cumprimento da 

legislação e a existência de políticas públicas para a concretização dos direitos sociais. 

Dessa feita, a tutela do direito à saúde, deve se dar de forma primordial e 

preferencialmente coletiva, tendo em vista seu caráter difuso. O direito à saúde é um direito 

que deve ser observado sob a ótica da cotitularidade, que não separa o cidadão de seus 

espaços público e privados, mas sim o integra aos espaços gerais sem despersonalizar suas 

necessidades e descaracterizar sua humanidade. No âmbito processual, essa consideração se 

manifesta na prevalência das tutelas coletivas sobre individuais.  

A cotitularidade do direito à saúde tem implicações maiores, tangenciando 

considerações sobre os limites orçamentários das nações e sua justa distribuição. 

 

6. Algumas linhas sobre a cotitularidade do direito social à saúde e limitação de recursos 

 

Por derradeiro, após todo o exposto acima, cumpre traçar comentários sobre a 

uest oà doà ete oà e ate à e t eà aà ealizaç oà eà efeti aç oà dosà di eitosà fu da e taisà

sociais e a limitação dos recursos por parte dos Estados. A controvérsia é ampla e presente 

desde a positivação constitucionais dos direitos, envolvendo considerações sobre a justiça 

distributiva, alocação dos recursos públicos e realização de escolhas. 

Como já aduzido, todos os direitos fundamentais têm seus custos. Direitos de 

quaisquer gerações e dimensões requerem verbas estatais para que sejam garantidos; em 

último caso, todos os direitos exigem ações positivas do Estado para que sejam garantidos261 

– o que somente pode ser feito através de recursos públicos, que são limitados. Como 

aduze àosàes ito esàa e i a osà“tephe àHol esàeàCassà“ustei ,à le a àaàs ioàosàdi eitosà

sig ifi aà le a àaàs ioàaàes assez 262 – nesse caso, escassez de recursos necessário para sua 

efetivação. 

Contudo, os gastos com os direitos sociais são diferenciados dos dispêndios com 

as liberdades individuais: enquanto o Estado geralmente despende um montante universal 
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para garantir os direitos fundamentais de primeira geração, através de instituições de 

proteção e julgamento de demandas (forças armadas, Judiciário etc.), os custos dos direitos 

sociais variam de acordo com as necessidades dos cidadãos263. 

O gasto de acordo com a capacidade do cidadão impõe a observância, por parte 

do administrador, da justiça distributiva na alocação de recursos. A justiça distributiva se 

caracteriza pelo constructo de método distributivo que seja mais ou menos justo entre os 

necessitados.264 Diferente da justiça comutativa, que tem caráter particular e se dá em 

igualdade de condições, a justiça distributiva se dirige aos governos, aos administradores, 

se doà u à debitum legale de dar a todos os membros da comunidade uma participação 

e uitati aà oà e à o u 265. É tal tipo de justiça que deve orientar a alocação dos recursos 

para a garantia do direito à saúde. 

Assim, limitação (ou escassez) de recursos, em contraposição às infinitas 

necessidades dos cidadãos, faz com que a gerência administrativo-financeira dos direitos 

sociais seja pautada por escolha de alocação de verbas – muitas das quais, opções difíceis266 

– de acordo com os ditames da justiça distributiva, garantindo que os cidadãos tenham 

acesso aos bens equitativamente, de acordo com suas necessidades. 

Tais escolhas devem ser analisadas sob dois vieses: além da necessidade de se 

garantir o mínimo existencial dos cidadãos267 – i.e., o minimum de direitos que garanta sua 

dignidade humana –, as políticas públicas realizadas com as verbas alocadas pelas escolhas 

governamentais de gerência dos direitos sociais devem ter um amplo caráter coletivo, com 

observância da justiça distributiva268.  

A questão da limitação orçamentária e da reserva do possível deve ser levada em 

consideração quando se trata dos direitos sociais, como o à saúde. A escassez de recursos 

pode ser classificada em duas formas: escassez relativa, que se refere ao fato de os recursos 

do Estado se destinarem a várias outras áreas, não somente à saúde; e a escassez absoluta, 
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que traduz a ideia de que os recursos jamais serão suficientes para sanar todas as 

necessidades dos cidadãos269.   

A ideia de limitação de recursos e de reserva do possível, entretanto, merece um 

olha à desideologiza te ,à eà dista teà deà p e o eitos.à Oà p i ípioà daà ese aà doà possí el,à

oriundo da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, deve ter uma melhor leitura 

no direito brasileiro.  A reserva do possível não é a ideia de que o Estado somente pode fazer 

o que couber no orçamento, mas sim a adoção do princípio da razoabilidade nas decisões 

judiciais que ordenem a realização de políticas públicas.  

Ou seja, a reserva do possível deve orientar o jurista a somente conceder o que 

for razoável ao cidadão; o que estiver de acordo com a justiça distributiva utilizada nas 

políticas públicas270. 

E o critério distributivo que deve ser adotado pelos Estados aos bens que os 

direitos sociais visam conceder é o coletivo. A justiça distributiva, no seio da garantia e das 

prestações do direito social à saúde, deve ser construída pela distribuição isonômica aos 

cidadãos necessitados de tratamentos. A prevalência da tutela processual coletiva há de 

garantir que não haja privilégios na garantia do direito à saúde para as pessoas que 

conseguem acesso ao Judiciário, permitindo que todos sejam beneficiados pela distribuição 

justa. 

Questionamento pertinente diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário 

obrigar que o administrador gaste recursos públicos de certa forma, para concretização de 

direitos sociais, mesmo em sede de direitos sociais. Liana Cirne trata a controvérsia de 

maneira plausível. Primeiro, aponta que não se trata de ordenar gastos, mas ordenar fazeres 

ou não fazeres, aos quais a Administração é obrigada – pela Constituição, originalmente, ou 

pelas normas implementadoras das políticas públicas.  

Como é obrigação, deve ser cumprida, mesmo que signifique gastos. Por outro 

lado, lembra Cirne que a condenação por responsabilidade civil da Administração é 

amplamente aceita pelos teóricos, e tal condenação também seria uma imposição de 

gastos271. Ora, a obrigação de reparar o dano oriundo de responsabilidade civil é tão exigível 
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quanto a obrigação de concretizar os direitos fundamentais sociais, implementando políticas 

públicas. Se o Poder Judiciário pode ordenar um, muito mais pode fazê-lo com o outro. 

Portanto, a limitação orçamentária é uma verdade inconveniente, que não pode 

ser ignorada pelo intérprete e jurista. A garantia do direito à saúde envolve prestações para 

as quais nunca haverá recursos suficientes. Isso não significa que o Estado pode ser eximir 

de cumpri a obrigação constitucional sob o escudo da escassez de recursos e da reserva do 

possível.  

Como demonstrado, impõem-se duas construções para um melhor tratamento 

de tal tema: a priorização da tutela coletiva permitirá otimização da justiça distributiva e dos 

métodos de alocação dos recursos para a saúde, além de que um novo olhar sobre a reserva 

do possível há de garantir a aplicabilidade do princípio da razoabilidade nas decisões. 

 

Conclusão: as trilhas da Saúde no Brasil 

 

O direito à saúde no Brasil tem uma longa trilha história, mas teve uma forte 

mudança na Constituição atual, como mostrado. A relação entre o nosso Sistema Único de 

Saúde e os cidadãos é tão controvertida quanto a dele com o Poder Judiciário. Da timidez 

reinante nos anos 90, os juízes entraram no terceiro milênio com a caneta afiada para 

garantir a total aplicabilidade da norma do art. 196 da CF/88.  

É necessário o equilíbrio. A segunda década do século XXI continua o fenômeno 

do envelhecimento da população mundial. Os orçamentos de assistência pública das nações 

estão perto de seu limite. O Brasil, apesar de ser um país ainda jovem, já está ingressando 

nesse cenário. As políticas públicas de saúde devem atende a uma demanda cada vez maior, 

com menos recursos.  

Por outro lado, o sistema de saúde brasileiro adotou a universalidade, mesmo 

numa época em que o sentido do mundo era contrário. O Sistema Único de Saúde deve ser 

adotado como uma vitória dos brasileiros. O fim da hedionda era em que somente os 

trabalhadores de carteira assinada tinham acesso ao serviço público. A cidadania passou a 

ser o requisito essencial. 

Mas há muito que se fazer. Nosso sistema de saúde ainda é falho, sem recursos e 
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mal gerido. Estamos em 125º lugar no ranking de sistemas da OMS. Precisamos avançar. 

O avanço passa pela estruturação de uma justiça distributiva dos recursos 

destinados à saúde, através de um novo olhar sobre o princípio da reserva do possível, além 

da priorização da tutela coletiva do direito à saúde.  

.A consciência desse panorama está chegando aos magistrados brasileiros. O 

grande problema é que muitos gestores do SUS somente agem sob a batuta de uma decisão 

judicial que os obrigue a fazer o que têm que fazer. É uma afronta concomitante a dos 

serviços públicos: atendimento de saúde e atendimento jurisdicional. É preciso consciência 

no magistrado e no gestor da saúde. 

Falta muito para que o brasileiro tenha orgulho de seu sistema de saúde. Mas, 

aos trancos e barrancos, o SUS deve ser sempre melhorado, ampliado e incrementado na 

eficiência e nos critérios distributivos, jamais diminuído ou extirpado. Afinal – e tal frase 

deve ser repetida com afinco e segurança por todos os juristas que têm contato com nosso 

sistema – o SUS é uma garantia institucional fundamental. Cláusula pétrea!  

Deve ser cuidado por todos. Cidadãos, profissionais da saúde e profissionais da 

justiça. 
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Introdução 

Em prolegômenos, o presente artigo científico, tendo como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, buscará abordar tema alusivo à autonomia (funcional, administrativa 

e orçamentária) atribuída pela Constituição Federal de 1988 aos órgãos/entes estatais 

destituídos de personalidade jurídica, tais como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a 

Defensoria Pública, e aos Poderes Legislativo e Judiciário, especialmente no que toca à 

ampla responsabilidade (civil) pela prática de atos danosos ou ilícitos, cuja eventual 

condenação deva ser suportada pelos seus próprios e respectivos orçamentos. 

Com efeito, ainda que eventual demanda judicial – nas hipóteses em que se 

discutir responsabilidade civil do Estado - tenha que ser aforada em face da União, Estados, 

DF ou Municípios, posto que estes possuem personalidade jurídica de direito público 

interno, restará demonstrado que - caso o ato ou o fato (danoso ou ilícito) pelo qual motivou 

eventual indenização ou condenação em juízo de um daqueles - o orçamento dos precitados 

órgãos/entes autônomos e Poderes estatais é que deverá arcar com tais pagamentos, sob 

pena de transformar o Tesouro Estadual ou Federal em um verdadeiro e inadmissível 

segurador universal, além de atribuir a obrigação (pagamento) a um ente que não praticou o 

dano, ou seja, sem o nexo causal imprescindível para tal mister, isentando erroneamente o 

ente/órgão que causou o dano de uma forma nada pedagógica, pois quem tem o bônus 

(autonomia orçamentária) também deve ter o ônus (responsabilidade) para com seus 

próprios atos. 
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Assim sendo, apesar da brevidade exigida para o presente artigo, além de 

conceitos teóricos acerca de algumas questões (v. g., funções ou poderes do Estado; 

responsabilidade civil do Estado; dano ou ato ilícito, Fazenda Pública, orçamento e 

autonomia, etc.), serão colacionados alguns casos práticos e concretos que ocorrem em 

ações judiciais que bem ilustram que o Tesouro Estadual ou Federal revela-se como um 

verdadei oà segu ado àu i e sal àpa aàoàpaga e toàdeài de izaç esàad i dasàdeàda osàouà

atos perpetrados por entidades que estão fora das funções do Executivo, cuja situação 

traduz – a mais não poder - uma total contradição ante a figura da autonomia constitucional. 

Por derradeiro, serão sugeridas algumas soluções visando equacionar e afastar a 

precitada contradição, que afeta todo o sistema constitucional, porquanto a imputação de 

arcar-se com o pagamento de eventual condenação judicial ao orçamento do próprio órgão 

ou ente que causou o ato ou dano (ilícito) terá um efeito pedagógico vital para o 

restabelecimento da verdadeira autonomia, sobretudo se levar em consideração que o 

Tesouro - seja na esfera federal, seja no âmbito estadual – é destinado a fazer frente às 

políticas públicas escolhidas pelos governantes em áreas constitucionalmente delimitadas 

pela Carta Magna (tais como saúde, educação, segurança pública etc.,), mas não para arcar 

com prejuízos ou danos perpetrados por órgãos ou entes autônomos que não integram o 

Executivo.  

 

1. Conceito de Estado 
 

Éà essa idoà ueàoà te oà Estado àaludeàaàu àpo oà situadoàe àdete i adoà

território e sujeito a um governo, em cujo conceito despontam 3 (três) elementos272, a 

saber: 

 

a) povo é a dimensão pessoal do Estado, o conjunto de indivíduos unidos para 
formação da vontade geral do Estado. Povo não se confunde com população, 
conceito demográfico que significa contingente de pessoas que, em determinado 
momento, estão no território do Estado. É diferente também de nação, conceito 
que pressupõe uma ligação cultural entre os indivíduos; 
b) território é a base geográfica do Estado, sua dimensão espacial; e 
c) governo é a cúpula diretiva do Estado. Indispensável, também, realçar que o 
Estado organiza-se sob uma ordem jurídica que consiste no complexo de regras 
de direito cujo fundamento maior de validade é a Constituição. 
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J à aà so e a ia à efe e-se ao atributo estatal de não conhecer entidade 

superior na ordem externa, nem igual na ordem interna (Jean Bodin). 

Antigamente muitos consideravam que governo era sinônimo de Estado, ou 

seja, a somatória dos três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Todavia, 

hodiernamente, governo, em sentido subjetivo, é a cúpula diretiva do Estado, responsável 

pela condução dos altos interesses estatais e pelo poder político, e cuja composição pode 

ser modificada mediante eleições. No aspecto objetivo, governo é a atividade diretiva do 

Estado. 

Ademais, ao aludir ao conceito de Poder Público em sentido orgânico ou 

subjetivo, Diogo de Figuei edoàMo ei aàNetoàdisseàse à oà o ple oàdeà g osàeà fu ç es,à

caracterizado pela coerção, destinado a assegurar uma ordem jurídica, em certa 

o ga izaç oàpolíti aà o side ada 273. Portanto, pode-se afirmar que o mencionado autor 

considera Poder Público, em sentido subjetivo, como sinônimo de Estado. 

No caso do Brasil, foi adotada a forma federativa de Estado274, bem como a 

forma republicana de governo e o sistema presidencialista de governo. 

O artigo 1º, cabeça, da Constituição da República de 1988, preceitua que a 

República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, sendo que o 

caput deà seuà a tigoà à o ple e ta,à esta ele e doà ueà aà o ga izaç oà político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Dist itoàFede alàeàosàMu i ípios,àtodosàaut o os,à osàte osàdestaàCo stituiç o .à 

Cabe, ainda, ressaltar, consoante escólio de Alexandre de Moraes275, que a 

atual Constituição Federal, objetivando evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos 

fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais e prevendo prerrogativas e 

imunidades para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de 

controle recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado democrático de 

Direito, cujos aspectos relevantes serão a seguir abordados. 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 8. 
274

 O artigo 1.º, caput,àfalaàe à ‘epú li aàFede ati aàdoàB asil ,àse doà epetidaàtalàe p ess oà oàa t.à ,àcaput. 
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 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 423. 
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2. Executivo, Legislativo e Judiciário: poderes ou funções do Estado? 

 

Segundo Nuno Piçarra276, em estudo detalhado sobre a falência da ideia de 

tripartição de poderes e sua substituição por uma teoria geral das funções estatais, tem-se 

que:  

 

áàdi is oàsegu doàoà it ioàfu io alà àaà le eà sepa aç oàdeàPode es ,à ueà
consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam, legislação 
administração e jurisdição, que devem ser atribuídas a três órgãos autônomos 
entre si, que as exercerão com exclusividade, foi esboçada pela primeira vez por 
á ist teles,à aào aà Políti a ,à detalhada,à poste io e te,à po à Joh à Lo ke,à oà
Segundo tratado do governo civil, que também reconheceu três funções 
distintas, entre elas a executiva, consistente em aplicar a força público no 
interno, para assegurar a ordem e o direito, e a federativa, consistente em 
manter relações com outros Estado, especialmente por meio de alianças. E, 
finalmente, consagrada na obra de Montesquieu O espírito das leis, a quem 
devemos a divisão e distribuição clássicas, tornando-se princípio fundamental 
da organização política liberal e transformando-se em dogma pelo art. 16 da 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e é prevista 
no art. 2º da nossa Constituição Federal277. 
 

Oà g a deà a a çoà t azidoà po àMo tes uieuà à t ipa tiç oà deà Pode es à foià oà

sentido de que tais funções do Estado (executiva, legislativa e judiciária) estariam 

intimamente conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Ou 

seja, cada função corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas 

do soberano, e cuja teoria surgiu em contraposição ao absolutismo, servindo de base 

estrutural para o desenvolvimento de diversos movimentos como as revoluções 

americanas e francesas. 

Tais atividades passaram a ser realizadas, independentemente, por cada órgão, 

surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios e contrapesos278.  

                                                      
276

 In A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p. 
264).  
277

 Art. 2.º São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.   
278

 O sistema de separação de poderes, consagrado nas Constituições de quase todo o mundo, foi associado à 
ideia de Estado Democrático e deu origem a uma engenhosa construção doutrinária, conhecida como sistema 
de freios e contrapesos. Segundo essa teoria os atos que o Estado pratica podem ser de duas espécies: ou são 
atos gerais ou são especiais. Os atos gerais, que só podem ser praticados pelo poder legislativo, constituem-se 
na emissão de regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de serem emitidas, a quem elas irão 
atingir. Dessa forma, o poder legislativo, que só pratica atos gerais, não atua concretamente na vida social, não 
tendo meios para cometer abusos de poder nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um grupo em 
particular. Só depois de emitida a norma geral é que se abre a possibilidade de atuação do poder executivo, por 
meio de atos especiais. O executivo dispõe de meios concretos para agir, mas está igualmente impossibilitado 
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Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal tem avalizado a teoria dos freios 

e contrapesos, nos seguintes termos: 

 

Separação e independência dos Poderes: freios e contra-pesos: parâmetros 
federais impostos ao Estado-Membro. Os mecanismos de controle recíproco 
e t eà osà Pode es,à osà f eiosà eà o t apesos à ad issí eisà aà est utu aç oà dasà
unidades federadas, sobre constituírem matéria constitucional local, só se 
legitimam na medida em que guardem estrita similaridade com os previstos na 
Constituição da República: precedentes (...). (ADI 1.905-MC, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 19.11.98, DJ, 05.11.2004).  
 
Os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a Assembleia 
Legislativa capixaba convocar o Presidente do Tribunal de Justiça para prestar, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importante crime de responsabilidade a ausência injustificada desse Chefe de 
Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição capixaba não seguiu o 
paradigma da Constituição Federal, extrapolando as fronteiras do esquema de 
freios e contrapesos – cuja aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente 
inelástica – e maculando o Princípio da Separação de Poderes (...) (ADI 2.911, 
rel. Min. Carlos Britto, j. 10.08.2006, DJ, 02.02.2007).  
 

Ademais, não obstante o Legislativo tenha como função típica legislar; o 

Executivo, a prática de atos de chefia de Estado e de governo e atos de administração; e o 

Judiciário, a de julgar, dizendo o direito no caso concreto e dirimindo os conflitos que lhe 

são levados, quando da aplicação da lei, ante as realidades sociais e históricas, passou-se a 

existir uma maior interpenetração entre os Poderes, de maneira que houve uma 

atenuação à teoria que pregava uma separação pura e absoluta deles. 

Dessarte, além do exercício das precitadas funções típicas (predominantes), 

inerentes à sua natureza, cada órgão exerce, igualmente, outras duas funções atípicas (de 

natureza atípica dos outros dois órgãos). Assim, o Executivo, por exemplo, além de exercer 

uma função típica, ínsita à sua estrutura, exerce, também, uma função atípica de natureza 

legislativa e outra função atípica de natureza jurisdicional, não havendo se falar, no 

entanto, em ferimento ao princípio da separação de Poderes, porque tal competência foi 

constitucionalmente assegurada pelo poder constituinte originário. 

Lado outro, deve-se ter como imprecisa a utilizaç oàdaàe p ess oà t ipa tiç oà

deàPode es ,àu aà ezà ueàoàpode à àu oàeài di isí el,àouàseja,à oàseàt ipa te,àe,àapesa àdeà
                                                                                                                                                                      
de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos estão limitados pelos atos gerais praticados pelo 
legislativo. E se houver exorbitância de qualquer dos poderes surge a ação fiscalizadora do poder judiciário, 
obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competência (Dalmo de Abreu Dallari, 
Elementos da teoria geral do Estado, p. 184-185) (o original não está em destaque).  



 

 
147 

um só, manifesta-se por meio de órgãos que exercem funções, como acima aludido.  

E, consoante lição de Pedro Lenza279: 

 
(...) todos os atos praticados pelo Estado decorrem de um só Poder, uno e 
indivisível. Esses atos adquirem diversas formas, através do exercício das 
diversas funções pelos diferentes órgãos. Assim, o órgão legislativo exerce uma 
função típica, inerente à sua natureza, além de funções atípicas (...), ocorrendo 
o mesmo com os órgãos executivo e jurisdicional. 
 

Po ta to,àaàfi àdeàseàfaze àu àusoàt i oàeàade uado,àoàte oà sepa aç oàdeà

Pode es à de eà se à e itado,à e à o oà su stituídoà pelaà e p ess oà fu ç esà deà Estado ,à aà

qual mais bem define as funções estatais originadas de um Poder uno e indivisível.  

 

3. Da autonomia atribuída a determinados entes estatais pela CF/88 

 

áà Co stituiç oà deà ‘epú li aà deà ,à e à seuà Títuloà IV,à de o i adoà deà Daà

O ga izaç oà dosà Pode es ,à e p essa e teà deli itouà aà est utu a,à asà o pet iasà eà asà

atribuições concernentes ao Poder Legislativo (leia-se: função legislativa), nos artigos 44 a 

75, ao Poder Executivo (leia-se: função executiva), nos artigos 76 a 91, e ao Poder 

Judiciário (leia-se: função jurisdicional), nos artigos 92 a 126. 

Além do mais, dentro do mesmo título IV, inseriu o Capítulo IV, denominado 

Dasàfu ç esàesse iaisà àjustiça ,àde t eàasà uaisàseài se e àoàMi ist ioàPú li oà a tigosà

127 a 135), a Advocacia Pública (artigos 131 e 132), a Advocacia (art. 133) e a Defensoria 

Pública (artigos 134 e 135).  

Como visto alhures, o artigo 2º da Constituição Federal apregoa que os 

Poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário são independentes e harmônicos entre si. E, 

para tanto, lhes são asseguradas a respectiva autonomia administrativa, técnica, 

orçamentária e financeira, de maneira que para cada uma das funções é estabelecido um 

orçamento dentro do qual cada uma delas irá exercer as atribuições definidas 

constitucionalmente. 

Nos termos do artigo 165, incisos I, II e III, da CF/88280, leis de iniciativa do 

                                                      
279

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.  12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 293.  
280

 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
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Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais, não só dele próprio (Executivo), mas, também, dos demais poderes 

(Legislativo e Judiciário), cujos projetos de lei serão apreciados pelo Legislativo (CF, art. 

166). 

No mesmo sentido - além dos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário -, a Constituição Federal, no que toca ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, lhes atribuiu a autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de 

suas respectivas propostas orçamentárias, nos termos do disposto no art. 127, §§ 2° a 6º281 

e artigo 135, § 2º282. 

Sendo que o art. 168 da CF/88, dispondo acerca do repasse mensal dos 

respectivos orçamentos, determina que: 

 
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-
ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei 
complementar a que se refere o art. 165, § 9º. Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 

De tais dispositivos constitucionais, infere-se que o Ministério Público e a 

                                                                                                                                                                      
III - os orçamentos anuais. 
281

 Art. 127 (...) 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 
no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os 
por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido 
na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção 
de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
282

 Art. 135 (...) 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de 
sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação 
ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 74, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
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Defensoria Pública, conquanto não integrem nenhum dos Poderes do Estado (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), são consideradas instituições constitucionalmente autônomas, 

sobretudo para bem exercer e desempenhar com a devida independência as atribuições 

que a própria Lei Maior lhes incumbiu. 

Ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública, tem-se os Tribunais de 

Contas (vide artigos 71, caput283, 73, caput284, e 75285), cujas 3 (três) instituições podem ser 

caracterizadas como órgãos públicos primários bastante peculiares dentro da estrutura 

organizacional brasileira, tal como bem definido por Alexandre Mazza286. Podem ser 

destacadas as seguintes características comuns a tais órgãos: 

a) são órgãos primários ou independentes: a própria Constituição de 1998 

disciplina a estrutura e atribuições das referidas instituições, não sujeitando a qualquer 

subordinação hierárquica ou funcional; 

b) não integram a Tripartição de Poderes: os Tribunais de Contas, o Ministério 

Público e as Defensorias Públicas não pertencem à estrutura do Legislativo, do Executivo 

ou do Judiciário; 

c) são destituídos de personalidade jurídica: como todo órgão público, tais 

instituições não são pessoas jurídicas, mas integram a estrutura da Administração Direta 

da respectiva entidade federativa; 

d) gozam de capacidade processual: embora desprovidos de personalidade 

jurídica autônoma, os referidos órgãos públicos possuem capacidade processual especial 

para atuar em mandado de segurança e habeas data. No caso do Ministério Público e das 

Defensorias Públicas, a capacidade processual é geral e irrestrita; 

e) mantêm relação jurídica direta com a entidade federativa287: os Tribunais de 

                                                      
283

 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
284

 Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro 
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 
previstas no art. 96. 
285

 Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 
integrados por sete Conselheiros.  
286

 op. cit., p. 176.  
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 Trata-se de característica identificada pelo Ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal Carlos Ayres Britto especificamente quanto ao Tribunal de Contas da União (O Regime Constitucional 
dos Tribunais de Contas, p. 3). Não há razão, contudo, para operar-se de modo diferente com o Ministério 
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Contas, o Ministério Público e as Defensorias Públicas vinculam-se diretamente com a 

respectiva entidade federativa, sem passar pelo filtro da Tripartição dos Poderes. 

Por corolário lógico, observa-se que, além dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário (insertos os respectivos órgãos que os compõem), a própria Constituição Federal 

de 1988 erigiu como instituições autônomas e independentes daqueles os Tribunais de 

Contas, o Ministério Público e as Defensorias Públicas. 

 

4. O significado da expressão Fazenda Pública 

 

A expressão Fazenda Pública normalmente é utilizada para designar o Estado 

em juízo, isto é, as pessoas jurídicas governamentais quando figuram no polo ativo ou 

passivo de ações judiciais, assim como órgãos despersonalizados dotados de capacidade 

processual especial, segundo Mazza288.       

Outrossim, diante do (proto)princípio da supremacia do interesse público sobre 

oàp i ado,à aà Leià Fede al à .ºà . / à e o he eà dete i adasà p e ogati asà espe iaisà

pa aà aà Faze daà Pú li a ,à asà uaisà so e teà s oà apli adasà sà pessoasà ju ídi asà deà direito 

público. 

Segundo anota Hely Lopes Meirelles: 

 
A Administração Pública, quando ingressa em juízo por qualquer de suas 
entidades estatais, por suas autarquias, por suas fundações públicas ou por 
seus órgãos que tenham capacidade processual, recebe a designação 
tradicional de Fazenda Pública, porque seu erário é que suporta os encargos 
patrimoniais da demanda.289  
   

A expressão Fazenda Pública representa a personificação do Estado290, 

abarcando as pessoas jurídicas de direito público.  

Quando a legislação processual lança mão do termo Fazenda Pública está a 

referir-se à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal e a suas respectivas 

autarquias e fundações, porquanto dita expressão identifica-se com as pessoas jurídicas de 

                                                                                                                                                                      
Público e as Defensorias Públicas.   
288

 op. cit., p. 55. 
289

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23 ed. 2ª tiragem, atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Alexio e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 590. 
290

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo I, 3 ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, n. 78, p. 179. 
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direito público.  

Segundo o Decreto-lei n.º 200/67, em cujo diploma se ateve a organização da 

Administração Pública no Brasil, extrai-se a divisão da Administração em direta e indireta. 

Integram a Administração direta os órgãos componentes dos entes federativos, a saber: a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A par de tais pessoas jurídicas e dos 

órgãos que as integram, permite-se o surgimento de outras entidades administrativas, que 

compõem a Administração indireta: são as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. 

Estas duas últimas – empresas públicas e sociedades de economia mista – 

revestem-se da natureza de pessoas jurídicas de direito privado, não integrando o conceito 

de Fazenda Pública. Já a autarquia constitui em pessoa jurídica de direito público, com 

personalidade jurídica própria e atribuições específicas da Administração Pública. 

Também, segundo a jurisprudência atual291, as fundações, conquanto 

detenham tal denominação, aquelas tidas como de direito público são criadas por lei para 

exercer atividades próprias do Estado, desincumbindo-se de atribuições descentralizadas 

dos serviços públicos e sendo geridas por recursos orçamentários, cuja situação as tornam 

equiparadas a autarquias, conforme entendimento de Leonardo Carneiro da Cunha.292    

Ao precitado rol de pessoas jurídicas de direito público, acrescem as agências, 

às quais se tem atribuído a natureza jurídica de autarquias especiais, significando dizer que 

tais agências se constituem de pessoas jurídicas de direito público, destinadas a 

desempenhar atividade pública.293  

Consoante Leonardo Carneiro da Cunha294, o conceito de Fazenda Pública 

abrange: 

(...) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO DE SAÚDE INSTITUÍDA PELO PODER PÚBLICO ATRAVÉS 
DE LEI. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 188 DO CPC. NÃO-
INCIDÊNCIA DO ART. 16, I, DO CC. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
I - Fundação instituída pelo poder público, através de lei, com fim de prestar assistência social à coletividade, 
exerce atividade eminentemente pública, pelo que não é regida pelo inciso I do art. 16 do CC. Trata-se, na 
verdade, de pessoa jurídica de direito público, fazendo jus às vantagens insertas no art. 188 do CPC. II - Recurso 
especial conhecido e provido. (REsp 148.521/PE, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 16/06/1998, DJ 14/09/1998, p. 45) 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 12 ed. São Paulo: Dialética, 2014, p. 16.   
293

 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
391.  
294

 op. cit., p. 18. 
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autarquias e fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou 
reguladoras, sobre ostentarem o matiz de autarquias especiais, integram 
igualmente o conceito de Fazenda Pública. 
Também, se revestem da natureza de pessoas jurídicas de direito público, 
integrando, portanto, o conceito de Fazenda Pública, as associações públicas 
(Código Civil, art. 41, IV), constituídas na forma da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 
2005, em razão da formação de consórcio público. Realmente, o consórcio 
público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. 
Constituído como associação pública, adquire personalidade jurídica de direito 
público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, 
integrando a Administração Indireta de todos os entes da Federação 
consorciados.            
 

Por seu turno, embora integrem a Administração Pública indireta, por 

revestirem-se da condição de pessoas jurídicas de direito privado, a cujo regime estão 

subordinadas, as sociedades de economia mista e as empresas pública estão excluídas do 

conceito de Fazenda Pública.  

Por arremate, o conceito de Fazenda Pública engloba:  

a) entidades federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); 

b) órgãos públicos com capacidade processual especial (Ministério Público, 

Defensorias Públicas, Tribunais de Contas etc.); 

c) autarquias, fundações públicas, agências reguladoras, agências executivas e 

demais espécies do gênero autárquico; 

d) empresas estatais prestadoras de serviços públicos (exemplo: Correios e 

Metrô).      

 

5. Responsabilidade civil do Estado prevista na Lei Maior de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, § 6º, disciplina a 

responsabilidade do Estado, nos seguintes termos:   

 
Art. 37. (...) 
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
espo s elà osà asosàdeàdoloàouà ulpa.  

 

Pode-se notar, inicialmente, que a Constituição de 1988 adotou, como regra, a 

teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Ou seja, significa que o pagamento 
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da indenização prescinde de comprovação, pelo lesado ou ofendido, de culpa ou dolo 

(objetiva) e que existem exceções aos dever de indenizar (risco administrativo). 

Desse modo, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos lastreia-se no 

risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a concorrência 

dos seguintes requisitos: (i) ocorrência do dano; (ii) ação ou omissão administrativa; (iii) 

existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e (iv) ausência 

de causa excludente da responsabilidade estatal. 

Quanto à responsabilidade civil do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal 

afirma:  

 
A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos 
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento 
doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que 
os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou omissão. Essa 
concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade 
civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo 
causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou 
patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos 
agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Os elementos 
que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva 
do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade 
material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo 
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, 
imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, 
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou 
não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa 
excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – 
RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).              
 

Na medida em que inexistem direitos absolutos, ainda que assegurados 

constitucionalmente, no mesmo diapasão, o princípio da responsabilidade objetiva do 

Poder Público não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até 

mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais 

configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou 

evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 

55/50).295   
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O constitucionalista Alexandre de Moraes, ao se debruçar a respeito da 

responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, § 6º do art. 37), apresentou as suas 

características básicas296, senão vejamos: 

 
(i) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa; 
(ii) a obrigação de reparar danos patrimoniais decorre de responsabilidade civil 
objetiva. Se o Estado, por suas pessoas jurídicas de direito público ou pelas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos, causar danos ou prejuízos aos 
indivíduos, deverá reparar esse danos, indenizando-os independentemente de 
ter agido com dolo ou culpa; 
(iii) os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: 
ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do 
agente público ou do prestador de serviço público; oficialidade da conduta 
lesiva; inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado; 
(iv) no Direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base 
no risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite 
abrandamentos. Assim, a responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso 
de força maior, caso fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa exclusiva da 
vítima; 
(v) havendo culpa exclusiva da vítima, ficará excluída a responsabilidade do 
Estado. Entretanto, se a culpa for concorrente, a responsabilidade civil do 
Estado deverá ser mitigada, repartindo-se o quantum da indenização; 
(vi) a responsabilidade civil do Estado não se confunde com as 
responsabilidades criminal e administrativa dos agentes públicos, por tratar-se 
de instancias independentes. Assim, a absolvição do servidor público no juízo 
criminal não afastará a responsabilidade civil do Estado se não ficar comprovada 
culpa exclusiva da vítima; 
(vii) a indenização deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu, o que 
despendeu, o que deixou de ganhar em consequência direta e imediata do ato 
lesivo do Poder Público, ou seja, deverá ser indenizada nos danos emergentes e 
nos lucros cessantes, bem como honorários advocatícios, correção monetária  
e juros de mora, se houver atraso no pagamento. Além disso, nos termos do art. 
5º, V, da Constituição Federal, será possível a indenização por danos morais; 
(viii) a Constituição Federal prevê ação regressiva contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.           
 

Demais, de acordo com a doutrina, para que o dano seja indenizável, 

necessário que sejam reunidas duas características: ser anormal e específico, excedente o 

limite do razoável. 

Dano anormal é aquele que excede os inconvenientes naturais e esperados da 

vida em sociedade. Ou seja, vai além do mero aborrecimento. Dano específico é aquele 
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que alcança destinatários determinados, isto é, atinge um indivíduo ou uma classe 

delimitada de indivíduos. Assim, presentes os 2 (dois) atributos, considera-se que o dano é 

antijurídico, produzindo-se o dever de pagamento de indenização pela Fazenda Pública.     

Outrossim, para a configuração da responsabilidade estatal, é irrelevante a 

licitude ou ilicitude do ato lesivo, bastando que haja um prejuízo anormal e especifico 

decorrente de ação ou omissão de agente público para que surja o dever de indenizar. 

Em regra, os danos indenizáveis originam-se de condutas contrárias ao 

ordenamento jurídico. No entanto, existem situações em que a Administração Pública atua 

em conformidade com direito e, ainda assim, causa prejuízo indenizável, sendo estes 

últimos nominados de danos decorrentes de atos lícitos e que também produzem dever de 

indenizar.  

Já com relação aos danos por omissão do Estado, Celso Antônio Bandeira de 

Mello297 entende que, em casos tais, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, 

verbis: 

 
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o 
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a 
teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não 
pode, logicamente, ser ele o autor da dano. E, se não foi o autor, só cabe 
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido 
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento 
lesivo.   
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o 
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar 
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal 
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, 
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade 
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embota do particular possa 
haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia 
(culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em 
dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de 
responsabilidade subjetiva. 
 

Dessarte, mostra-se correta a posição sustentada por Bandeira de Mello e 

pelo Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, segundo os quais a responsabilidade do 

Estado é objetiva no caso de comportamento danoso comissivo e subjetiva no caso de 

comportamento omissivo.  
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Igualmente, cabível se mostra a responsabilidade civil do Estado, seja nas 

hipóteses nas quais foi produzido algum tipo de dano ou prejuízo a outrem, seja naquelas 

oriundas de ato ilícito ou lícito, os quais, de qualquer modo, ao contrariarem o 

ordenamento jurídico, ultrapassaram o campo da legalidade, passando, a partir de então, 

a ser passível de indenização estatal, desde que comprovado o nexo causal entre a ação ou 

omissão de agente público e o evento danoso/lesivo, bem assim não haja nenhuma 

excludente de ilicitude.     

Nesse rumo, novamente esclarecedoras as lições de Bandeira de Mello: 

 
a) No caso de comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou 
materiais, o dever de reparar o dano é a contrapartida do princípio da 
legalidade. Porém, no caso de comportamentos ilícitos comissivos, o dever de 
reparar já é, além disso, imposto também pelo princípio da igualdade.   
b) No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados 
a situação criada pelo Poder Público – mesmo que não seja o Estado o próprio 
autor do ato danoso -, entendemos que o fundamento da responsabilidade 
estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou 
efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião 
ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De 
conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do 
Estado de Direito.298     
 

Por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado – tal como lançada no art. 

37, § 6º, da Constituição Federal – é objetiva no que alude à conduta comissiva - ou seja, 

prescinde da comprovação de culpa ou dolo do agente público causador do evento danoso 

- e subjetiva no que toca a danos por omissão - além do nexo causal entre a conduta ilícita 

ou danosa e o resultado, forçoso demonstrar-se a culpa ou o dolo do agente público 

causador do dano. Ainda, a responsabilidade civil estatal só restará afastada na hipótese 

na qual restar demonstrada a presença de uma das excludentes de responsabilidade, tais 

como a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito e o fato provocado por 

terceiro.  

Lado outro, quanto à ação indenizatória, esta pode ser proposta pela vítima 

contra a pessoa jurídica a qual o agente público causador do dano pertence. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 327.904/SP, aos 15.8.2006, o 

Supremo Tribunal Federal passou a rejeitar a propositura de ação indenizatória per saltum 
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diretamente contra o agente público. Desde então, o Supremo Tribunal Federal considera 

que a ação regressiva do Estado contra o agente público causador do dano constitui dupla 

garantia: a) em favor do Estado, que poderá recuperar o valor pago à vítima; b) em favor 

do agente público, no sentido de ele não poder ser acionado diretamente pela vítima para 

ressarcimento de prejuízo causado no exercício de função pública. 

Esse novo entendimento da Suprema Corte afasta a possibilidade, 

anteriormente existente, de a vítima escolher se a ação indenizatória deve ser proposta 

contra o agente público, contra o Estado ou contra ambos em litisconsórcio passivo. Com 

isso, o agente público responde somente administrativa e civilmente perante a pessoa 

jurídica a que se vincula.  

  

6. Repasse do duodécimo do Executivo para os Poderes Legislativo e Judiciário e para os 

entes/órgãos autônomos (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas). 

Orçamento fiscal e vedações 

 

Consoante visto acima, a Constituição Federal prevê, no artigo 168, que os 

recursos relativos às dotações orçamentárias destinados aos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão 

entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos.  

Esta disposição reveste-se de significativa relevância em razão da garantia que 

propicia para a autonomia financeira dos Poderes (leia-se: funções) Legislativo e Judiciário, 

do Ministério Público e da Defensoria Pública.  

Com efeito, é fundamental que, para além da iniciativa na elaboração de sua 

própria proposta orçamentária, tenham aqueles órgãos a certeza de que os recursos 

correspondentes às suas dotações orçamentárias lhes sejam entregues pelo Executivo. 

Também prescreve a Lei Maior – artigo 169, § 1º, incisos I e II - que a concessão 

de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e 

funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de 

pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (i) se 

houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de 
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diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. 

O artigo 74 da CF/88 dispõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União. 

O parágrafo quinto, incisos I a III, do art. 165, da CF/88 reza que a lei 

orçamentária anual compreenderá: (i) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público; (ii) o orçamento de investimento das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 

voto; e (iii) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos 

e mantidos pelo Poder Público. 

O parágrafo terceiro do artigo 166 apregoa que as emendas ao projeto de lei do 

orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem só podem ser aprovadas caso: 

 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias;                                                                                                                          
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 
Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. [grifou-se] 

 

Já o artigo 167, da CF, estabelece diversas vedações, destacando-se as alusivas à: 

(i) realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais (inciso II); (ii) transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa (inciso VI); (iii) utilização, sem autorização legislativa específica, 

de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 

déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º (inciso 

VIII); e (iv) transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por 
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antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, 

para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(inciso X). 

Infere-se, dos dispositivos supratranscritos, que cada Poder/função do Estado 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e entes/órgãos autônomos (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Tribunal de Contas) detêm orçamento próprio, sendo, a todos eles, 

atribuída a iniciativa de lei para tal mister, de maneira que todas as receitas e despesas 

sejam englobadas na lei orçamentária anual de cada ente federado (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios).     

Assim, cada um dos Poderes e cada entidade autônoma possuem orçamento 

próprio e independente para fazer frente a todas as atribuições e deveres que lhes foram 

impingidos pela Constituição Federal, razão pela qual é vedado a quaisquer dos Poderes, por 

meio de repasse de seu próprio orçamento, utilizar-se ou depender-se de verba que seja 

originada de orçamento estranho àquele que foi incorporado na lei orçamentária por outro 

Poder. 

As obrigações e despesas de cada um (funções do Estado e órgãos autônomos) 

não podem exceder os créditos constantes do orçamento aprovado mediante lei, sob pena 

de quebra do princípio harmônico e independente que há de existir no sistema 

constitucional brasileiro, conforme assegurado no art. 2º, da CF/88. 

Com efeito, a iniciativa do projeto de lei orçamentária a cada uma das funções 

estatais e órgãos autônomos assegurada pela Lei Maior visa justamente a salvaguardar 

possíveis e indevidas interferências que possam haver entre todos eles, fazendo com que 

cada ente elabore e cuide de seu próprio orçamento, dentro dos ônus e responsabilidades a 

eles atribuídos constitucionalmente. 

Portanto, a despeito de o Executivo ser aquele poder que cuida de efetuar, 

mensalmente, em duodécimos, o repasse dos recursos correspondentes às dotações 

orçamentárias aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 

Defe so iaàPú li a,à oàpodeàse à ueleàat i uídoàaàpe haàdeà segu ado àu i e sal . 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

732/RJ, Relator o Min. Celso de Mello, DJ 21.8.92, ressaltou em sua ementa o seguinte: 
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[...] - O comando emergente da norma inscrita no art. 168 da Constituição 
Federal tem por destinatário especifico o Poder Executivo, que está 
juridicamente obrigado a entregar, em consequência desse encargo 
constitucional, até o dia 20 de cada mês, ao Legislativo, ao Judiciário e ao 
Ministério Público, os recursos orçamentários, inclusive aqueles 
correspondentes aos créditos adicionais, que foram afetados, mediante lei, a 
esses órgãos estatais. 
- A prerrogativa deferida ao Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público 
pela regra consubstanciada no art. 168 da Lei Fundamental da República 
objetiva assegurar-lhes, em grau necessário, o essencial coeficiente de 
autonomia institucional. 
-áà atio à su ja e teà aà essaà o aà deà ga a tia radica-se no compromisso 
assumido pelo legislador constituinte de conferir às Instituições destinatárias 
doà fa o à o stitu io is à oà efeti oà e e í ioà doà pode à deà autogo e oà ueà
irrecusavelmente lhes compete.      

 

 A norma contida no precitado artigo 168 da CF/88 confere máxima expressão ao 

postulado que assegura a independência e a harmonia entre os Poderes do Estado, 

instituindo uma típica garantia assecuratória da autonomia financeira dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo e dos órgãos autônomos (Ministério Público, Defensoria 

Pública e Tribunal de Contas).  

No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, ao julgar o Mandado de 

Segurança n.º 21.291/AgRg, de que foi Relator, acentuou que: 

 
[...] a norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, 
concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, 
do Legislativo e do Ministério Público299, um estado de subordinação financeira 
que comprometesse, pela gestão arbitrária do orçamento – ou, até mesmo, pela 
injusta recursa de liberar os recursos nele consignados –, a própria independência 
político-jurídica daquelas Instituições.       
 

Portanto, sem dispor de capacidade para livremente gerir e aplicar os recursos 

orçamentários vinculados ao custeio e à execução de suas atividades, os Poderes Legislativo 

e Judiciário e os órgãos autônomos (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de 

Contas) nada poderão realizar.   

Ante o exposto, levando em consideração tal quadro, não cabe ao Executivo, por 

meio de seu próprio orçamento, fazer frente às obrigações e responsabilidades que são 

devidas exclusivamente pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério 
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Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, sob pena de ofensa ao sistema 

constitucional-orçamentário ora vigente. 

Nesse tanto, o § 2º do art. 19 da Lei Complementar n.º 101/2000, que trata 

sobre a responsabilidade fiscal de todos os Poderes e órgãos autônomos brasileiros, apregoa 

ueà o se adoào disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de 

sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 

,à ouà seja,à si alizaà talà i st u e toà legalà ueà adaà Pode à ouà g oà aut o oà de e à seà

responsabilizar pelo pagamento com despesas de pessoal decorrentes de sentenças 

judiciais, observado o limite de cada um deles previsto no precitado art. 20300, a demonstrar 

a autonomia e independência dos respectivos orçamentos.    
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  Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
        I - na esfera federal: 
        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; 
        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) 
para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e 
o art. 31 da Emenda Constitucional n

o
 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a 

cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios 
financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;      (Vide Decreto nº 3.917, de 
2001) 
        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 
        II - na esfera estadual: 
        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 
        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 
        III - na esfera municipal: 
        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 
        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
        § 1

o
 Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de 

forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas 
nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 
        § 2

o
 Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 
        III - no Poder Judiciário: 
        a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 
        b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 
        § 3

o
 Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII 

do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1
o
. 

        § 4
o
 Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas 

alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por 
cento). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3917.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3917.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
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Infere-se, pois, de tal preceito legal, que, se dentro do orçamento do Estado há 

destinação específica de verba que deve ser encaminhada ao Legislativo, ao Judiciário, ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público, nada mais justo e ético, aliado a uma 

interpretação sistemática, que, em caso de condenação judicial oriunda de atos ou danos 

que tenham sido causados por algum deles e prejudicados terceiros, os ônus da 

sucumbência sejam carreados ao orçamento do Poder ou órgão autônomo causador do 

evento danoso ou lesivo. 

Desse modo, em respeito ao contribuinte – pagador de impostos –, escorreito 

seria que o juiz, na parte dispositiva da sentença, condene o Estado, porém especifique que 

a verba, para o referido pagamento, seja retirada da parte orçamentária destinado ao Poder 

ou órgão autônomo causador do dano, em respeito aos ditames da Lei Complementar n.º 

101, de 4 de maio de 2000 (artigos 19 e 20). 

Por conseguinte, não se mostra justo que o Estado (na função executiva), por 

meio do Tesouro, tenha de retirar verbas de setores essenciais para a sociedade, tais como: 

educação, construção de creches e escolas, saneamento básico, transporte, segurança 

pública, habitação, iluminação pública, etc., a fim de responder por condenação judicial a 

qual não deu causa.        

Pois, se a própria Constituição de 1988 atribuiu a todos os Poderes e a cada um 

dos órgãos despersonalizados (tais como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 

Tribunal de Contas) a devida autonomia técnica, financeira e orçamentária - incluindo a 

iniciativa de lei orçamentária -, descabe ao Poder Executivo responder por eventuais danos, 

erros e/ou atos ilícitos cometidos pelos demais poderes e órgãos autônomos a particulares, 

socorrendo-se de seu próprio orçamento, ou, ainda, o que seria muito pior, com verbas 

oriundas do Tesouro (Federal, Estadual ou Municipal), as quais hão de ser destinadas, 

exclusivamente, para o custeio das políticas públicas estabelecidas constitucionalmente. 

 

7. Responsabilidade civil que deve recair sobre o orçamento do ente estatal que praticou o 

ato considerado ilícito ou do qual advenha alguma responsabilidade civil 

 

                                                                                                                                                                      
        § 5

o
 Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes 

à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste 
artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art168
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Em primeiro lugar, foi visto que a República Federativa do Brasil, como um 

Estado Federado, possui funções independentes e harmônicas entre si, quais sejam, 

executiva, legislativa e jurisdicional. 

Segundo, a própria Lei Maior criou alguns entes/órgãos, que não integram 

nenhum das funções ou Poderes acima arrolados, quais sejam, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. 

Terceiro, tanto no primeiro grupo (das funções executiva, legislativa e 

jurisdicional) quanto no segundo (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de 

Contas) foi-lhes atribuída, pela CF/88, a autonomia técnica, financeira e orçamentária, 

incluindo, ainda, a competência para iniciativa de lei que regule o orçamento de cada 

função/poder ou ente/órgão despersonalizado. 

Quarto, tem-se que os órgãos públicos com capacidade processual especial 

(Ministério Público, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas) integram o conceito de 

Fazenda Pública. 

Quinto, a responsabilidade civil do Estado é derivada de uma conduta (ilícita ou 

lícita) comissiva ou omissiva perpetrada por agente público, de um evento danoso e de um 

nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, inexistente, ainda, qualquer hipótese 

de excludente de responsabilidade. No caso da responsabilidade comissiva, ela é de 

natureza objetiva (a vítima não necessita comprovar o dolo ou a culpa do agente público 

causador do dano); já, na óptica da responsabilidade omissiva, esta é subjetiva, isto é, 

além da conduta, do resultado e do nexo causal entre ambos, a vítima deve provar a 

ocorrência de dolo ou culpa do agente público provocador do evento danoso. 

Sexto, cada função/poder estatal e cada órgão despersonalizado autônomo 

detêm competência para apresentar seu próprio orçamento, não podendo haver 

ingerência de um sobre o outro, cuja situação torna descabida a figura do Executivo como 

segurador universal dos demais poderes e órgãos autônomos. 

Pois bem. Assentadas tais premissas, tal como muito bem pontuado por Celso 

Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer acerca da responsabilidade civil do Estado301, tem-

se que o Estado - mais precisamente na figura do Poder ou função Executivo(a) - não pode 

ser erigido em segurador universal dos demais poderes (Legislativo e Judiciário) e órgãos 
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 op. cit., p. 1005. 
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despersonalizados autônomos (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de 

Contas), sob pena de quebra do princípio da separação e harmonia entre os poderes 

insculpido no art. 2º da CF/88. 

Como é ressabido, qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou vítima de 

algum ato danoso ou ilícito perpetrado por agente público pode ingressar em juízo com 

ação indenizatória em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual aquele 

pertença. 

Por exemplo: na hipótese de um policial militar ser flagrado ao espancar uma 

pessoa que estava sendo por ele abordada, dando-lhe golpes violentos e provocando-lhes 

lesões e danos morais, caberá à vítima ingressar com ação indenizatória em juízo em face 

da pessoa jurídica de direito público a cujo quadro ele pertence (se for policial militar, a 

ação deve ser dirigida contra o Estado-membro onde esteja lotado o agressor; se for 

policial federal, a ação indenizatória é veiculada em face da União). 

Lado outro, caso o dano ou ato ilícito ou lícito, mas que provoque prejuízo 

(material e/ou moral) a outrem, seja perpetrado ou pelo Legislativo, ou Judiciário, ou 

Ministério Público, ou Defensoria Pública ou, ainda, Tribunal de Contas, eventual demanda 

continua a ser aforada em face ou da União ou do Estado Membro ou Município 

respectivo, donde se originou a conduta lesiva. 

No entanto, o pagamento de indenização, que demande dispêndio de verba 

pública, e cujo ato não tenha sido perpetrado pelo Executivo, deve ser arcado e imputado 

ao orçamento da função ou do órgão autônomo provocador do dano, a afastar o 

pagamento pelo orçamento do Executivo, sob pena de transformar este último em 

segurador universal de todo o sistema constitucional. 

Para tanto, seguem abaixo alguns casos concretos demandados em juízo para 

melhor esclarecer a questão posta no presente estudo, senão vejamos. 

Por exemplo: um servidor do Poder Judiciário, titular de um determinado cargo 

público, devidamente aprovado em concurso público, que tenha suas atribuições arroladas 

na lei da carreira e que exija escolaridade de nível médio, ao depois, lhe é determinado 

que passe a executar funções distintas e estranhas (de nível superior) para o cargo que ele 

disponha, sob ordem de um magistrado/juiz, a atuar em verdadeiro desvio de função, sem, 

contudo, perceber a devida diferença remuneratória. Irresignado com tal situação, o 

servidor ingressa em juízo com uma ação declaratória de desvio de função c/c cobrança 



 

 
165 

em face da União (no caso de Justiça Federal) ou do Estado (Justiça Estadual). Contestado 

o feito e produzidas as provas, sobrevém sentença condenatória, determinando que o 

ente estatal pague as devidas diferenças salariais dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da demanda. Transitada em julgado a sentença, o pagamento far-se-á 

mediante expedição de precatório (CF, art. 100), cujo montante sairá do Tesouro Federal 

ou Estadual, e não do orçamento do Judiciário, apesar de o dano ter sido perpetrado por 

este último. 

Em outro exemplo, o Ministério Público Estadual intenta uma ação civil pública 

em face de uma empresa privada, imputando-lhe dano ambiental ante um 

empreendimento, que, ainda que tenha recebido o devido licenciamento ambiental do 

órgão ambiental competente, segundo o Parquet, não observou a legislação ambiental e 

provocou danos de grande monta aos moradores localizado no entorno da área ocupada 

pela referida empresa. Pleiteia o embargo da obra, a paralisação do empreendimento e a 

condenação da empresa ao pagamento de indenização em favor do Fundo previsto na Lei 

n.º 7.347/85 (art. 13)302. Contestado o feito, tanto a empresa quanto o MP pugnaram pela 

realização de prova pericial para que fosse analisado, pelo expert, se houve, ou não, o 

dano ambiental e se o empreendimento prejudica a população situada em seu entorno. Ao 

final da demanda, o magistrado julga improcedente o pedido veiculado pelo órgão 

ministerial, contudo, condena o Estado-membro (pessoa jurídica de direito público) do 

local onde o empreendimento está localizado para que efetue o pagamento dos 

honorários devidos ao perito judicial, após o trânsito em julgado da sentença, mediante 

expedição de precatório (CF, art. 100), de sorte que o orçamento do Ministério Público fica 

imune a tal condenação, não obstante o Estado – na sua função executiva - não tenha 

participado da lide, bem como não tendo dado causa a tal dano material. 
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 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido 
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público 
e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados.      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento) 
§ 1

o
. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de 

crédito, em conta com correção monetária.      (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010) 
§ 2

o
  Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos 

termos do disposto no art. 1
o
 desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata 

o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de 
Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente.     (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)      (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D92302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art65
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N out aàhip tese,àoàT i u alàdeàCo tasàdeàu àdete i adoàEstado,àaoàalte a àoà

sistema remuneratório de seus servidores, encaminha projeto de lei para aprovação do 

Legislativo, ante a autonomia que lhe foi conferida pela CF/88, incluindo, aí, iniciativa 

legislativa para alteração de remuneração de seus membros e servidores. Aprovado o 

projeto de lei, inúmeros servidores entendem haver sofrido indevida diminuição em sua 

remuneração, cuja situação mostra-se inconstitucional, ante a irredutibilidade de 

vencimentos prevista na própria Carta Magna. Assim, ingressam em juízo com ação 

declaratória c/c cobrança em face do Estado onde encontra-se sediado o Tribunal de 

Contas. Citado, o Estado, por meio de seus Procuradores, oferta defesa, pugnando pela 

improcedência da demanda. Sobrevinda sentença, a pretensão é acolhida pelo Judiciário, 

e, na parte dispositiva, o Estado é condenado ao pagamento das diferenças salariais a 

todos os autores que ingressaram em juízo, cujo adimplemento far-se-á mediante a 

expedição de precatório. Novamente, o orçamento do Tribunal de Contas não responderá 

por tal pagamento. 

Em outro caso, especificamente no que toca à intimação do Estado quanto ao 

pagamento dos honorários advocatícios de defensor dativo, em casos nos quais o Juízo 

nomeia advogado particular ante a ausência de defensor público, tem-se que o art. 22, do 

Estatuto da OAB (Lei n.º 8.904/94), prevê que o advogado dativo, quando indicado para 

patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade ou da 

inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela da OAB, sendo pagos pelo Estado. Porém, 

com a entrada em vigor da Emenda Constitucional de n.º 45/2004, a Defensoria Pública 

Estadual passou a ter assegurada sua autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de 

sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, da CF/88, conforme estabelece 

o § 2º do art. 135, da Lei Maior. Ademais, com a novel Emenda Constitucional n.º 80/2014, 

o art. 98, do Ato das Disposições Constitucional e Transitórias, passou a exigir a existência 

de Defensores Públicos Estaduais em todas as unidades jurisdicionais, no prazo de 8 anos, 

priorizando as regiões com maiores índices de exclusão social. Levando em consideração 

os fatos acima arrolados, tem-se que deva ser feita uma releitura do art. 22, da Lei n.º 

8.906/94, principalmente com a entrada em vigor da EC n. 45/2004, que, ao acrescentar o 

§ 2º ao art. 134, da CF/88, assegurou à Defensoria Pública Estadual a sua autonomia 
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funcional, administrativa e de iniciativa de sua proposta orçamentária. Nesse norte, como 

a partir de tal marco constitucional, o Estado repassa mensalmente à Defensoria Pública 

Estadual o montante alusivo ao duodécimo, aprovado pelo Legislativo, e, ainda, 

considerando que o pagamento dos honorários de advogado dativo somente pode ser 

custeado caso inexista defensor público no local da prestação do serviço ou mediante a 

impossibilidade de comparecimento do mesmo, o pagamento dos honorários advocatícios 

dos advogados dativos nomeados em juízo deve ser feito pela própria Defensoria Pública, 

por meio de seu orçamento, visto que a obrigação constitucional de lotar defensores 

públicos é dirigida a tal instituição, e não mais ao Executivo.  

Portanto, com relação à Defensoria Pública, conclui-se que o ônus alusivo ao 

pagamento dos defensores dativos deve a ela própria ser imputado, e não mais ao Estado, 

ante a autonomia daquela instituição, do orçamento que lhe é próprio e da sua obrigação 

de prover cargo de defensor público em todas as comarcas do Estado. 

No mesmo sentido, com relação ao desvio funcional de servidores do 

Judiciário, o pagamento das diferenças salariais há de ser adimplido pelo próprio 

Judiciário, por meio de seu orçamento, ante a sua autonomia e diante de o dano haver 

sido perpetrado pelo próprio Poder (função). 

Outrossim, no que concerne ao Ministério Público Estadual, o ônus referente 

ao pagamento dos honorários periciais deve ser dirigido ao próprio órgão ministerial, cuja 

verba sairá de seu próprio orçamento, diante de sua autonomia e, sobretudo, pelo fato de 

o Estado não ter sido parte na demanda, ajuizada unicamente pelo Parquet.  

Com efeito, verifica-se, atualmente, que o Tesouro do Estado, seja no âmbito 

federal, seja na esfera estadual, tem sido utilizado para pagamentos de indenizações, 

valores, despesas processuais, reposições salariais etc., cujos danos ou atos (ilícitos) foram 

causados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, ou, ainda, pelos órgãos despersonalizados 

autônomos (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas), sem que o 

Executivo, contudo, tivesse dado causa a tais condenações. 

Assim sendo, para afastar-se de vez a figura de segurador universal atrelada ao 

Executivo, forçoso se mostra que cada um dos Poderes e órgãos despersonalizados 

autônomos, tendo em vista a autonomia técnica, financeira e orçamentária a eles 

constitucionalmente atribuída, responda com seus próprios e respectivos orçamentos, 

quando em juízo restar comprovado que o dano ou o ato do qual se originou algum 
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prejuízo a particular tenha sido por eles perpetrados, a despeito de a ação judicial haver 

sido aforada em face da União, ou do Estado ou do Município, consoante acima 

demonstrado. 

Se o Executivo não pode ser erigido como segurador universal da sociedade, 

com muito mais razão também não o pode ser com relação aos demais poderes e órgãos 

autônomos, sob pena de a sociedade ser duplamente apenada. Ou seja, o Tesouro 

Estadual ou Federal é destinado para a manutenção da sociedade e das políticas públicas 

previstas na CF/88, tais como as áreas de saúde, educação, segurança pública, direitos 

socais etc., incumbindo ao Executivo administrá-lo dentro de suas possibilidades.  

Dessa forma, a verba inserta no Tesouro não pode ter outra destinação senão 

para o que ora se aludiu, sob pena de a sociedade – por meio do orçamento destinado ao 

Executivo – ter que arcar com um novo pagamento, não em seu favor, mas para fazer 

frente a danos provocados por outros poderes e órgãos autônomos, não obstante estes já 

tenham orçamento próprio para tal mister. 

Ao se manter o quadro atual, o sistema orçamentário-constitucional não 

fe ha ,àpo ua toàosàde aisàpode esàeà g osàaut o osàse p eàte oà o oàsegu ado à

u i e salàoàPode àE e uti o,àistoà ,àlhesàse oàdadosà he uesàe à a o ,à aà edidaàe à

que, ainda que provoquem algum dano ou prejuízo a terceiros por atos praticados por 

seus próprios membros, seus orçamentos ficarão ilesos para adimplir condenações, pois 

ie tesàdeà ueàoàTesou oà estadualàouàfede al à paga àaà o ta . 

Por corolário lógico, ainda que se tenha como certo que a União, o Estado ou o 

Município são as pessoas jurídicas de direito público a serem acionadas em juízo por 

particulares que se sintam prejudicados diante de dano ou ato ilícito causado ou pelo 

Judiciário, ou Legislativo, ou Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou Tribunal de 

Contas – valendo ressaltar, nesse ponto, que estes últimos fazem parte do conceito de 

Fazenda Pública -, e o pagamento determinado pelo Judiciário seja realizado mediante a 

expedição de precatório, chega-se à conclusão que o montante a ser destinado para tal 

adimplemento deve ser retirado do orçamento do Poder ou do órgão autônomo causador 

do dano que originou a condenação estatal.  

Nesse rumo de pensamento, o doutrinador Matos de Vasconcelos, citado por 
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José Cretella Júnior303, ao discorrer acerca da ação regressiva do Estado contra o agente, 

asseverou o seguinte: 

 
Infelizmente, não se tem levado a efeito esta ação, como fora de esperar. 
Temos ciência, apenas, da ação promovida pelo Ministério Público contra o ex-
chefe de polícia do Distrito Federal, Marechal Fontoura, pela demissão ilegal de 
um comissário reintegrado, nada sabendo sobre a eficácia de seus resultados. 
No dia em que tal reparação se der, os direitos individuais serão melhor 
respeitados e o Tesouro deixará de sofrer prejuízos, as mais das vezes, 
perfeitamente evitáveis. Por essa forma, não se verá a avalanche de créditos 
votados pelo Poder Legislativo para pagamento, por força de sentença 
judiciária, assecuratória de direitos violados e em boa hora reparados pela 
Justiça. Personalize-se a culpa, faça-se por ela responder quem dela foi o 
causador e um novo estado de coisas se implantará com grande proveito para a 
moral pública. (Matos de Vasconcelos, Direito Administrativo, 1937, vol. 2, p. 
510-511)     
 

Como se observa, a figura esdrúxula de segurador universal imputada ao 

Executivo provoca para o Estado como um todo a descompensação patrimonial negativa 

pelo pagamento do indevido, visto que o orçamento daquele serve de fonte para o 

adimplemento de condenações advindas de prejuízos causados pelos outros Poderes 

(Legislativo e Judiciário) e/ou pelos órgãos autônomos despersonalizados (Ministério 

Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas), a despeito destes 2 (dois) últimos 

disporem de orçamento próprio.   

Dessarte, quando do pagamento de tais condenações, o Executivo poderá, por 

ocasião do repasse dos duodécimos, compensar/descontar o montante alusivo ao 

respectivo pagamento, passando, a partir de então, a se ter um efeito pedagógico para 

com os demais Poderes e órgãos autônomos, livrando, de uma vez por todas, o Executivo 

da pecha indevida e inconstitucional de segurador universal.      

Com efeito, visando evitar-se ato ilegal que possa ser eventualmente 

perpetrado pelo Executivo em dita ocasião, tem-se que tal desconto ou compensação deve 

estar determinado (a) na parte dispositiva de uma decisão judicial (sentença ou acórdão), 

na qual a autoridade judiciária, ao condenar a pessoa jurídica de direito público (União, 

Estado, Distrito Federal ou Município) ao pagamento de uma indenização ou montante em 

dinheiro, declare que o devido adimplemento, por meio da expedição de precatório, deve 

ser retirado do orçamento do Poder (função) ou órgão autônomo causador da condenação 
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estatal.         

Caso, porém, não seja feito tal desconto, onerar-se-á sobremaneira um Poder 

em detrimento do outro, em clara ingerência indireta dos Poderes Legislativo e Judiciário e 

órgãos autônomos no Poder Executivo, o qual também está adstrito aos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Não se pode, assim, condenar o Estado (por meio do orçamento destinado ao 

Executivo) a ter que pagar eventual verba devida a um particular que deveria ser adimplida 

pelo Poder ou órgão autônomo causador do dano ou ato lesivo. Nada mais justo, portanto, 

que, no caso de hipotética condenação do Estado ou da União ou do Município em juízo, 

seja o valor desta descontado do repasse do duodécimo do Poder ou órgão autônomo 

causador do evento danoso, como previsto na mencionada Lei de responsabilidade fiscal, 

sob pena de afronta ao postulado da separação e harmonia entre os poderes, esculpido no 

art. 2º da Lei Maior.  

A divisão orgânica dos Poderes é princípio fundamental estatuído na 

Constituição Federal, de maneira que, da mesma forma que é vedado ao Executivo exercer 

ingerência sobre os demais Poderes e órgãos autônomos, obrigando-os a cumprir as 

determinações previstas na legislação de direito orçamentário, não pode esse mesmo ente 

suportar os ônus decorrentes de eventual descumprimento dessas normas por essas 

instituições. 

Essa independência e harmonia, estabelecidas pela Carta Magna, estariam 

sendo feridas, caso o valor a ser pago à vítima do dano em juízo tivesse que ser arcado 

pelo Poder Executivo – na hipótese o dano ou ato lesivo ter sido perpetrado pelos outros 

Poderes ou órgãos autônomos -, porque seria repassado o valor integral do duodécimo a 

estes últimos, sem que arcassem com a condenação a que deram causa, utilizando-se 

indevidamente do Tesouro para tal desiderato. 

      

Conclusões      

      

1. A República Federativa do Brasil, como um Estado Federado, possui funções 

independentes e harmônicas entre si, quais sejam, executiva, legislativa e jurisdicional. 

2. A própria Lei Maior criou alguns entes/órgãos, que não integram nenhum das funções 

ou Poderes acima arrolados, quais sejam, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 
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Tribunal de Contas. 

3. Tanto no primeiro grupo (das funções executiva, legislativa e jurisdicional) quanto no 

segundo (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas) foi-lhes atribuída, 

pela CF/88, a autonomia técnica, financeira e orçamentária, incluindo, ainda, a 

competência para iniciativa de lei que regule o orçamento de cada função/poder ou 

ente/órgão despersonalizado. 

4. Tem-se que os órgãos públicos com capacidade processual especial (Ministério Público, 

Defensorias Públicas e Tribunais de Contas) integram o conceito de Fazenda Pública. 

5. A responsabilidade civil do Estado é derivada de uma conduta (ilícita ou lícita) comissiva 

ou omissiva perpetrada por agente público, de um evento danoso e de um nexo de 

causalidade entre a conduta e o resultado, inexistente, ainda, qualquer hipótese de 

excludente de responsabilidade. No caso da responsabilidade comissiva, ela é de natureza 

objetiva (a vítima não necessita comprovar o dolo ou a culpa do agente público causador 

do dano); já, na óptica da responsabilidade omissiva, esta é subjetiva, isto é, além da 

conduta, do resultado e do nexo causal entre ambos, a vítima deve provar a ocorrência de 

dolo ou culpa do agente público provocador do evento danoso. 

6. Cada função/poder estatal e cada órgão despersonalizado autônomo detêm 

competência para apresentar seu próprio orçamento, não podendo haver ingerência de 

um sobre o outro, cuja situação torna descabida a figura do Executivo como segurador 

universal dos demais poderes e órgãos autônomos. 

7. A fim de afastar-se de vez a figura de segurador universal atrelada ao Executivo, forçoso 

se mostra que cada um dos Poderes (Legislativo e Judiciário) e órgãos despersonalizados 

autônomos (Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas), tendo 

em vista a autonomia técnica, financeira e orçamentária a eles constitucionalmente 

atribuída, responda com seus próprios e respectivos orçamentos, quando em juízo restar 

comprovado que o dano ou o ato do qual se originou algum prejuízo a particular tenha 

sido por eles perpetrados, a despeito de a ação judicial haver sido aforada em face da 

União, ou do Estado ou do Município. 

8. A verba inserta no Tesouro do Estado não pode ter outra destinação senão para o 

custeio das políticas públicas eleitas pelos governantes e cumprimento das obrigações e 

mandamentos constitucionais, sob pena de a sociedade – por meio do orçamento 

destinado ao Executivo – ter que arcar com um novo pagamento, não em seu favor, mas 
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para fazer frente a danos provocados por outros poderes e órgãos autônomos, não 

obstante estes já tenham orçamento próprio para tal mister. 

9. Ainda que se tenha como certo que a União, o Estado ou o Município são as pessoas 

jurídicas de direito público a serem acionadas em juízo por particulares que se sintam 

prejudicados diante de dano ou ato ilícito causado ou pelo Judiciário, ou Legislativo, ou 

Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou Tribunal de Contas – valendo ressaltar, nesse 

ponto, que estes últimos fazem parte do conceito de Fazenda Pública -, e o pagamento 

determinado pelo Judiciário seja realizado mediante a expedição de precatório, chega-se à 

conclusão que o montante a ser destinado para tal adimplemento deve ser retirado do 

orçamento do Poder ou do órgão autônomo causador do dano que originou a condenação 

estatal.  

10. Quando do pagamento de tais condenações, o Executivo poderá, por ocasião do 

repasse dos duodécimos, compensar/descontar, do Poder (função) ou órgão autônomo 

causador do dano ou prejuízo, o montante alusivo ao respectivo pagamento, passando, a 

partir de então, a se ter um efeito pedagógico para com os demais Poderes e órgãos 

autônomos, sob pena de afronta ao postulado da separação e harmonia entre os poderes, 

esculpido no art. 2º da Lei Maior. 

11. Visando evitar-se ato ilegal que possa ser eventualmente perpetrado pelo Executivo 

em dita ocasião, tem-se que tal desconto ou compensação deve estar determinado (a) na 

parte dispositiva de uma decisão judicial (sentença ou acórdão), na qual a autoridade 

judiciária, ao condenar a pessoa jurídica de direito público (União, Estado, Distrito Federal 

ou Município) ao pagamento de uma indenização ou montante em dinheiro, declare que o 

devido adimplemento, por meio da expedição de precatório, deve ser retirado do 

orçamento do Poder (função) ou órgão autônomo causador da condenação estatal, de 

forma a realçar a autonomia destes e o efeito pedagógico de tal medida. 
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Introdução 
 

A presente pesquisa foi embasada na necessidade atual do Poder Judiciário sofrer 

um desafogamento face à quantidade significativa de processos que se rastejam na Justiça 

ao longo de tantos anos. 

O Estado moderno não consegue prestar a devida tutela jurídica na resolução dos 

conflitos de forma célere e com qualidade. E dentre inúmeras causas responsáveis por essa 

má qualidade na prestação dos serviços pelo órgão competente, podemos elencar a falta de 

acessibilidade do processo judicial aos economicamente menos favorecidos, posto que no 

Brasil a carga com as custas processuais é muita alta; a falta de estrutura administrativa e, 

principalmente, a falta de preparo dos Magistrados e Serventuários da justiça em lidarem 

com os novos direitos decorrentes do aumento da complexidade das relações jurídicas. 

Diante dos fatos, o Legislador buscou criar um conjunto de programas com o fito 

de complementar o exercício da função jurisdicional por meio de uma reforma substancial 

no tocante ao instituto da Arbitragem, precisamente uma reforma na Lei 9.307/96, de modo 

que se preenchessem as lacunas que obstavam a boa aplicação do processo arbitral. 

Neste esteio, é imperioso entender como Processo Arbitral ou de Arbitragem um 

meio alternativo para dirimir conflitos atuais ou futuros através de um acordo de vontades 

entre as partes envolvidas, as quais se submetem a um Juízo Arbitral. Implica dizer que não 

será mister buscar socorro nas portas do Poder Judiciário para sanar conflitos, posto que a 

https://jus.com.br/tudo/processo
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figura do Árbitro tem o condão para tanto. 

Buscamos, com isto, analisar os impactos advindos da reforma da Lei de 

Arbitragem com o advento da Lei 13.129/2015, tal como os provenientes com a entrada em 

vigor do novo Código de Processo Civil de 2015. As inovações foram bastante expressivas, 

em especial no que diz respeito à implementação da carta arbitral, prevista no artigo 237, 

inciso IV, NCPC/2015. Tal instrumento veio para pacificar as querelas nesta seara, posto que 

formalizou a comunicação entre Árbitros e o Judiciário para o cumprimento mais célere de 

decisões proferidas por aqueles, assemelhando-se muito às cartas precatórias e rogatórias, 

anteriormente contempladas no Código de Processo Civil de 1973. 

Abordamos de forma clara esta e as demais inovações, as mudanças e até mesmo 

revogações de dispositivos legais totalmente obsoletos face à nova realidade do Judiciário. 

De mais a mais, demos enfoque à modernização do regime jurídico da arbitragem, 

consolidando a jurisprudência das Cortes Brasileiras e a prática arbitral nacional dos últimos 

anos, em busca de mais eficácia e credibilidade ao instituto. 

 

1. A ARBITRAGEM – EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL, CONCEITO E FUNDAMENTAÇÃO 
 

Ao contrário do que se pode imaginar, o instituto da Arbitragem existe no mundo 

jurídico há muitos anos como um meio alternativo para dirimir conflitos atuais ou futuros 

através de um acordo de vontades entre as partes envolvidas através de um juízo arbitral. 

Estudos doutrinários identificam a presença da Arbitragem em nosso sistema 

jurídico desde a época em que o País estava submetido à Colonização Portuguesa, tendo a 

sua primeira abordagem na Constituição do Império de 1824. 

Desde então sua fundamentação foi encontrada em diversas leis, dentre elas o 

Código Comercial de 1850, que já estabelecia em alguns dos seus dispositivos o 

arbitramento obrigatório. Contudo, foi no ano de 1939 que houve a sua efetiva 

regulamentação no Código de Processo Civil, com reprodução no Código de 1973. 

Posteriormente, a normatização tomou uma nova feição com a Lei nº 9.307/96, a 

denominada Lei Marco Maciel, onde era possível a solução dos litígios fora do âmbito do 

Poder Judiciário, porém a atuação era limitada a situações oriundas da área privada. 

Sem embargo, apesar de ser reconhecida desde os tempos da Colonização 

Portuguesa, a falta de tradição no que diz respeito ao emprego da Arbitragem como meio 
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alternativo de solução de controvérsias no Brasil é oriunda dos inúmeros óbices que o 

Sistema Legislativo Brasileiro criara para a utilização da Arbitragem antes da lei 9.307/96. 

Diante da postura do Legislativo, basicamente podemos sobrelevar dois motivos: 

em primeiro lugar o Poder ignorava a cláusula arbitral ou cláusula compromissória; depois, o 

mesmo Poder exigia a homologação do laudo arbitral estrangeiro para torná-lo válido em 

território nacional. 

Saliente-se, contudo, que a Carta Magna de 1988, no seu preâmbulo, faz, a nível 

de princípio fundamental, homenagem à solução dos conflitos por meio de arbitragem, no 

pregar a forma pacífica de serem resolvidos, quer na ordem interna, quer na ordem 

internacional. 

Vejamos o Preâmbulo da Constituição Federal: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
 

Desta forma, o Estado passou a se submeter à decisão de Tribunais de 

Arbitragem, exceto em se tratando de sua atividade soberana. 

Nos dias que correm, a Arbitragem é um mecanismo privado, uma verdadeira 

técnica de heterocomposição de controvérsias mediante a intervenção de um ou mais 

árbitros, mas que também possui pontos de contato com o sistema processual judicial, no 

que toca em fazer dar cumprimento às decisões dos árbitros. O Poder Judiciário, nesta 

situação, será acionado exclusivamente para implementar atos de força, que escapam aos 

poderes inerentes à função do árbitro. A exemplo, podemos mencionar a condução 

coercitiva de uma testemunha, ou ainda, a possibilidade de haver retinência da parte em 

cumprir qualquer ordem do árbitro. O referido instituto foi idealizado para ser uma 

alternativa mais célere e eficaz na resolução de disputas, e na prática demonstra que esse 

objetivo vem sendo atingido como regra geral. 

É imperioso destacar desde já que não há qualquer relação de hierarquia entre o 

Juiz e o Árbitro, tampouco dada como subordinação a eventual comunicação estabelecida 

entre eles. O que existe efetivamente é uma cooperação entre a jurisdição arbitral e a 
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jurisdição estatal. 

Como vimos no tópico anterior, a Arbitragem normatizada, inicialmente, por meio 

da Lei Arbitral nº 9.307/96 (com recentes alterações promovidas pela Lei nº 13.129/2015) 

concedeu ao Árbitro finalidades idênticas as de um juiz estatal, qual seja, a solução de 

litígios, conhecendo da demanda e julgando-a. 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil houve um verdadeiro 

posicionamento acerca das polêmicas sobre a natureza jurídica da Arbitragem no Direito 

Brasileiro, tratando-a de uma vez por todas em seu artigo 3º, parágrafo 1º, como jurisdição, 

ou seja, a Arbitragem é permitida na forma da lei. Ademais, há ainda a previsão de uma 

novidade importantíssima, a fim de promover uma harmonização entre os sistemas: a 

implementação da carta arbitral, prevista no artigo 237, inciso IV, que é o instrumento 

formal de comunicação entre Árbitros e o Judiciário para cumprimento de decisões 

proferidas por aqueles. 

Muitas são as mudanças e implementações advindas do Novo Código de Processo 

Civil, mas isto será estudado em tópico específico.  

 

2. REFORMA DA LEI DE ARBITRAGEM COM O ADVENTO DA LEI 13.129/2015 

O projeto que deu origem à referida lei foi elaborado por uma comissão de 

juristas no Superior Tribunal de Justiça. O mencionado texto legal foi publicado em 27 de 

Maio de 2015 entrando em vigor em 27 de Julho de 2015 com várias mudanças acerca do 

processo de Arbitragem no Brasil. Em síntese podemos dizer que houve uma ampliação nas 

hipóteses de cabimento da Arbitragem, dentre elas: (a) a que toca a utilização da arbitragem 

nos contratos com a administração pública, (b) a escolha dos árbitros, (c) a concessão de 

tutelas de urgências, (d) a sentença arbitral e a (e) revogação de alguns dispositivos da Lei 

9.307/96. 

Diante disto, traçaremos linhas de pensamento quanto às principais inovações e 

alterações da reforma da lei de arbitragem. 

Inicialmente, trataremos de uma das inovações mais sugestiva e notável trazida 

pela nova lei 13.129/2015, qual seja a regulamentação da Arbitragem aplicada aos contratos 

com a Administração Pública direta e indireta, disposta nos novos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 1º, e o parágrafo 3º, do artigo 2º, da referida, com o escopo de mediar conflitos 
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alusivos a direitos patrimoniais, sendo, porém, vedado o julgamento por equidade e sempre 

respeitando o princípio da publicidade. 

A nova lei de Arbitragem aumentou o alcance da possibilidade de utilização de 

cláusula arbitral para atingir, também, os contratos administrativos provenientes do regime 

jurídico de direito público, quem em outrora abarcava apenas o regime jurídico de direito 

privado. 

Estamos diante de uma verdadeira evolução no Direito Administrativo 

conferindo a possibilidade da solução de conflitos atinentes a direitos patrimoniais em 

relações jurídicas travadas entre particulares e a Administração Pública que não por vias 

judiciais, traduzindo-se em maior celeridade e eficácia na sua composição, considerando 

que será realizada por meio de juízos técnicos, compostos por árbitros escolhidos pelas 

partes e em menor tempo do que uma demanda judicial. A positivação da Arbitragem como 

meio para solução de conflitos na Administração Pública apenas efetivou uma via que já era 

utilizada na prática na solução de conflitos envolvendo contratos privados firmados pela 

Administração e ampliou seu escopo de aplicabilidade para os contratos tipicamente 

administrativos. A referida positivação no ordenamento traz benefícios no que concerne 

ao desafogamento do Judiciário, bem como garante celeridade e efetividade aos conflitos, 

privilegiando o interesse público e não conflitando com este. 

Nesse sentido, o STJ no Resp Nº 904.813 – PR reconheceu que tanto a doutrina 

como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal na 

estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de 

economia mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias previstas em 

editais convocatórios de licitação e contratos. 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no SE 5.206-7-2001 AgR, Pleno, 

por maioria, não reconhecer qualquer inconstitucionalidade da Lei da Arbitragem, em 

confronto com o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e representa uma faculdade 

de uma parte absolutamente capaz acerca de um direito disponível. 

Assim, com a arbitragem se poderá entregar a solução da controvérsia 

diretamente nas mãos do especialista, retirando-se da composição do conflito o juiz, que 

funcionaria aqui, em verdade, como um mero moderador entre as pessoas e esse 
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profissional. 

Uma segunda mudança é enaltecida no artigo 13, parágrafo 4º, da mencionada 

lei, o qual dispõe sobre a lista de árbitros, revelando a faculdade que as partes possuem em 

escolher outros árbitros que não os credenciados pelo Órgão Arbitral Institucional ou 

Entidade Especializada, privilegiando a autonomia das partes: 

 
Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das 
partes: 
§4o As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do 
regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a 
escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de 
árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da 
instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser 
observado o que dispuser o regulamento aplicável. 
 

Outro aspecto deveras significativo é a concessão de tutelas de urgência do 

processo arbitral. Antes do advento da lei de arbitragem, o artigo 1.086, inciso II, do CPC/73 

estipulava expressamente que o Árbitro não poderia decretar medidas cautelares. A lei de 

Arbitragem revogou aquele dispositivo e previu que, em "havendo necessidade de medidas 

coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que 

seria, originariamente, competente para julgar a causa". Ocorre que, a lei de arbitragem, 

entretanto, não deixou claro se as partes deveriam, imperativamente, requerer medidas 

coercitivas ou cautelares ao Tribunal Arbitral ou se poderiam fazê-lo diretamente ao Poder 

Judiciário. Tampouco previu os procedimentos a serem seguidos quando medidas 

cautelares são necessárias antes da instauração do procedimento arbitral. 

Apesar de o assunto já estar praticamente pacificado na doutrina e na 

jurisprudência, a Lei 13.129/15 prevê expressamente, em seus artigos 22- A e 22-B, que: (a) 

se for necessária alguma medida cautelar ou de urgência e ainda não houver sido instituída a 

arbitragem, as partes poderão requerê-las junto ao Poder Judiciário, sob pena de ser 

cessada a eficácia da medida cautelar se a parte interessada não requerer a instituição da 

Arbitragem no prazo de 30 dias, contando da data de efetivação da respectiva decisão, 

conforme o texto do parágrafo único do artigo 22-A, e (b) que, após sua instituição, as 

partes devem  direcionar  aqueles  pedidos  diretamente ao tribunal arbitral, que poderá 

modificar, manter ou revogar o que fora decidido pelo Poder Judiciário, visto que trata-se de 

uma decisão  provisória. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm#art13%C3%82%C2%A74
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É nesse ponto, todavia, que o Novo Código de Processo Civil deixa pairar uma 

dúvida relevante no que diz respeito a sua estabilização. No entanto, sendo a Lei de 

Arbitragem regra especial, esta deve prevalecer sobre o regimento de estabilização 

disciplinado no ordenamento supramencionado para as tutelas antecipadas em geral. Os 

árbitros devem ter, em qualquer caso, o poder de rever ou modificar a tutela de urgência 

apreciada pelo Poder Judiciário. 

Em seu artigo publicado no site Migalhas, o Advogado Eduardo Talamini se 

posiciona acerca da problemática (TALAMINI, 2016): 

 
Além disso, o objetivo principal do mecanismo de estabilização da tutela 
antecipada é a diminuição da carga de trabalho do Poder Judiciário. [...] 
Também sob essa perspectiva não se justifica a incidência da estabilização sobre 
a tutela antecipada pré-arbitral. Não faz sentido diminuir-se uma carga de 
trabalho que não existe. O Judiciário, em qualquer caso, já não teria de resolver 
definitivamente o mérito dessa causa: a prévia convenção arbitral já o havia 
dispensado disso. 
 

Com relação às sentenças arbitrais parciais, que embora a doutrina e muitos 

tribunais arbitrais já entendessem que a lei de Arbitragem não vedava a possibilidade de 

sentenças arbitrais parciais, a lei 13.129/15 em seu artigo 23, parágrafo 1º, deixou claro que 

o tribunal arbitral tem poderes expressos para proferir sentenças dessa natureza, o que, na 

prática, já vinha acontecendo em procedimentos de Arbitragem complexos. 

Neste diapasão, Carlos Alberto Carmona dispõe (CARMONA, 2009): 

 
O STJ possui precedente nesse sentido: 
(...) No âmbito do procedimento arbitral, nos termos da Lei n.º 9.307/96 (antes 
mesmo das alterações promovidas pela Lei n. 13.129/2015), inexiste qualquer 
óbice à prolação de sentença arbitral parcial, especialmente na hipótese de as 
partes signatárias assim convencionarem (naturalmente com a eleição do 
Regulamento de Arbitragem que vierem a acordar), tampouco incongruência com 
o sistema processual brasileiro, notadamente a partir da reforma do Código de 
Processo Civil, veiculada pela Lei n. 11.232/2005, em que se passou a definir 
"sentença", conforme redação conferida ao § 1º  do art. 162, como ato do juiz que 
redunde em qualquer das situações constantes dos Arts. 267 e 269 do mesmo 
diploma legal. (STJ. 3ª Turma. REsp 1519041/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 
julgado em 01/09/2015). 

 

Completando esta linha de raciocínio, Luiz Olavo Baptista escreve (BAPTISTA, 

2008, p.189): 
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A mudança é salutar, sendo aplaudida pela doutrina, considerando que há 
situações em que é melhor que os árbitros profiram a sentença parcial, 
resolvendo os pontos controvertidos da lide, como infrações contratuais, culpa 
pelo término da relação contratual e dever de indenizar. Em um segundo 
momento, na sentença arbitral final, os árbitros poderão decidir sobre liquidação 
de créditos e débitos recíprocos e a estipulação de eventual determinação de 
compensação da verba de sucumbência. 
 

Ainda sobre a sentença arbitral, houve uma considerável atenuação das 

hipóteses de nulidade da sentença arbitral, regulamentada no artigo 32, inciso I da Lei em 

comento, emendando a imprecisão técnica constante da redação original, ao corretamente 

estabelecer que é nula a sentença arbitral se for nula a convenção de arbitragem, e não o 

compromisso, como mencionava o texto anterior. Com efeito, a convenção de Arbitragem 

é gênero, do qual são espécies (a) a cláusula arbitral e (b) o compromisso arbitral, em seu 

parágrafo 1º, à possibilidade de declaração de nulidade da sentença compromisso arbitral. 

Em seguida, o artigo 33 também foi modificado para fazer referência arbitral parcial ou 

final e para incluir, em seu parágrafo 4º, a possibilidade de a parte requerer em juízo a 

prolação de sentença arbitral complementar para casos de julgamento infra petita. A parte 

interessada não irá requerer que o Poder Judiciário complete a sentença arbitral. A ação é 

proposta com o objetivo de que o Judiciário determine tão somente que os árbitros decidam 

todos os pedidos submetidos à arbitragem. 

Sucede-se que no parágrafo, ora em análise, existe uma omissão no que concerne 

ao prazo desta ação, motivo pelo qual se deve aplicar o mesmo prazo de 90 dias previsto no 

§ 1º deste art. 33. Vejam, se a ação objetivando a declaração de nulidade segue o prazo de 

90 dias, com a mesma razão deve ser este o prazo para a ação visando apenas a 

complementação da sentença arbitral parcial. 

Desse modo, a sentença arbitral que não abordar todos os pedidos formulados na 

Arbitragem deixa de ser nula, com a revogação expressa do inciso V do art. 32, e deve então 

ser objeto de pedido de sentença arbitral complementar. 

Face aos principais pontos modificados e instituídos pela Lei de Arbitragem, 

cumpre enaltecer que a mesma deve ser interpretada em conjunto com a recente reforma 

do Código de Processo Civil, tema do nosso próximo tópico. 

 

3. OS IMPACTOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015) NO PROCESSO DE 
ARBITRAGEM 
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Expressivas mudanças foram realizadas quando da elaboração do Novo Código de 

Processo Civil de 2015 no âmbito jurídico brasileiro como um todo, mas para fim deste 

trabalho nos remeteremos às mudanças no cenário do processo de Arbitragem, tendo em 

vista que tais inovações foram homenageadas pelo legislador no intuito de refrear a 

quantidade significativa de processo que se rasteja na Justiça há muitos anos. 

Como bem apontamos inicialmente, com o advento do Novo Código de Processo 

Civil houve um verdadeiro posicionamento acerca das polêmicas sobre a natureza da 

Arbitragem no Direito Brasileiro, tratando de uma vez por todas em seu artigo 3º, parágrafo 

1º, a Arbitragem como jurisdição, ou seja, a Arbitragem é permitida na forma da lei. 

Um dos maiores melhoramentos, face à silente normatização da Lei de 

Arbitragem Brasileira (Lei 9.307/96) e do próprio Código de Processo Civil de 1973, foi a 

implementação da carta arbitral, prevista no artigo 237, inciso IV, NCPC/2015. 

Tal instrumento veio para pacificar as querelas nesta seara, posto que formalizou 

a comunicação entre árbitros e o Judiciário para o cumprimento mais célere de decisões 

proferidas por aqueles, assemelhando-se muito às cartas precatórias e rogatórias. 

Em paralelo ao NCPC, temos a previsão legal no artigo 22-C da Lei 13.129/2015 

(lei modificativa da Lei de Arbitragem) que versa também sobre a temática: 

 
Art. 22-C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional 
nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato 
solicitado pelo árbitro. 
 

A instrução da carta arbitral é feita por meio de uma Convenção de Arbitragem e 

com as provas da nomeação do árbitro, bem como da aceitação da função, conforme prevê 

o artigo 260, parágrafo 3º, do NCPC/2015. Todavia, ainda que o juiz não tenha competência 

para modificar ou limitar o remédio determinado pelo árbitro, o artigo 267 do NCPC/2015 

prevê hipóteses que o juiz togado pode se recusar a cumprir a carta arbitral, in verbis: 

 
Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão 
motivada quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz  competência  
em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. 
 

O objetivo principal é conferir segurança ao juiz para empregar atos coercitivos 

destinados ao cumprimento da decisão arbitral, pois resta demonstrada a regularidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm#art22c
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Arbitragem e da solicitação que lhe foi encaminhada. Por outro turno, jamais caberá ao 

Judiciário ingressar no mérito da demanda arbitral, ou seja, não é cabível a aferição do 

acerto ou desacerto da decisão proferida por um árbitro. 

Vale trazer à baila mais um ponto que fez jus à atenção do legislador, visto como 

uma das maiores qualidades no processo de arbitragem: a confidencialidade. 

A confidencialidade é regra nas arbitragens (artigo 189, inciso IV, do NCPC/2015), 

seja por conta da previsão no regulamento de Arbitragem da instituição escolhida, seja por 

disposição expressa na cláusula compromissória. Não obstante, tal característica terá limites 

decorrentes da legislação e da própria operacionalização da arbitragem. 

Podemos elencar alguns desses limites, dentre eles a própria vontade das partes 

que podem abrir mão a qualquer tempo da confidencialidade. Também bastante razoável 

em casos de execução judicial do laudo arbitral por falta de cumprimento espontâneo da 

parte vencida. O exequente requer que o procedimento corra em segredo de justiça. Por 

fim, os limites podem ir ao encontro das diversas legislações aplicáveis ao caso. 

Resumidamente, a confidencialidade merece amplo respeito, evidentemente, por ser um 

fator de atração ao próprio mecanismo de solução controvérsias. 

Entre tantas disposições relevantes trazidas pelo o NCPC/2015 a convenção de 

arbitragem merece destaque. Trata-se de um pacto processual celebrado por escrito dentro 

de negócio jurídico mais amplo ou em instrumento em separado. Como subespécie dos 

negócios jurídicos, possui força vinculativa e integra a base econômica do contrato no qual  

está  inserida. Porém, não raro, uma das partes buscarem sem razão plausível a via judicial, 

após a contratação da solução alternativa. Implica dizer que há violação do contrato original 

e deveres jurídicos laterais. 

Em outras palavras, isso ocorre quando em juízo há a alegação de existência de 

Convenção de Arbitragem entre as partes, assim como dispõe os artigos 345 a 350, e uma 

delas ingressa no Judiciário para elucidar um imbróglio que fora convencionado resolver de 

forma diversa. 

Diante do cenário, cabe ao réu, tão somente, alegar na primeira oportunidade em 

que se pronunciar nos autos, sob pena da sua inércia ser considerada como renúncia ao juízo 

arbitral e consequentemente aceitação da jurisdição estatal, sendo vedado ao juiz conhecer 

de ofício a matéria, nos moldes do artigo 349, do NCPC. 
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Para ratificar o disposto no mencionada texto legal, Fredie Didier Junior se 

posiciona sobre a celeuma (DIDIER JR, 2016): 

 
A premissa legislativa é óbvia: a convenção de arbitragem é cláusula negocial 
firmada por pessoas capazes, envolvendo direitos disponíveis. Se uma das partes 
desobedece a essa disposição negocial, demandando perante o Poder Judiciário, 
cabe à outra parte alegar esse descumprimento, demonstrando a existência da 
convenção de arbitragem; se não o fizer, é como se aceitasse a jurisdição estatal, 
de resto provocada pela parte autora, que, por isso, também renunciou 
tacitamente à jurisdição arbitral; assim, ambas as partes, ao aceitarem a jurisdição 
estatal, abdicam da convenção de arbitragem, em um distrato tácito. 
 

Comprovada a existência de Convenção de Arbitragem o processo será extinto 

sem resolução do mérito, à luz do artigo 485, inciso VII, do NCPC. Note, assim, que a 

extinção do processo jurisdicional estatal pode decorrer de uma decisão do juiz da causa ou 

como efeito anexo da decisão do juízo arbitral sobre a sua própria competência. 

E já que trouxemos à discussão a convenção de arbitragem, é plenamente 

oportuno tecermos sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mesmo diante 

das restrições impostas pelo NCPC. O artigo 1.028, NCPC/2015, que regula o agravo de 

instrumento traz a possibilidade do mesmo para o caso de rejeição da alegação de 

convenção de arbitragem. A previsão é emblemática e revela prestígio à arbitragem. Se há 

de fato cláusula arbitral, não teria sentido que o tema só fosse reapreciado somente em 

apelação, depois de as partes incursionarem no mérito perante o juiz estatal. O que se 

espera é que, cabendo agravo de instrumento dessa decisão, haverá célere pronunciamento 

do tribunal respectivo. 

Por fim, abordaremos mais um conteúdo significativo oriundo das mudanças no 

processo advindo do NCPC, qual seja, a homologação da decisão arbitral estrangeira. 

Com previsão no artigo 960, parágrafo 3º, dispõe que a aplicabilidade do NCPC 

dar-se-á de maneira subsidiária, obedecendo em primeiro patamar  ao disposto em tratado 

e na lei específica. Prestigiou-se o sistema jurídico próprio da arbitragem: observando a 

Convenção de Nova York, como primeira opção, e a Lei de Arbitragem, em um plano 

secundário. Se o microssistema possuir alguma lacuna, avança-se para o Código de Processo 

Civil – e apenas nesse caso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante da análise feita, o presente artigo não teve o intuito de extenuar a 

temática, razão pela qual a pesquisa foi direcionada sob um viés mais conciso. 

Indiscutivelmente, por todo o exposto até aqui, o processo de Arbitragem é de 

fato um eficaz instituto jurídico hábil para dar celeridade às tratativas dos litígios. As 

premissas lançadas nos autorizam afirmar que no procedimento arbitral há menos 

formalidade do que no judiciário, permitindo aos litigantes participarem do processo mais 

ativamente. 

Todavia, é imperioso que haja uma mudança de cultura no Brasil acerca da 

celeuma, pois ainda há a enganosa impressão que tão somente a jurisdição estatal é capaz 

para tanto. 

Cada método de resolução de conflito, seja judicial (Estado-juiz) ou extrajudicial 

(árbitro), possui suas vantagens e desvantagens, cabendo às partes escolherem em comum 

acordo a maneira que mais lhes convêm e que possa trazer resultados mais benéficos e 

satisfatórios. 
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INTRODUÇÃO 

 

A seguridade social, nos termos do artigo 194 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Dos três ramos da seguridade, a previdência é o único contributivo, ou 

seja, é necessário haver contribuições vertidas ao sistema para que se desfrute da proteção 

securitária. 

Assim, a Previdência Social, no Brasil, está organizada na forma de regime geral, 

de filiação obrigatória e caráter contributivo, bem como na forma de regime facultativo 

complementar. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é de filiação obrigatória para 

todos aqueles que exercem atividade laboral no país, desde que não filiados a regime 

próprio de previdência que é destinado aos servidores com vínculo efetivo com os poderes 

públicos. 

Diz-se que o RGPS abrange todos os trabalhadores protegidos pela Consolidação 

dasàLeisàdoàT a alhoà CLT ,àaoàpassoà ueàosà egi esàp p iosàdeàp e id iaàso ialà ‘PP“ s à

abarcam os estatutários. Caso o ente federativo não tenha criado seu regime próprio, 

necessário haver a filiação de seus servidores efetivos ao RGPS. Os regimes complementares 

são de filiação facultativa e podem ser criados tanto para complementar o RGPS quanto os 

‘PP s. 

                                                      
1
 Trabalho apresentado à Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) como requisito parcial para 

aprovação na disciplina, do mestrado em Direito, Processo Judicial Tributário, ministrada pelo professor Dr. 
Hélio Sílvio Ourém Campos. 
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Desse modo, a Previdência é um pilar fundamental do robusto Sistema de 

Proteção Social que a sociedade brasileira construiu como resultado da busca por justiça e 

por melhor distribuição de renda em um país marcado historicamente por elevados níveis de 

desigualdade, não apenas entre pessoas, como também entre regiões. Embora a Previdência 

Social tenha uma importância muito grande do ponto de vista da diminuição das 

desigualdades regionais, não existe uma literatura extensa sobre o tema.  

Nesse contexto, o presente estudo é de fundamental relevância para reforçar a 

importância social da Previdência no país, em especial, em Pernambuco, cujas cidades foram 

objeto de análise, como contraponto a setores da mídia e a pesquisadores que enfatizam 

apenas os aspectos fiscais. 

A crítica feita à Previdência Social brasileira se fundamenta no fato de as 

despesas com benefícios superarem as receitas oriundas da arrecadação do INSS, gerando 

déficits crescentes, ano após ano. Essas críticas, no entanto, ocultam a existência do 

Orçamento da Seguridade Social (OSS), que trata de forma conjunta Previdência Social, 

saúde e assistência social.  

Talvez uma abordagem mais relevante, e que deveria ser mostrada, é que a 

grande maioria dos municípios brasileiros vive com recursos pagos pela Previdência. A 

Previdência Social é responsável pelo sustento de milhões de famílias brasileiras – sobretudo 

nas pequenas cidades e nas áreas rurais. Ou seja, mesmo não sendo considerado um 

p og a aà deà o ateà à po eza ,à osà e u sosà daà P e id iaà “o ialà t à u p idoà u à

papel importante na composição da renda familiar. 

A título de exemplo, entre os municípios que estão entre os 10% mais pobres do 

Brasil, pelo critério de PIB per capita, o valor dos benefícios do INSS, já descontada a 

arrecadação, chega a representar 17,1% do PIB total dessas cidades. Ademais, os benefícios 

do INSS são responsáveis pela retirada de cerca de 23,1 milhões de brasileiros da situação de 

pobreza.2 

De forma complementar, vale enfatizar que a relevância da Previdência não é 

apenas por seu papel de proteção social, mas também de grande acuidade no 

desenvolvimento humano e para a economia dos municípios. Como apontado por este 

estudo, em 2010, 153 cidades pernambucanas contaram com pagamentos da Previdência 

                                                      
2
 ALVES FILHO, Garibaldi apud FRANÇA, Álvaro Sólon de. Previdência Social e a economia dos municípios. 6ª 

ed. Brasília: ANFIP, 2011, p. 15.  
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superiores ao do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ou seja, quase 83% do total. 

Portanto, grosso modo, de cada dez cidades do Estado de Pernambuco, em oito os 

benefícios do INSS superam as transferências do FPM. 

Embora tenha havido melhorias na distribuição de renda dos brasileiros nos 

últimos anos, com grande colaboração da Previdência Social, ainda somos um país desigual. 

O crescimento econômico e a distribuição de renda são duas faces da mesma moeda e o país 

p e isaà es e à pa aàosàpo es ,àge a doà e da,àe p egoàeài lus oàp e ide i iaàpa aàosà

mais desprovidos. 

É bem verdade que o fator determinante da redução da pobreza foram os 

investimentos sociais, em especial, com a educação. Baseado em estudos da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), desde a criação do Plano Real, em 1994, até 2010, a pobreza no Brasil 

caiu 67,3%. Nos últimos dez anos, os 50% mais pobres tiveram crescimento de 69% em sua 

renda e a renda dos 10% mais ricos cresceu 10%. O estudo mostra ainda que houve redução 

da pobreza em 50,6% de junho de 2003 a dezembro de 2010, e que, de 1994 a 2002, a 

pobreza caiu menos, 31,9%. Somente ao longo de 2010, a pobreza foi reduzida em 16%. 

ái daàsegu doàaàFGV,àoà efeitoàedu aç o àfoiàoàp i ipalà espo s elàpeloà es i e toàdaà

renda dos mais pobres em cerca de 40% mais que a dos ricos. A taxa de escolaridade 

aumentou para esse grupo e isso afetou diretamente na renda.3 

Outrossim, a Previdência Social, enquanto política pública, integra um conjunto 

de soluções para um projeto de cidadania, dentre eles o de redução da pobreza. Neste 

sentido, é preciso ter sempre em mente que a Previdência Social é capaz de garantir não 

somente a proteção social nas situações em que o trabalhador fica incapacitado de auferir o 

próprio sustento e o de sua família, mas também o movimento econômico dos municípios, 

principalmente dos pequenos, sustentando o consumo, gerando renda e dinamismo.4 

Por isso, buscou-se demonstrar nesta pesquisa, por meio do método dedutivo, a 

importância da Previdência Social (do RGPS) para a economia dos municípios 

pernambucanos por meio de comparações entre os valores pagos de benefícios e os valores 

do FPM, utilizando-se de pesquisa já elaborada por Álvaro Sólon de França no ano de 2010 

acerca do impacto da Previdência Social na economia dos municípios brasileiros, bem como 

                                                      
3
 NERI, Marcelo Cortes et al. Desigualdade de Renda na Década: FGV/CPS, 2011. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cps/bd/DD/DD_Neri_Fgv_TextoFim3.pdf. Acesso em 10/01/2014. 
4
 FRANÇA, Álvaro Sólon de. Previdência Social e a economia dos municípios. 6ª ed. Brasília: ANFIP, 2011, p. 20. 
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de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia (IBGE) no CENSO 2010. 

O programa Microsoft Excel 2010 foi utilizado para compilar e calcular os dados e para a 

elaboração de gráficos.  

Para a visualização dos valores das tabelas, entenda-se que o valor dos 

benefícios emitidos corresponde ao valor líquido (diferença entre valor bruto e descontos) 

dosà ditosàe itidosà aà folhaàdeàpaga e tosàdaàP e id iaà“o ial à a iça ,à lassifi adosà

pelo município do órgão pagador, onde o segurado recebe seu benefício; Arrecadação 

corresponde ao valor dos recolhimentos da contribuição social de empresas e entidades 

equiparadas, efetuados por meio da Guia da Previdência Social (GPS). Abrange parcelas 

relativas às empresas e aos segurados, ao seguro de acidentes do trabalho, à primeira 

comercialização de produtos rurais e à receita bruta dos espetáculos esportivos. Inclui as 

contribuições relativas a outras entidades (INCRA, SESC, Salário Educação etc.), os 

acréscimos legais (atualização monetária, juros, multas). Os dados são apurados por 

localização do estabelecimento e o mês de referência é o mês de processamento da guia 

(mês civil). Foram computadas apenas as GPS sem erros de fechamento, quando a soma dos 

valores informados nas rubricas é igual ao da rubrica Total.5 

Finalmente, o trabalho foi dividido em três seções por meio das quais se 

procurou discutir assuntos relevantes para seu desdobramento como o financiamento do 

sistema de seguridade, os conceitos de desenvolvimento econômico e do FPM, bem assim a 

análise dos dados sociais e econômicos das doze microrregiões pernambucanas. 

 

1. O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL E O DESTINO DA RECEITA DAS 
CONTRIBUIÇÕES 

 

Conforme o artigo 195 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a seguridade 

social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, e de contribuições sociais. 

Destarte, o financiamento da seguridade social é tripartite, ou seja, é financiada 

por recursos provenientes do Governo, das empresas e dos trabalhadores, não havendo 

contribuição social por parte dos aposentados (inativos) do Regime Geral.  

                                                      
5
 FRANÇA, Álvaro Sólon de. Previdência Social e a economia dos municípios. 6ª ed. Brasília: ANFIP, 2011, p. 20. 
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Nos termos do artigo 149 da CF/88, é competência apenas da União instituir 

contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social. Aos Estados e Municípios 

só cabem instituir contribuições sociais para o financiamento dos seus regimes próprios. 

Portanto, no âmbito federal, consoante o artigo 11 da Lei 8.212/91, o orçamento 

da Seguridade Social é composto pelas seguintes receitas: receitas da União; receitas das 

contribuições sociais e receitas de outras fontes.  

No que tange às receitas da União, o art. 16 da Lei nº 8.212/91 determina que 

serão constituídas de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados, obrigatoriamente, na 

lei orçamentária anual, sendo, pois, a União responsável pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de 

benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

Por sua vez, a LOA, que está prevista no artigo 165 da CF/88 e constitui o mais 

importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da Administração 

Pública, é composta por três orçamentos, quais sejam: o orçamento fiscal, o orçamento da 

seguridade social e o orçamento de investimentos das Empresas Públicas e das Sociedades 

de Economia mista.  

O orçamento fiscal é o principal dos três orçamentos que integram a LOA, 

abrangendo a dotação orçamentária de todos os Três Poderes (Judiciário, Legislativo e 

Executivo), bem como os órgãos e entidades que compõem a Administração direta e 

indireta. 

O orçamento da Seguridade Social compreende as dotações orçamentárias para 

todas as entidades e órgãos vinculados aos seus três ramos: saúde, assistência e previdência, 

sendo uma inovação da CF/88, haja vista não existir, antes, uma peça orçamentária própria 

para a seguridade. 

Outrossim, o orçamento de investimentos das Empresas Públicas e das 

Sociedades de Economia mista compreende os investimentos realizados nesses entes em 

que o Poder Público detém a maioria do capital social com direito a voto.     

Já no que pertine às contribuições sociais, estas são classificadas como tributos, 

sendo as seguintes:   

1. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre:  
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a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; 
 

Estas têm caráter de contribuição social previdenciária, uma vez que são 

destinadas, exclusivamente, a financiar os benefícios previdenciários. As alíquotas de 

contribuição são variáveis a depender da categoria de segurado que prestou serviço à 

empresa.  

b) a receita ou o faturamento; 

É a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), cuja 

alíquota é de 3% ou 7,6% (para as empresas que declaram sobre o lucro real a partir de 

2004), e o PIS (Programa de Integração Social), sendo a alíquota de 1,5% sobre o 

faturamento. São contribuições sociais não previdenciárias porque financiam os outros 

ramos da seguridade (saúde e assistência) e não financiam os benefícios previdenciários.  

c) o lucro; 

É a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), cuja alíquota é de 9% e de 

32% (para as empresas prestadoras de serviços), sendo também contribuição social não 

previdenciária. 

2. do trabalhador e dos demais segurados da previdência social; 

Este tributo é contribuição social previdenciária, uma vez que é destinado 

exclusivamente a financiar os benefícios previdenciários. 

A base de cálculo é o salário-de-contribuição, que nos termos do art. 28 da Lei 

8.212/91, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 

totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, 

destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 

ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste 

salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

3. sobre a receita de concursos de prognósticos. 

É contribuição social não previdenciária, sendo considerado concurso de 

prognóstico todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, 

loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou por sociedades comerciais ou civis. 
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Assim, a contribuição incidente sobre a receita de concursos de prognósticos é: 

I – a renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do 
Poder Público destinada à seguridade social de sua esfera de governo; 
 

A renda líquida é o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao 

pagamento de prêmios, impostos e despesas com administração e os valores destinados aos 

programas de crédito educativo. Atualmente, 30% da renda líquida dos concursos de 

prognósticos constituem receita do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Nível 

Superior) e do INDESP (Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto). 

II – 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas, assim 
entendido o total das importâncias relativas as várias modalidades de 
jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no prado de 
corrida, subsede ou outra dependência da entidade; 
III – 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer 
modalidades de símbolos, assim entendido o total da receita bruta, 
apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades 
para sorteio realizado em qualquer condição. 
4. do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar. 
 

Esta contribuição é recente, tendo sido inserida no texto constitucional pela 

Emenda 42/2003. É o PIS importação, cuja alíquota é de 1,65% e a COFINS importação, 

alíquota de 7,6%. 

Importante ressaltar que por expressa vedação constitucional (artigo 149, §2º, 

CF/88), sobre as exportações não incidem contribuições sociais. Logo, são imunes de COFINS 

e PIS.  

Entretanto, por égide da competência residual da União, esta poderá instituir, 

mediante lei complementar, outras contribuições destinadas a garantir a manutenção ou a 

expansão da seguridade social, obedecendo ao disposto no art. 154, I, CF/88. 

A CF/88 também delimita o poder da União de instituir contribuições sociais para 

financiar a Seguridade. Dentre essas limitações está o princípio da precedência da fonte de 

custeio, segundo o qual nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.      

Outra limitação é o princípio da anterioridade nonagesimal (princípio da 

noventena) que dispõe que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 

noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se 
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lhes aplicando o princípio da anterioridade anual (exigência do tributo apenas no exercício 

financeiro seguinte ao da sua instituição). 

Finalmente, o art. 27 da Lei 8212/91 informa a existência de outras fontes de 

recursos a financiar a Seguridade Social, quais sejam: 

I – as multas, a atualização monetária e os juros moratórios; 
II – a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança 
prestados a terceiros; 
III – as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento 
ou arrendamento de bens; 
IV – as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras; 
V – as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;    
VI – 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 
da CF/88. 
 

Esse artigo dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido em 

benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e 

no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão 

do crime de tráfico dessas substâncias.  

VII – 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
VIII – outras receitas previstas em legislação específica.  
 

Por exemplo, 50% do valor arrecadado com o DPVAT (Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) deverão ser 

repassados à Seguridade Social para serem destinados ao Sistema Único de Saúde – SUS a 

fim de custear a assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de 

trânsito. 

Portanto, conclui-se que a CF/88 assegurou uma ampla rede de financiamento 

para a Seguridade, tanto por parte dos trabalhadores (as contribuições sociais a depender da 

categoria de segurado); dos empregadores (contribuições patronais incidentes sobre folha 

de salários; lucro e faturamento), quanto por parte do ente estatal (receitas do orçamento 

da seguridade e do orçamento fiscal), além de prever também receitas de outras fontes.  

 

3. O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS (FPM) 
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A Primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, a partir do Século XVIII, 

desencadeou um processo de industrialização e um período de rápido e elevado 

crescimento econômico, com aumento da produtividade e a expansão do fluxo da renda 

pelo trabalho nunca antes observado na história moderna.  

O termo desenvolvimento econômico, portanto, está ligado ao processo 

histórico de industrialização que passa a ocorrer nos países que realizam sua revolução 

capitalista, caracterizando-se pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por 

habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação 

do progresso técnico. Portanto, o desenvolvimento é um fenômeno histórico relacionado ao 

surgimento de duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: o Estado e os 

mercados.6  

É a partir do surgimento dos estados-nação que a industrialização se viabiliza, 

haja vista os governos serem os condutores do processo de desenvolvimento, através da 

definição de instituições necessárias ao desenvolvimento capitalista, como a garantia da 

propriedade e dos contratos, a proteção da indústria nacional, e os mais variados sistemas 

de estímulo ao investimento produtivo, e também através da institucionalização da 

educação pública universal que permitirá o aumento da produtividade em toda a economia. 

Por sua vez, os empresários, ao nível de cada empresa, fizeram a diferença 

através da atividade inovadora visando obter vantagens monopolísticas principalmente pela 

incorporação sistemática de progresso técnico à produção. Através de um demorado 

processo de institucionalização política e econômica, empresários e burocratas do Estado 

definiam as estratégias nacionais de desenvolvimento que se adequavam às características 

estruturais da economia e da sociedade à medida que estas mudavam. Eles formaram as 

elites de um ente social novo, politicamente orientado para o desenvolvimento, que surge 

com a revolução capitalista: a nação.7 

Nestes termos, o desenvolvimento econômico é um processo de transformação 

que implica mudanças nos três níveis de uma sociedade: estrutural, institucional ou cultural. 

É o aumento sustentado dos padrões de vida possibilitado pelo aumento da produtividade 

                                                      
6
 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. Disponível em: 

http://www.bresserpereira.org.br. Acesso em: 17/08/2013. 
7
 Ibidem. 
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de determinadas atividades e pelo aumento dos salários causado direta ou indiretamente 

por esse aumento da produtividade.  

Destarte, o quadro econômico-social em que esse processo histórico tem início é 

o da Revolução Capitalista; o quadro político é o da formação dos modernos estados-nação; 

o quadro ideológico é o do liberalismo e do nacionalismo; o quadro cultural é o da transição 

para a modernidade ou para o capitalismo enquanto sistema, além de econômico, cultural.8 

Por outro lado, há quem distinga desenvolvimento e crescimento econômicos. 

Para Shumpeter, o crescimento seria o mero aumento da renda per capita enquanto que o 

desenvolvimento envolveria transformações sociais e políticas.9 

Entretanto, essa distinção não faz sentido do ponto de vista histórico. No caso de 

países com recursos naturais abundantes, pode ocorrer crescimento da renda per capta sem 

que haja desenvolvimento, mas esta é uma situação histórica particular. Distinguir 

crescimento de desenvolvimento só faria sentido a partir de uma perspectiva que supusesse 

o aumento da renda per capita sem mudanças profundas na sociedade. 

Nas situações normais, as mudanças tecnológicas e de divisão do trabalho que 

ocorrem com o aumento da produtividade são acompanhadas por mudanças no plano das 

instituições, da cultura, e das próprias estruturas básicas da sociedade. Esta 

interdependência entre as diversas instâncias de uma sociedade (tecnológica e econômica, 

cultural, e institucional) é muito forte, de modo que nenhuma delas pode mudar sem que as 

outras também, em algum momento, mudem. 

Outrossim, a teoria do desenvolvimento econômico não está concluída. 

Mudaram as perspectivas das políticas de desenvolvimento que não consistem mais tão 

somente na industrialização e no aumento da produtividade, tendo, pois, maior enfoque o 

fator humano. Percebe-se, assim, que a expressãoà dese ol i e toàe o i o àest àse doà

su stituídaàpo à dese ol i e toàhu a o . 

Nesse diapasão, medidas avaliatórias do desenvolvimento deixaram de ser o 

nível de industrialização e a produtividade, como ocorria nas décadas de 1950 e 1960, para 

índices que indicam a ampliação das liberdades substanciais, como os índices de natalidade, 

longevidade, analfabetismo, educação, aumento de renda, entre outros, sendo o IDH (Índice 

                                                      
8
 Ibidem. 

9
 MORICOCHI, Luiz; GONÇALVES, José Sidnei. Teoria do Desenvolvimento Econômico de Shumpeter: uma 

revisão crítica. Disponível em: ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/tec3-0894.pdf. Acesso em: 17/08/2013.  
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de Desenvolvimento Humano), criado pela ONU (Organização das Nações Unidas), o maior 

representante. 

O IDH foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano 

Amartya Sen (Prêmio Nobel de Economia de 1998), pretendendo ser uma medida geral e 

sintética do desenvolvimento humano. No cálculo do índice, são levados em consideração o 

Produto Interno Bruto per capta, depois de corrigido pelo poder de compra da moeda de 

cada país, além da longevidade (expectativa de vida ao nascer) e da educação (índice de 

analfabetismo e taxa de matrícula em todos os níveis de ensino). As três dimensões têm a 

mesma importância no índice, que varia de zero a um.10 

Essas novas medidas de avaliação do desenvolvimento em momento algum 

retiram a importância da identificação da forma de utilização do excedente de produção, a 

posição social do grupo que dele se apropria, e a posição dos agentes econômicos como 

determinantes para o desenvolvimento, tão somente apontam para a necessidade de 

criação de uma rede de proteção social estatal que assegure a concretização dos direitos 

fundamentais do cidadão, com base na solidariedade, na qual a seguridade social tem papel 

fundamental na efetivação do desenvolvimento com fulcro na justiça social e na dignidade 

da pessoa humana.11 

Diante dessas considerações acerca do desenvolvimento econômico, um ponto 

crucial é considerar a Previdência Social como um agente econômico no processo de 

desenvolvimento, investigando a difusão do seu poder econômico especialmente nos 

municípios pernambucanos, haja vista o redirecionamento dos recursos realizados por todo 

o sistema de Seguridade Social aumentar as possibilidades econômicas dos indivíduos ou 

pelo menos, no caso dos benefícios previdenciários, minimizar a eventual perda dos 

rendimentos do trabalho.   

Por sua vez, o Estado brasileiro possui dois sistemas de financiamento: o 

horizontal e o vertical. O sistema horizontal é caracterizado pela competência tributária dos 

entes federativos para instituir seus tributos. Já o sistema vertical tem como essência o 

                                                      
10

 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Desenvolvimento Humano e IDH. Disponível 
em: http://www.pnud.org.br/idh. Acesso em: 17/08/2013. 
11

 COSTA, Karla Medeiros C. O Impacto dos benefícios previdenciários no desenvolvimento econômico dos 
municípios brasileiros: uma leitura a partir do princípio da solidariedade. 2008. 106 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008, p. 68.   
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repasse de receitas tributárias da União para Estados, municípios e o Distrito Federal, bem 

como o repasse de receitas dos Estados para seus respectivos municípios. 

Dessa forma, a Constituição de 1967 instituiu, pela primeira vez na Federação 

brasileira, a figura das transferências redistributivas, com a finalidade de reduzir as 

disparidades horizontais em capacidade fiscal entre estados e municípios. Para esse fim, 

foram criados os chamados fundos de participação de estados e municípios.  

Os fundos de participação destinados aos entes federados constituem um 

instrumento de política fiscal que visa ao desenvolvimento regional uma vez que os 

beneficiários (Estados, municípios e o Distrito Federal) têm autonomia para decidir a 

destinação dos valores. 

Essa autonomia financeira possibilita aos municípios o exercício de atividades 

próprias que podem se concretizar graças às fontes de receitas decorrentes de competências 

delimitadas na Constituição (a competência tributária) e a repartição de receitas da União 

mediante transferências constitucionais com destaque para o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM).   

O Fundo de Participação dos Municípios tem como variáveis determinantes o 

número de habitantes, por meio de faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um 

coeficiente individual, e no caso de municípios do interior a renda per capta do Estado. A 

revisão das quotas é realizada anualmente, com base em dados oficiais do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). A distribuição dos recursos aos municípios é feita de 

acordo com o número de habitantes, quando são fixadas faixas populacionais, cabendo a 

cada uma delas um coeficiente individual. O mínimo é de 0,6 para Municípios com até 

10.18812 habitantes, e o máximo é de 4,0 para aqueles acima de 156 mil.  

Destarte, o FPM atende aos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, consagrados no artigo 3º da CF/88, quais sejam: erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais de modo a garantir o 

desenvolvimento nacional, promovendo o bem de todos a fim de construir uma sociedade 

justa, livre e solidária. 

A fiscalização desse fundo compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), 

responsável por cumprir as determinações relativas aos recursos arrecadados, bem como a 
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realização dos cálculos das referidas cotas nos termos dos artigos 161 da Constituição 

Federal de 1998 e do artigo 5º da Lei Complementar 62/1969.   

A legislação pertinente ao FPM, os critérios de sua distribuição de forma 

diferenciada da Federação e os coeficientes dos Municípios são fixados de acordo com o 

disposto na Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e nas Leis Complementares nºs 

59/1988, 62/1969, 71/1972, 74/1993 e 91/1997.   

Logo, nos termos do artigo 159 da CF/88, a União entregará do produto da 

arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: vinte e dois inteiros e cinco 

décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; mais um por cento ao Fundo de 

Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro 

de cada ano. 

Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada, excluir-se-á a parcela da 

arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos 

Municípios, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 91 determina que 10% (dez 

por cento) do FPM sejam distribuídos aos Municípios das Capitais dos Estados, de forma 

proporcional a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos 

seguintes fatores: a) fator população e fator renda per capta para as capitais e os municípios 

da reserva (municípios com mais de 142.633 habitantes); b) fator população e a participação 

dos Estados no total a distribuir para os municípios do interior. Logo, dos 100% do FPM, 10% 

destinam-se às capitais; 86,4% aos municípios do interior e 3,6% aos municípios da reserva.  

Destarte, do FPM total, 35,22% são destinados aos municípios da região 

Nordeste, 31,22%, aos municípios da região Sudeste, e o restante, 33,56%, aos municípios 

das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul.13 

Contudo, não apenas o FPM permite o desenvolvimento regional, mas também o 

pagamento dos benefícios previdenciários, uma vez que movimenta a economia local, em 

grande medida, pelos seguintes motivos:14  

                                                      
13

 MINISTÉRIO DA FAZENDA – Secretaria do Tesouro Nacional. Cartilha do FPE e FPM. Disponível em: 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/download/cartFPEeFPM.pdf. Acesso em: 26/10/2013. 
14
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I- o seu pagamento exige uma rede bancária a qual, por sua vez, pressupõe a 

contratação de pessoal qualificado para atendimento, investimento em instalações e rede 

de comunicação; 

II – a existência do pagamento de renda mensal não inferior ao salário mínimo, 

no que tange aos benefícios substitutivos do salário de contribuição ou do rendimento do 

trabalho, como aposentadorias, auxílio-reclusão, auxílio-doença, pensão por morte e salário-

maternidade; 

III – autorizam que os beneficiários tomem empréstimos consignados, 

devidamente realizados com instituição financeira que tenha celebrado convênio com o 

INSS/Dataprev, transformando, assim, o benefício em verdadeira renda familiar, haja vista, 

muitas vezes, o aposentado ou pensionista não ser diretamente o beneficiário do 

empréstimo, mas, na realidade, figura como verdadeiro avalista em favor dos familiares; 

IV – fixa a população rural, assegurando-lhes uma renda com periodicidade 

mensal distinta da sazonalidade do rendimento oriundo do plantio ou da pesca; 

V – os valores dos benefícios aos substituírem a remuneração do trabalho, não 

se destinam à poupança, tornando-se renda para o consumo; 

Portanto, pelas razões acima, ocorre a movimentação do setor de serviços, do 

comércio local e, consequentemente, aumenta a arrecadação do município corroborando 

com a autonomia financeira deste. 

 

4. A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA AOS MUNICÍPIOS 
PERNAMBUCANOS  

 

A Previdência Social, em especial devido à Previdência rural, é vista como um 

importante mecanismo de redistribuição de renda da cidade para o campo, bem como entre 

municípios. Também há uma ênfase sobre o importante papel que a Previdência Social tem 

do ponto de vista de estimular a economia local de pequenos municípios, onde a dinâmica 

tem forte vínculo com o pagamento de benefícios previdenciários.15 
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15

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Estudos e Pesquisas da Secretaria de Políticas de Previdência Social 
2003-2009. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 26/10/2013.  



 

 
201 

Em 2007, o pagamento de benefícios previdenciários equivaleu a 6% do PIB 

nacional, sendo que, na região Nordeste, a previdência transferiu recursos da ordem de 

11,15% do PIB regional.16 E uma forma de evidenciar a Previdência como redutora de 

desigualdades sociais tem sido por meio de comparações entre o valor dos benefícios pagos 

e as transferências constitucionais, por conta do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM).  

Embora os valores do FPM e os dos benefícios previdenciários tenham 

destinação diversa, ambos corroboram para a autonomia financeira dos municípios na 

medida em que movimentam a economia local. É certo que os valores do FPM são aplicados 

de forma mais concentrada, uma vez que são os gestores públicos que decidem como, 

quando e onde empregá-los, ao passo que os recursos transferidos pelo Regime Geral de 

Previdência são dissipados entre a população que, com autonomia, administra o orçamento 

pessoal.    

Os valores transferidos aos municípios a título de FPM dependem do 

crescimento da arrecadação federal, podendo oscilar em anos de crise econômica. Já os 

montantes transferidos aos municípios por meio do pagamento de benefícios pela 

Previdência Social apresentam uma maior estabilidade em função de sua própria natureza, 

com uma política de valorização do salário-mínimo que, nos últimos anos, garantiu-lhes 

aumento real. 

Em 2008, os benefícios pagos pela Previdência superaram os repasses do FPM 

em mais de 60% dos 5.564 municípios brasileiros, sendo superiores também em 57,8% dos 

municípios da Região Nordeste. Outrossim, há transferência de renda dos municípios mais 

ricos para os mais pobres, uma vez que municípios com mais de 100 mil habitantes 

arrecadam volume superior aos benefícios concedidos em R$ 3,4 bilhões, o que corresponde 

a 0,2% do PIB dessas municipalidades, enquanto que, em municípios com até 100 mil 

habitantes, os benefícios concedidos são superiores à arrecadação em R$ 42,3 bilhões (5,9% 

do PIB desses municípios).17      

                                                      
16

 PINHEIRO, Vinícius Carvalho; BRAGA, Ricardo de João. O papel social da Previdência no Brasil. Disponível 
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Por sua vez, em 2010, os repasses da Previdência Social foram superiores ao FPM 

em quase 70% dos municípios, ou seja, de cada três cidades brasileiras, em duas a 

Previdência Social mostrou-se mais importante para a economia local do que o FPM. Vale 

frisar, ainda, que, no mesmo ano, os benefícios previdenciários pagos foram superiores à 

arrecadação previdenciária em 82% dos municípios, mais uma evidência de que a 

Previdência transfere renda das cidades mais ricas para as mais pobres.18        

Em relação a Pernambuco, a análise e percepção da Previdência Social como 

agente econômico determinante para o desenvolvimento das economias de seus municípios 

teve como paradigma levantamentos realizados nos anos de 2007 a 2010 pelo Ministério da 

Previdência Social e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Figura 1: as doze microrregiões pernambucanas  
 

No ano de 2010, por exemplo, foram pagos R$ 9.544.561.176,00 em benefícios 

previdenciários pelo RGPS, correspondendo a 10% do PIB do Estado (R$ 95.153.080.000,00) 

no mesmo ano.19  

De acordo com dados de 201020, dos 184 municípios pernambucanos (exclui-se 

Fernando de Noronha porque não recebe FPM por ser considerado um distrito estadual), em 
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153 deles (83,15% do total), o valor dos pagamentos dos benefícios previdenciários superou 

o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Logo, para a economia de mais de 

80% dos municípios de Pernambuco, o RGPS mostra-se mais impactante do que as 

transferências constitucionais.  

Ainda tomando como parâmetro o ano de 2010, visualiza-se redistribuição de 

renda e, por conseguinte, redução de desigualdades sociais e regionais no Estado de 

Pernambuco, posto que o RGPS pagou duas vezes mais do que arrecadou de contribuições à 

Previdência (R$ 4.577.541.849,00), diferença em torno de R$ 4.967.019.327,00, 

concretizando, assim, a solidariedade e a distributividade do sistema.     

No entanto, Pernambuco possui doze microrregiões, desigualmente, atendidas 

por políticas públicas de inclusão previdenciária, necessárias à redução da pobreza, como se 

verá a seguir.   

1. Região Metropolitana 

A região metropolitana, a mais populosa, composta por quatorze municípios, 

concentra cerca de 42% da população (3.690.547 habitantes); 65% do PIB; 27% do FPM; 77% 

da arrecadação previdenciária e 45% dos benefícios pagos no Estado.  

Gráfico 1: Elaboração da autora consoante dados do CENSO IBGE 2010. 

 
 

Destacam-se os municípios de Recife (capital do Estado), Jaboatão dos 

Guararapes e Olinda. O valor dos benefícios previdenciários foram, aproximadamente, 7,37 

vezes maiores do que os do FPM; 1,21 vezes maiores do que a arrecadação previdenciária e 

corresponderam a 7% do PIB da região. 

Em apenas um município, os valores dos benefícios pagos foram inferiores ao 

FPM, qual seja, Araçoiaba, cuja população é inferior a 25.000 habitantes. E apenas em 
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Ipojuca, a arrecadação previdenciária foi superior ao montante pago de benefícios. Essa 

situação pode representar a peculiar posição de Ipojuca como centro industrial do Estado, 

devido à localização do Porto de Suape que concentra elevado número de empresas, além 

do fato de que, muitos trabalhadores que lá exercem suas atividades não residem na cidade, 

mas sim em outras da região metropolitana e até mesmo nas das matas norte e sul.   

2. Mata Norte 

A microrregião da Mata Norte é composta por dezenove cidades, concentra 

cerca de 7% da população (577.191 habitantes); 4% do PIB; 8% do FPM; 3% da arrecadação 

previdenciária e 6% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Carpina, Goiana e Timbaúba, sendo que, em apenas, 

três cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes (Tracunhaém; Itaquitinga e 

Lagoa do Carro), os valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM. A arrecadação 

previdenciária somente superou os valores dos benefícios na cidade de Lagoa do Carro.  

No entanto, os benefícios foram 2,97 vezes maiores do que o FPM; 5 vezes 

maiores do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 15% do PIB da região. 

3. Mata Sul 

A Mata Sul é composta por vinte e quatro cidades, concentra cerca de 8% da 

população (733.447 habitantes); 5% do PIB; 13% do FPM; 3% da arrecadação previdenciária 

e 7% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Vitória de Santo Antão, Escada e Palmares, sendo 

que, em nove cidades (Cortês; Jaqueira; Joaquim Nabuco; Maraial; Primavera; São Benedito 

do Sul; São José da Coroa Grande; Tamandaré e Xexéu) os valores pagos de benefícios foram 

inferiores ao FPM. A população dessas cidades é inferior a 25.000 habitantes e, apenas em 

Cortês, a arrecadação previdenciária foi superior aos valores dos benefícios.  

Entretanto, os benefícios foram 3 vezes maiores do que o FPM; 6 vezes maiores 

do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 14% da região. 

4. Agreste Central 

A microrregião do Agreste Central é composta por vinte e seis municípios, 

concentra cerca de 12% da população (1.048.968 habitantes); 8% do PIB; 13% do FPM; 6% 

da arrecadação previdenciária e 12% dos benefícios pagos no Estado. 

Gráfico 2: Elaboração da autora consoante dados do CENSO IBGE 2010. 
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Destacam-se as cidades de Caruaru, Gravatá e Belo Jardim, sendo que, em 

apenas um município (Barra de Guabiraba) os valores pagos de benefícios foram inferiores 

ao FPM e à arrecadação previdenciária. Essa cidade possui menos de 25.000 habitantes.  

Todavia, os benefícios foram 4 vezes maiores do que o FPM; 4 vezes maiores do 

que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 16% do PIB da região. 

5. Agreste Setentrional 

A região do Agreste Setentrional é composta por dezenove cidades, concentra 

cerca de 6% da população (523.488 habitantes); 3% do PIB; 8% do FPM; 1% da arrecadação 

previdenciária e 7% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Limoeiro, sendo 

que, em apenas, três cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes (Casinhas; 

Santa Maria do Cambucá e Vertente do Lério), os valores pagos de benefícios foram 

inferiores ao FPM. 

Por sua vez, os benefícios foram 3,6 vezes maiores do que o FPM; 9 vezes 

maiores do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 21,5% do PIB da região. 

6. Agreste Meridional 

O Agreste Meridional é composto por vinte e seis cidades, concentra cerca de 7% 

da população (641.727 habitantes); 4% do PIB; 10% do FPM; 2% da arrecadação 

previdenciária e 7% dos benefícios pagos no Estado. 

 
Gráfico 3: Elaboração da autora. 
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Destacam-se as cidades de Garanhuns, Buíque e Lajedo, sendo que, em apenas, 

quatro cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes (Calçado; Jucati; Jupi e 

Terezinha), os valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM. 

Não obstante, os benefícios foram 3,3 vezes maiores do que o FPM; 9 vezes 

maiores do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 19% do PIB da região. 

7. Sertão do Moxotó 

A região do Sertão do Moxotó é composta por sete cidades, concentra cerca de 

2% da população (212.556 habitantes); 1% do PIB; 3% do FPM; 1% da arrecadação 

previdenciária e 3% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Arcoverde, Custódia e Sertânea, sendo que, em 

apenas, duas cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes (Betânia e 

Manari), os valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM.  

Outrossim, os benefícios foram 3,4 vezes maiores do que o FPM; 5 vezes maiores 

do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 20% do PIB da região. 

8. Sertão de Itaparica 

O Sertão de Itaparica é composto por sete cidades, concentra cerca de 2% da 

população (134.212 habitantes); 1% do PIB; 3% do FPM; 1% da arrecadação previdenciária e 

1% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Petrolândia, Floresta e Belém do São Francisco, sendo 

que, em apenas, duas cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes 

(Carnaubeira da Penha e Itacuruba), os valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM.  

Ademais, os benefícios foram 1,97 vezes maiores do que o FPM; 3 vezes maiores 

do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 9% do PIB da região. 

9. Sertão do São Francisco 
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O Sertão do São Francisco é composto por sete cidades, concentra cerca de 5% 

da população (434.713 habitantes); 4% do PIB; 4% do FPM; 3% da arrecadação 

previdenciária e 3% dos benefícios pagos no Estado.  

Gráfico 4: Elaboração da autora. 

 
 

Destacam-se as cidades de Petrolina, Cabrobó e Santa Maria da Boa Vista, sendo 

que, em todas as cidades, os valores dos benefícios pagos foram superiores aos do FPM e 

aos das arrecadações previdenciárias.  

Nesse diapasão, os benefícios foram 3,2 vezes maiores do que o FPM; 2 vezes 

maiores do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 7,5% do PIB da região. 

10. Sertão Central 

O Sertão Central é composto por oito cidades, concentra cerca de 2% da 

população (171.307 habitantes); 1% do PIB; 3% do FPM; 1% da arrecadação previdenciária e 

2% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Salgueiro, São José do Belmonte e Parnamirim, sendo 

que, em apenas, uma cidade, cuja população é inferior a 25.000 habitantes (Verdejante), os 

valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM.  

Porém, os benefícios foram 3 vezes maiores do que o FPM; 3 vezes maiores do 

que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 19% do PIB da região. 

11. Sertão do Pajeú 

O Sertão do Pajeú é composto por dezessete cidades, concentra cerca de 4% da 

população (314.603 habitantes); 2% do PIB; 6% do FPM; 1% da arrecadação previdenciária e 

4% dos benefícios pagos no Estado. 

Destacam-se as cidades de Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e São José do 

Egito, sendo que, em cinco cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes 
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(Brejinho; Calumbi; Ingazeira; Quixaba e Solidão), os valores pagos de benefícios foram 

inferiores ao FPM.  

No entanto, os benefícios foram 3,4 vezes maiores do que o FPM; 10 vezes 

maiores do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 23% do PIB da região. 

12. Sertão do Araripe 

O Sertão do Araripe é composto por dez cidades, concentra cerca de 3% da 

população (habitantes); 2% do PIB; 5% do FPM; 1% da arrecadação previdenciária e 3% dos 

benefícios pagos no Estado. 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Elaboração da autora. 

 
 

Destacam-se as cidades de Araripina, Ouricuri e Bodocó, sendo que, apenas em 

duas cidades, cujas populações são inferiores a 25.000 habitantes (Granito e Santa Cruz), os 

valores pagos de benefícios foram inferiores ao FPM.  

Todavia, os benefícios foram 2,84 vezes maiores do que o FPM; 11 vezes maiores 

do que a arrecadação previdenciária e corresponderam a 20% do PIB da região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa demonstrou que a Previdência Social cumpre sua função 

constitucional de redutora das desigualdades sociais e regionais, ao garantir o 

desenvolvimento nacional por meio de redistribuição de renda das cidades mais abastadas 

para as menos afortunadas, concretizando o princípio da solidariedade.  
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Em Pernambuco, 83% de seus municípios são mais dependentes do Regime Geral 

de Previdência Social do que dos valores transferidos pela União por meio do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), valores estes que correspondem a, aproximadamente, 

10% do Produto Interno Bruto estadual para o ano de 2010. Para a região metropolitana, por 

exemplo, os benefícios do RGPS ultrapassaram as transferências constitucionais em mais de 

sete vezes.        

Um fator relevante é que, em todos os municípios (31 cidades) onde os valores 

do FPM foram maiores do que os dos benefícios, a população era inferior a 25.000 

habitantes, o que pode demonstrar uma alta taxa de informalidade no mercado de trabalho 

que, por conseguinte, acarreta uma baixa inclusão previdenciária e, consequentemente, 

menos recursos são dispendidos pela Previdência a essas municipalidades.   

Por seu turno, em todas as doze microrregiões pernambucanas (região 

metropolitana, as matas, os agrestes e os sertões), os valores dos benefícios foram 

superiores em muito aos valores arrecadados pelas contribuições sociais que custeiam a 

seguridade, fato inequívoco de que a Previdência financia as cidades menos favorecidas do 

Estado, com destaque para o Sertão do Araripe no qual o superávit equivaleu a onze vezes 

os montantes arrecadados.  

Nesse ínterim, em apenas cinco municípios pernambucanos, os valores dos 

benefícios foram inferiores aos da arrecadação, ou seja, em 97% dos municípios, o RGPS 

distribui mais valores monetários do que arrecada.  

Finalmente, em relação ao produto interno bruto, em todas as microrregiões, os 

valores dos benefícios representaram significativa parcela do PIB dessas regiões, com 

destaque para o Sertão do Pajeú, onde os benefícios equivaleram a 23% do PIB da região.  
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INTRODUÇÃO 
  

É fato notório que o Poder Público é um dos maiores litigantes na Justiça 

brasileira, sendo este um dos entraves na busca por uma tutela jurisdicional célere e efetiva. 

Tanto é verdade que a irresignação exacerbada da Administração Pública é uma das causas 

de congestionamento dos Tribunais1. 

Na maioria dos casos, as demandas são idênticas ou semelhantes, alternando-se 

apenas os polos da relação jurídica processual, o que deveria conduzir a julgamentos 

uniformes. Entretanto, não raras vezes, são proferidas decisões diferentes para situações 

análogas, aumentando a sensação de insegurança jurídica. Por isso, a ciência processual 

desenvolveu técnicas capazes de amenizar os referidos efeitos, entre as quais se inclui os 

precedentes judiciais. 

O novo Código de Processo Civil2, aprovado pela Lei 13.105, de 16 de março de 

2015, valorizou sobremaneira os precedentes, a fim de assegurar a isonomia no tratamento 

de questões idênticas, além de reduzir a insegurança decorrente da existência de decisões 

conflitantes.   

É bem verdade que a nova Codificação trabalha com a ideia de vinculação do 

magistrado a determinados precedentes, especialmente aqueles dispostos no art. 927 do 

                                                      
1 

GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. A repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário. 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 6, n. 34, p. 140-161, mar./abr. 2005.  
2 

No presente estudo, utilizar-se- oàasàe p ess esà NCPC àouà CPCàdeà àpa aàseà efe i àaoà o oàC digoàdeà
P o essoàCi il,à i stituídoàpelaàLeià . ,àdeà àdeà a çoàdeà ;à CPCàdeà à ua doàseàfize à e ç oàaoà
diploma processual revogado.   
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CPC de 2015. Não se pode esquecer, outrossim, que os precedentes oriundos de controle 

concentrado de constitucionalidade vinculam a Administração Pública. Nesse particular, 

emerge a seguinte questão: seria possível, à luz dos princípios constitucionais da 

Administração Pública, ampliar o alcance dos precedentes para abranger inclusive os órgãos 

e entidades do Poder Público?   

O presente ensaio pretende examinar os precedentes judiciais e sua incidência 

na Administração Pública, averiguando sua capacidade de alavancar a eficácia prática do 

princípio da eficiência administrativa sem prejudicar a discricionariedade do administrador. 

Para tanto, inicialmente serão expostos aspectos conceituais dos precedentes judiciais, para 

posteriormente enfrentar a problemática objeto deste estudo.      

 
 
1. CONCEITO E ESPÉCIES DE PRECEDENTES 
 

Em sentido amplo, precedente nada mais é do que a decisão judicial que serve 

deàpa et oàpa aàoà julga e toàdeà asosà a logos.à Dessaà fo a,à se p eà ueàu à g oà

jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será 

o side adaàu àp e ede te 3. 

Em sentido restrito, precedente confunde-se com a ratio decidendi (ou holding), 

que são os fundamentos jurídicos que embasam a decisão. Não significa, contudo, que 

precedente, nessa última acepç o,àsejaàsi i oàdeàde is oàjudi ial.àCo àefeito,à aàde is oà

judicial é ato jurídico de onde se extrai a solução do caso concreto, encontrável no 

dispositi o,àeàoàp e ede te,à o u e teà eti adoàdaàfu da e taç o 4.   

Porém, nem tudo que consta da fundamentação integra o precedente, a 

exemplo do denominado obter dictum e à t aduç oà lite al,à ditoà deà passage ,à ueà à

aquilo que é dito durante um julgamento ou consta em uma decisão sem referência ao caso 

ou que concerne ao caso, mas não constitui proposiç oà e ess iaà pa aà suaà soluç o 5. 

                                                      
3 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 1297.  
4 

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 
02: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 444. 
5 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 874.  
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No al e teà àdefi idoàdeàfo aà egati a:à àobter dictum a proposição ou regra jurídica 

que não compuser a ratio decidendi 6.   

De outro lado, os efeitos do precedente podem vincular sua observância em 

casos futuros, servir de argumento para a decisão ou retirar a eficácia do provimento 

jurisdicional. Fala-se, destarte, em precedentes (a) vinculante ou obrigatório; (b) persuasivo; 

e (c) rescindente ou deseficacizante.    

Vinculante é o precedente (binding precedent) cuja observância é compulsiva 

pelo órgão jurisdicional quando se depara com situações análogas, não podendo deixar de 

aplicá-lo. Nesse particular, o art. 927, caput e incisos I a V, do NCPC constitui inovação 

substancial, valendo conferir o teor do dispositivo: 

 
Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
 

Os incisos I e II do sobredito comando legal retiram seu fundamento de validade 

dos arts. 102, § 2º e 103-A da CF, sendo os demais criação exclusiva da legislação 

infraconstitucional. Por isso, já existem vozes na doutrina sustentando a 

inconstitucionalidade das referidas normas, na medida em que a concessão de efeito 

vinculante aos precedentes seria atribuição exclusiva do legislador constitucional.  

 
Afirma-se que a vinculação obrigatória às súmulas do Superior Tribunal de Justiça 
e do Supremo Tribunal Federal, bem como aos precedentes criados no 
julgamento de casos repetitivos e no incidente de assunção de competência 
invade a seara legislativa, por outorgar ao Poder Judiciário o estabelecimento de 
normas, criando uma vinculação inconstitucional a preceitos abstratos e gerais 
fixados pelo Poder Judiciário, ou seja, com características de lei. 
A doutrina que defende a novidade legislativa – uma das mais importantes do 
Novo Código de Processo Civil –, entende que o Poder Judiciário não cria norma 
jurídica nesses casos, não se devendo confundir a atividade de dar um sentido 
unívoco à norma que foi criada pela via legislativa com a tarefa de criação de 
norma. Entendimento em sentido contrário levaria à conclusão de que o Supremo 

                                                      
6 

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 
 … p. 445. 
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Tribunal Federal legisla ao decidir processo objetivo e ao editar súmula vinculante, 
o que não parece correto.7.  
 

Como variação desta espécie, existem determinadas situações em que o 

precedente tem aptidão para impedir a revisão de decisões judiciais (para alguns seria uma 

espécie de precedente, dito obstativo de revisão de decisões). Nesse cenário, o precedente 

funciona como autorização para que o órgão jurisdicional negue provimento (ou 

seguimento) ao recurso, bem como legitima a dispensa de reexame necessário.   

Precedente persuasivo (persuasive precedent), por sua vez, é aquele em que o 

magistrado não está adstrito ao caso anteriormente julgado para resolver o conflito 

submetido a sua apreciação, podendo utilizá-lo como argumento na formação de sua 

convicção. No CPC de 1973, os embargos infringentes eram tidos como recurso que tinha 

por objetivo fazer com que o voto vencido prevalecesse, tratando-se de típico exemplo de 

precedente persuasivo.  

O CPC de 2015 trabalha com a ideia de precedente persuasivo nos embargos de 

divergência (art. 1.043) e no recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (art. 

,à i isoà III,à ,àCFàeàa t.à . ,à §à º,àNCPC ,à osà uaisàoà e o e teà us aà o e e àoà

órgão jurisdicional a reformar a decisão com base no outro entendimento, divergente. 

Rescindente, por fim, é o precedente que tem aptidão para retirar a eficácia de 

dado provimento jurisdicional transitado em julgado, a exemplo da inexigibilidade do título 

executivo judicial derivada do reconhecimento da inconstitucionalidade da lei ou ato 

normativo, na forma como preconizado pelos §§ 12, 13 e 14 do art. 525 e §§ 5º, 6º e 7º do 

a t.à ,àa osàdoàNCPC.àF edieàDidie àJ .àdefe deàaàpossi ilidadeàdeà e is oà i i alà om 

aseà e à p e ede teà aisà fa o elà aoà o de ado 8. Trata-se da figura denominada de 

retroatividade benéfica da jurisprudência, tese, todavia, que não encontra respaldo na 

jurisprudência nacional9.   

 

2. INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO MECANISMO DE 
VALORIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA  
 

                                                      
7
 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ma ual de Di eito … p. 1303-1.304. 

8
 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 

 … p. 460.  
9
 Nesse sentido, recentemente, o Ministro Edson Fachin, em decisão liminar proferida nos autos do HC 

133.387/DF, não admitiu a retroatividade benéfica da jurisprudência, por considerar que meras evoluções 
interpretativas podem ser aplicadas em desfavor do réu já condenado.  
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A atividade administrativa relaciona-se com a gestão de bens e interesses 

coletivos, de propriedade difusa, exercida com o escopo de satisfazer o interesse público. 

Para tanto, a Administração Pública conta com regime jurídico especial, o qual lhe confere 

prerrogativas e sujeições diferenciadas, muitas delas exorbitantes do direito privado. 

Não por outra razão que o caput do art. 37 da Constituição Federal enumera os 

princípios básicos da Administração Pública, tais a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. É bem verdade que, na redação originária, o sobredito comando 

legal não contemplava o princípio da eficiência, que somente foi integrado explicitamente ao 

ordenamento jurídico com o advento da Emenda Constitucional 19/1998. 

A análise da incidência dos precedentes na Administração Pública coloca em 

evidência dois destes princípios – legalidade e eficiência – exigindo uma nova postura dos 

intérpretes e aplicadores do direito.  

A legalidade, que é o princípio-chave na Administração, vincula a atuação do 

administrador à observância irrestrita da lei. Mas o princípio assume feição diferente para a 

Administração, na medida em que, enquanto ao particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei 

não proíba (art. 5º, inciso II, CF), o administrador somente está autorizado a fazer o que a lei 

determina. Em outras palavras, 

 
[…]à Pa aà osà pa ti ula esà aà eg aà à aà auto o iaà daà o tade,à aoà passoà ueà aà
Administração Pública não tem vontade autônoma, estando adstrita à lei, a qual 
e p essaà aà o tadeà ge al ,à a ifestadaà pelosà ep ese ta tesà doà po o,à ú i oà
titula à o igi ioà daà oisaà pú li a .à Te doà e à o taà oà fatoà deà ueà aà
Administração Pública está sujeita, sempre, ao princípio da indisponibilidade do 
interesse público – e não é ela quem determina o que é de interesse público, mas 
so e teàaàleià eàaàp p iaàCo stituiç o ,àe p ess oàlegíti aàdaà o tadeàge al à–, 
não é suficiente a ausência de proibição em lei para que a Administração Pública 
possa agir; é necessária a existência de uma lei que imponha ou autorize 
determinada atuação administrativa.10.     
 

A eficiência, por sua vez, é princípio inspirado na ideia de Administração Pública 

gerencial voltada para o controle de resultados na atividade administrativa. Por isso, afirma-

seà ueà e o o i idade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e 

rendimento funcional são valores encarecidos pelo princípio da efi i ia 11. 

                                                      
10

 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 16ª ed. São Paulo: 
Método, 2008, p. 193. 
11

 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 93. 
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O princípio da eficiência comporta duas dimensões diferentes: (a) em relação à 

atuação do agente público, que deve primar pela busca dos melhores resultados e (b) do 

ponto de vista do modo de organizar e disciplinar a Administração Pública, os serviços 

públicos devem ser prestados com um mínimo de atividade e o máximo de aproveitamento.  

Importante lembrar, a propósito da primeira acepção, que a Emenda 

Constitucional 19, de 04 de junho de 1998 promoveu sensíveis modificações no regime 

jurídico dos servidores públicos, destacando-se a inclusão da hipótese de perda do cargo do 

servidor estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 

de lei complementar, assegurada ampla defesa, bem como a inserção de regra que 

condiciona a aquisição da estabilidade à obrigatória avaliação de desempenho por comissão 

instituída para tal finalidade (art. 41, §§ 1º, inciso III e 4º, CF).    

Embora relevante ambas as dimensões do princípio em estudo, não é lícito ao 

administrador, a pretexto de assegurar a eficiência nas atividades administrativas, 

descumprir a lei. Nesse particular, verifica-se um ponto de tensão entre os princípios da 

legalidade e da eficiência. Com efeito,  

 
A eficácia que a Constituição exige da administração não deve se confundir 
com a eficiência das organizações privadas nem é, tampouco, um valor 
absoluto diante dos demais. Agora, o princípio da legalidade deve ficar 
resguardado, porque a eficácia que a Constituição propõe é sempre 
suscetível de ser alcançada conforme o ordenamento jurídico, e em 
nenhum caso ludibriando este último, que haverá de ser modificado 
quando sua inadequação às necessidades constitua um obstáculo para a 
gestão eficaz dos interesses gerais, porém nunca poderá justificar a atuação 
administrativa contrária ao direito, por mais que possa ser elogiado em 
termos de pura eficiência. 
Vale dizer que a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios 
impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, 
especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança 
jurídica e ao próprio Estado de Direito.12.   

 

É justamente nesse contexto que se insere a discussão referente à aplicação dos 

precedentes judiciais na Administração Pública. É indiscutível que a observância dos 

precedentes no âmbito interno da Administração Pública valoriza o princípio da eficiência, 

na medida em que diminui o desperdício de atividades inúteis, aumenta a rapidez e a 

qualidade da atividade administrativa.  

                                                      
12 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 84-85.  
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O problema, contudo, diz respeito à compreensão do princípio da legalidade, 

que em sua acepção tradicional impediria qualquer postura administrativa que não estivesse 

embasada na lei. Enfim, é  

 
[…]à Ne ess ioà aà a liseà doà al a eà eà a a g iaà doà p i ípioà daà legalidade,à
disposto no art. 37, caput, da CF, no sentido de ter este princípio como impeditivo 
da adoção dos precedentes vinculantes na Administração Pública, em uma 
jurisdição de civil law (perspectiva stricto sensu), ou, diversamente, a ampliação 
do significado do princípio da legalidade, em consonância com outros princípios 
constitucionais, para o fim de possibilitar que os precedentes firmados nos 
processos judiciais sejam também respeitados na atuação administrativa 
(perspectiva lato sensu), em razão da unidade e da uniformidade do direito, como 
também a forma para tal desiderato, em razão da interação entre as funções 
estatais do sistema jurídico.13.   
 

No campo processual, Fredie Didier Jr. assinala que a nova teoria dos 

precedentes exige a reconstrução de algumas normas jurídicas fundamentais, dentre as 

uaisà i luià oà p i ípioà daà legalidade.à “egu doà oà e io adoà auto ,à aà eferência à 

legalidade à à eto í i a:ào se a àaàdi e s oà ate ialàdoàp i ípioàdaàlegalidadeà àde idi à

em conformidade com o Direito, como ordenamento jurídico, e não apenas com base na lei, 

ueà àape asàu aàdeàsuasàfo tes 14. 

Idêntica ressalva, de há muito, é ressaltada pela doutrina administrativista para 

ue à hoje,à oà p i ípioà daà legalidadeà te à u aà a a g iaà uitoà aio à po ueà e igeà

submissão ao Direito 15. Tanto é verdade que a jurisprudência pátria reduziu o campo de 

atuação discricionária do administrador, passando a admitir o seu controle, especialmente 

para verificar a compatibilidade de suas escolhas ao princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade. Nesse sentido, confira-se a título ilustrativo os seguintes 

ementários: 

  
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PODER DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ATO DE IMPROBIDADE. 1. 
Servidor do DNER demitido por ato de improbidade administrativa e por se valer 
do cargo para obter proveito pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública, com base no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92 e art. 117, 
IX, da Lei n. 8.112/90. 2. A autoridade administrativa está autorizada a praticar 

                                                      
13

 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Precedentes Judiciais na Administração Pública. Revista de Processo, v. 41, n. 251, 
p. 429-455, jan. 2016, p. 430.  
14

 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 
Vol.  … p. 467. 
15

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 30. 
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atos discricionários apenas quando norma jurídica válida expressamente a ela 
atribuir essa livre atuação. Os atos administrativos que envolvem a aplicação de 
"conceitos indeterminados" estão sujeitos ao exame e controle do Poder 
Judiciário. O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato, 
à luz dos princípios que regem a atuação da Administração. 3. Processo 
disciplinar, no qual se discutiu a ocorrência de desídia --- art. 117, inciso XV da Lei 
n. 8.112/90. Aplicação da penalidade, com fundamento em preceito diverso do 
indicado pela comissão de inquérito. A capitulação do ilícito administrativo não 
pode ser aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa. De outra parte, o 
motivo apresentado afigurou-se inválido em face das provas coligidas aos autos. 
4. Ato de improbidade: a aplicação das penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 
não incumbe à Administração, eis que privativa do Poder Judiciário. Verificada a 
prática de atos de improbidade no âmbito administrativo, caberia representação 
ao Ministério Público para ajuizamento da competente ação, não a aplicação da 
pena de demissão. Recurso ordinário provido.16. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL. PROFESSOR-ADJUNTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. REGIME DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM OUTRO CARGO 
DE PROFESSOR DA REDE PRIVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
APURAÇÃO DE ATOS DE INSUBORDINAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO 
DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS 
COM EFEITO MODIFICATIVO PARA CONCEDER A ORDEM DE SEGURANÇA. 1. A 
jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a concessão de efeito 
modificativo ao julgado em embargos de declaração. 2. É sabido que em tema de 
controle judicial dos atos administrativos, a razoabilidade, assim como a 
proporcionalidade, fundadas no devido processo legal, decorrem da legalidade, 
por isso que podem e devem ser analisadas pelo Poder Judiciário, quando 
provocado a fazê-lo. 3. A pena de demissão deve ser revista pelo Poder Judiciário, 
quando desarrazoada e desproporcional ao fato apurado no PAD, o que ocorreu 
nos presentes autos. Precedentes do STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos 
com efeito modificativo para conceder a ordem de segurança.17. 
 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ATO 
DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 36, § 
º,à Dáà LEIà Nºà . / à […]à . Os atos discricionários legitimam espaço de 

liberdade para o administrador, insindicável pelo Poder Judiciário, porquanto 
nessas hipóteses interditada a intervenção no mérito do ato administrativo. 4. É 
ediçoà aà dout i aà ue:à … à J à seà te à eite ada e teà o se ado,à o à i tei aà

procedência, que não há ato propriamente discricionário, mas apenas 
discricionariedade por ocasião da prática de certos atos. Isto porque nenhum ato 
é totalmente discricionário, dado que, conforme afirma a doutrina prevalente, 
será sempre vinculado com relação ao fim e à competência, pelo menos. Com 
efeito, a lei sempre indica, de modo objetivo, quem é competente com relação à 
prática do ato – e aí haveria inevitavelmente vinculação. Do mesmo modo, a 
finalidade do ato é sempre e obrigatoriamente um interesse público, donde 
afirmarem os doutrinadores que existe vinculação também com respeito a este 
aspe to.à …  Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da 

                                                      
16

 STF, RMS 24.699/DF, 1ª T., rel.: Min. Eros Grau, DJ 1º.07.2005.  
17

 STJ, EDcl no MS 9.526/DF, 3ª Seção, rel. Min. Celso Limongi, j. 24.06.2009, DJe 03.08.2009.  
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or a legal, e pode ser defi ida o o: A arge  de li erdade o ferida pela lei 
ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade 
ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos 
próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema 
legal . …  Nada há de surpreendente , então, em que o controle judicial dos atos 
administrativos, ainda que praticados em nome de alguma discrição, se estenda 
necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da finalidade e da 
causa do ato. Nenhum empeço existe a tal proceder, pois é meio – e, de resto 
fundamental – pelo qual se pode garantir o atendimento da lei, a afirmação do 
direito. …  Assi  o o ao Judi iário o pete ful i ar todo o o porta e to 
ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, 
compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, 
a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as 
fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, 
violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da 
li erdade dis ri io ária  Celso A. B. de Mello, Curso de direito ad i istrativo, 15. 
ed., Malheiros, p. 395-396 e 836-837). 5. Deveras, contexto fático encartado nos 
autos denota a ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente, 
a uma: porque o juiz, ora impetrado, no exercício de competência discricionária, 
nenhuma ilegalidade praticou ao nomear interventor, imparcial para 
administração do cartório em comento, a fim de resguardar o bom andamento 
das investigações acerca do oficial titular; a duas: porque a impetrante, ora 
recorrente, é casada com o oficial titular, então afastado por supostas 
irregularidades cartorárias e seria difícil a mesma colaborar na devassa a ser 
realizada na serventia, em especial quando as provas apresentadas são contrárias 
ao seu esposo e filho, escrevente no referido cartório e acusado de falsidade no 
reconhecimento de firma. 6. In casu, o Tribunal a quo decidiu em consonância 
com o preceito legal (art. 36, § 1.º, da Lei 8.935/ ,à … àoà agist adoàagiuà o à
discricionariedade, entre várias possibilidades de solução, acolheu a que melhor 
correspondia, no caso concreto, ao desejo da lei (fls. 103/104). 7. Recurso 
ordinário desprovido.18. 
 

Retornando à dinâmica dos precedentes, parece que a tendência legislativa é no 

sentido de vincular a Administração Pública a sua observância, a exemplo do que já ocorria 

em relação às súmulas vinculantes e decisões do STF em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade.  

Sucede, entretanto, que tais obrigatoriedades decorrem de previsões explícitas 

constantes do texto constitucional, a saber:  

 
Art. 102 […] 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 
nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

                                                      
18

 STJ, RMS 20.271/GO 2005/0105.910-7, 1.ª T., rel. Min. Luiz Fux, j. 26.05.2009, DJ 06.08.2009.  
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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na 
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei. 
 

Não obstante, não se pode olvidar que é cada vez mais comum a utilização de 

técnicas legislativas que consubstanciam verdadeiras cláusulas gerais, termos 

indeterminados, exigindo do administrador sua colmatação por meio de atividade 

tipicamente discricionária, respeitados os limites da razoabilidade. Nesses casos, a aplicação 

dos precedentes (não vinculantes) constitui importante mecanismo que assegura segurança 

jurídica às decisões administrativas, favorecendo o princípio da eficiência administrativa.  

Na medida em que a valorização do sistema de precedentes dá concretude aos 

princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, inserindo-se no raio de 

aplicação da razoabilidade – e, por conseguinte, da legalidade – é compulsória a observância 

dos precedentes vinculantes pela Administração Pública. E o eventual desrespeito à 

orientação firmada enseja anulação do ato por desrespeito ao princípio da razoabilidade, 

prejudicando os objetivos almejados pela eficiência administrativa. 

Nesse sentido, é o magistério de Weber Luiz de Oliveira: 

 
Isto [ausência de legislação] não impede que, dialogicamente com a legislação e a 
jurisdição, e em consonância com os demais princípios constitucionais, como o da 
igualdade, moralidade e eficiência, como também ciente da evolução do Estado 
Constitucional, não adote medidas, dentro do seu campo de atuação e 
competência, que dê cumprimento aos precedentes vinculantes, pois, conforme 
asse e aà Luizà Guilhe eà Ma i o i,à u aà idaà o fo eà oà di eitoà e,à po à
consequência, permeada pela responsabilidade, só é viável num Estado que 
esgua daàaà oe iaàdaào de àju ídi a . 

Diante deste contexto, não pode a Administração Pública, sob pena de ofensa ao 
princípio da igualdade, negar aplicação ao quanto decidido pelos tribunais em 
última instância. No Estado Constitucional atual, não se consente com a 
emanação de duas interpretações, de dois entendimentos diversos acerca de uma 
dada norma jurídica. O direito é uno e as funções político-estatais devem zelar 
pela sua integridade e uniformidade.19.  
    

Aliás, trata-se de medida que favorece a efetividade da tutela jurisdicional, 

diminuindo o número de demandas envolvendo o Poder Público, afinal, o Poder Judiciário já 

sinalizou o seu entendimento sobre o tema.  

                                                      
19

 OLIVEIRA, Weber Luiz de. P e ede tes Judi iais a Ad i ist ação … p. 447.    
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No âmbito do processo administrativo tributário federal, o Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 09 

de junho de 2015 e modificado pela Portaria MF 39/2016, incorporou a tendência de 

valorização dos precedentes judiciais como técnica de decisão, dispondo no art. 62 que 

 
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a 
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob 
fundamento de inconstitucionalidade. § 1º O disposto no caput não se aplica aos 
casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: 
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do 
Supremo Tribunal Federal; 
 II – que fundamente crédito tributário objeto de:  
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da 
Constituição Federal;  
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em 
sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei nº 5.869, 
de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração 
Tributária;  
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos 
termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;  
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, 
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar nº 73, de 1973; 
 e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar nº 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF nº 39, de 2016) § 
2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática 
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973 - Código de Processo 
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos 
recursos no âmbito do CARF.20. 
 

Comentando o sobredito dispositivo, Alexandre Ávalo Santana e Marcelo 

Barbosa Alves Vieira asseveram:  

 
Importante ressalvar apenas que de forma alguma haverá o engessamento dos 
órgãos jurisdicionais e administrativos uma vez que a eventual vinculação com o 
precedente, leia-se tese jurídica, não terá cabimento caso haja distinção entre o 
caso concreto submetido ao em [sic] julgamento e o caso paradigma, pois as 
técnicas da distinção e da superação do entendimento aplicado no procedente, 
poderão ser utilizadas pelos operadores do direito, de acordo com os critérios 
adotados pelo Novo Código de Processo Civil.21.  

                                                      
20

 Disponível em <http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/reg-
outros/regimento-interno-do-carf-alterado-portaria-mf-39-2016.pdf>.     
21

 SANTANA, Alexandre Ávalo; VIEIRA, Marcelo Barbosa Alves. O Novo CPC e o Processo Administrativo 
Tributário Federal. In SANTANA, Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset (coord.). Novo CPC e o 

http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/reg-outros/regimento-interno-do-carf-alterado-portaria-mf-39-2016.pdf
http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/reg-outros/regimento-interno-do-carf-alterado-portaria-mf-39-2016.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Não é de hoje que os precedentes judiciais são uma realidade no ordenamento 

jurídico; mas é fato que o novo diploma processual civil aumentou a importância deste 

instituto, com vistas a assegurar os princípios da boa-fé processual, da lealdade, da 

igualdade e da segurança jurídica.  

Nem todos os precedentes tem eficácia vinculante, havendo aqueles dotados de 

caráter meramente persuasivo, o que tem relevância prática: em relação aos primeiros, há 

restrição à liberdade de convencimento do magistrado, que fica obrigado a cumpri-los; ao 

passo que, relativamente ao segundo grupo (precedentes persuasivos), a liberdade é ampla, 

servindo o precedente de argumento para embasar a conclusão judicial.  

Por outro lado, a incidência dos precedentes na Administração Pública suscita o 

debate sobre a eficiência administrativa – que foi consagrada como princípio explícito pela 

Emenda Constitucional 19/1998 –, sobre o princípio da legalidade e sobre os limites à 

discricionariedade do administrador público. Nesse particular, não se ignora que a cultura 

dos precedentes exige uma releitura do princípio da legalidade, o qual deve ser entendido 

como necessidade de atuação conforme o Direito (e não somente à lei). 

Consequentemente, os precedentes persuasivos são de observância facultativa 

pelo administrador público, especialmente em face da discricionariedade administrativa. É 

bem verdade que o precedente, nesse caso, funciona como uma sugestão ao administrador 

na tomada de decisão, valorizando, pois, o princípio da eficiência, na medida em que diminui 

a possibilidade de atividades administrativas inúteis. 

Os precedentes vinculantes, por sua vez, não podem ser ignorados pela 

Administração Pública, uma vez que a atuação conectada com o Poder Judiciário favorece os 

princípios da igualdade, da moralidade, da boa-fé, da lealdade, eficiência e da segurança 

jurídica.  

Enfim, os precedentes constituem importante técnica de valorização do princípio 

da eficiência.          
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1.1 Declaração de inexigibilidade com vistas a restringir indevidamente o universo de 

licitantes 

  

 O procedimento licitatório visa obter a melhor proposta para resguardar a res 

pública, seja a mais econômica ou a mais eficiente. Desta feita, quando o edital do prélio traz 

exigências específicas que apenas um seleto grupo de empresas ou até mesmo uma única 

empresa as satisfaça, sem a respectiva justificativa técnica, o administrador estará 

indevidamente restringindo o universo de licitantes que poderiam contratar de forma 

equivalente com a administração pública. 

O Tribunal de Contas da União – TCU entende que a descrição de características 

correspondentes - ao modelo exclusivo de um determinado fabricante - sem que haja 

justificativas técnicas para tal exigência, afronta o disposto no art. 3º, caput, e § 1º, e 7º, § 

5º, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9º da Lei 10.520/2002. In verbis: 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES PARA MODELOS DE DETERMINADO FABRICANTE DE 
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CULTIVADORES MOTORIZADOS. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO 
DO CERTAME. OITIVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A ESPECIFICAÇÃO CONSTOU DO 
PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
PARA A ESPECIFICAÇÃO DIRECIONADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO 
CERTAME. CIÊNCIA AO CONCEDENTE ACERCA DAS MEDIDAS CORRETIVAS 
NECESSÁRIAS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA E AOS DEMAIS INTERESSADOS. 
ARQUIVAMENTO. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.4. dar ciência ao Município de Seringueiras/RO de que a especificação de 
produto/bem, identificada no Anexo I do edital de Pregão Eletrônico 02/CPL/2013, 
cuja descrição e características correspondem a modelo exclusivo de 
determinado fabricante, sem que haja justificativas técnicas para tal exigência, 
afronta o disposto nos arts. 3º, caput, e § 1º, e 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993 c/c o 
art. 9º da Lei 10.520/2002, de forma que deve ser evitada em futuras licitações 
em que haja emprego de recursos federais; 1. 

 

In casu, considerou-se irregularidade a especificação do produto pela sua marca, 

em desacordo com o inciso I do art. 25 da Lei no 8.666/1993, sem que restassem 

comprovadas, no processo licitatório, a compatibilidade, a padronização e a portabilidade 

que justificariam a contratação direta, com afronta aos principios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da probidade administrativa, insculpidos no art. 3º da lei 

citada. 

O Tribunal de Contas da União por meio dos casos abaixo, exemplifica 

didaticamente a deflagração de inexigibilidade de licitação:2 

Exemplo 1: H à e essidadeàdeàaàád i ist a aoàad ui i àt ato esàdoà odeloà á àdoà
fabricante CATTERP, pois somente esse modelo consegue, em razão da potência, 
abrir estradas na floresta amazônica. Só o fabricante do trator comercializa o 
produto. Nesse caso, configura-se a inexigibilidade de licitação para aquisição do 
objeto. 
 
Exemplo 2: Há necessidade de a Administração substituir o motor de um carro, 
marca Veloz. Somente o motor fabricado pela Veloz é capaz de fazer o carro 
funcionar. Empresas concessionárias ou revendedoras do fabricante comercializam 
o produto. Nesse caso, nao se configura inexigibilidade. Deve a Administracao 
licitar o objeto, a fim de que todos os interessados – concessionários, 
revendedores ou não – possam participar do certame para o fornecimento desse 
motor. 
 
Exemplo 3: Há necessidade de a Administração substituir peças da central 
telefônica, marca XYZ. Peças de outras marcas são compatíveis com a central. 

                                                      
1
Tribunal de Contas da União – TCU - AC-2387-34/13-P (2013). Plenário. Interessado: Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10) - Entidade: Município de Seringueiras – RO – Relator: Augusto 
Sherman. 
2
 Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudências do TCU – 4ª edição Revista, atualizada e ampliada, 

Brasília/2010. Capítulo: Contratação direta – inexigibilidade de licitação (pg. 618). 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130905/AC_2387_34_13_P.doc
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Nesse caso, não se configura inexigibilidade. Deve a Administracao licitar o objeto, 
a fim de que todos os licitantes possam participar do certame para fornecimento 
das peças da marca XYZ. 

 

Outrossim, o direcionamento de licitação, através de decretação do instituto da 

inexigibilidade, muitas vezes deságua em contratos superfaturados, o que, por sua vez, 

ocasiona a pecha de dano ao erário. Tal fato, por si só, enquadra-se nos termos previstos no 

art. 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92, denominada, no decorrer 

deste breve estudo de LIA. 

A prática infeliz, acima descrita, ainda paira nos rincões do nosso país, onde 

políticos ligados a grupos empresariais e grandes empreiteiras tentam inescrupulosamente 

di e io a à asà o t ataç esà daà ad i ist aç oà pa aà soluç esà e o e dadas ,à u i a e teà

visando atender seus interesses econômicos, em detrimento da lisura administrativa. 

Vejamos o entendimento e a aplicação da LIA pelo Tribunal Regional Federal da 

5ª Região, tendo como relator o então Juiz Federal de 2ª instância, Francisco Queiroz B. 

Cavalcanti: 

 
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. NÃO 
CABIMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS À EDILIDADE NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. CURSO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. ART. 13, VI, ART. 25, II, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93. 
NÃO PERFAZIMENTO DA HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. DOLO GENÉRICO 
EVIDENCIADO PELOS DETALHES DO CASO CONCRETO. MINISTÉRIO DAS AULAS 
DEMONSTRADO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO. PRESCINDIBILIDADE PARA EFEITO 
DE CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. 
OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/92 E DOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO 
RECURSO. 
(...) 
4. Apura-se dos autos: a Prefeitura Municipal expediu "carta-convite", 
informando que realizaria licitação, na modalidade convite, do tipo menor preço, 
com vistas à contratação de prestador de curso de formação de professores; essa 
comunicação, entretanto, foi dirigida a uma única pessoa, sem que houvesse 
qualquer justificativa a tanto, considerando-se que não se estava diante de 
objeto (a ser licitado) com marca de excepcionalidade ou com prestador único; 
eis que a destinatária única da carta apresentou documento em que constou: 
"Conforme solicitação desse município, apresentamos as fundamentações fático-
jurídicas, que evidenciam a legalidade da dispensa de licitação pelo CRITÉRIO DA 
INEXIGIBILIDADE, quando da contratação dos serviços técnicos especializados 
prestados pela nossa empresa./A priori [embora utilize a expressão a priori, o que 
se segue foi o único motivo apresentado para justificar a não realização da 
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licitação], deve-se considerar a finalidade, princípios e filosofia da CEI [...] que tem 
como vocação a busca permanentemente do desenvolvimento humano, na 
certeza de que é possível contribuir, através de continuados programas de 
capacitação profissional, para o aperfeiçoamento das habilidades, para a 
construção do conhecimento, da capacidade gerencial, da sabedoria, das 
competências e de todas as demais potencialidades do homem". Se já soa, no 
mínimo, estranho (em verdade, é inadmissível) que o Município tenha "delegado" 
a motivação do ato administrativo a realizar ao terceiro interessado, é evidente, 
em vista das razões deduzidas, que a destinatária do convite não trouxe 
qualquer elemento capaz de justificar a inexigibilidade de licitação por 
singularidade do serviço a ser por ela prestado, não tendo sequer apontado 
qualquer diferencial em relação aos seus profissionais, de modo que a 
homologação do objeto à empresa redundou em violação de normas 
constitucionais e legais. 
 
5. "As características do objeto a ser contratado é a força motriz da 
inexigibilidade de licitação, é o que conduz todo o raciocínio para a inviabilidade 
de competição. A defesa não preocupou-se em comprovar por meio de 
argumentos ou pareceres técnico a singularidade do objeto, limitando-se a afirmar 
que os cursos de capacitação compunham um objeto de natureza singular. Ora, a 
todo instante temos professores sendo capacitado nas mais diversas áreas e nos 
mais diversos níveis. Não cabe a singularidade, muito menos a exigência de 
notória especialização do prestador desse tipo de serviço" (Acórdão nº 278/2007-
2ª Câmara do TCU). "A singularidade a que se refere o dispositivo legal do art. 
25, II, da Lei n. 8.666/1993 é dos serviços a serem contratados e não dos 
conhecimentos do contratado, como alega o defendente. O contratado deve ter 
notória especialização. É o concurso desses fatores que autoriza a contratação 
por inexigibilidade, ou seja, para se inexigir a licitação faz-se mister que os 
serviços tenham natureza singular e o contratado tenha notória especialização" 
(Acórdão nº 788/2009-Plenário do TCU). "Verifica-se, por conseguinte, que não é 
o mero objeto da contratação, no caso treinamento e capacitação de servidores, 
que autoriza a inexigibilidade. Para que se faça uso desse instituto, devem estar 
presentes na situação fática elementos que atestem a inviabilidade de 
competição, em face da natureza singular dos serviços contratados e da notória 
especialização da empresa ou dos profissionais contratados [...] Também no voto 
que fundamentou o Acórdão n. 278/2007 - 2ª Câmara, o Ministro Benjamin 
Zymler, apoiado na instrução da Unidade Técnica que, inclusive, comentou a 
Decisão Plenária 439/1998 e outros julgados sobre a matéria, posicionou-se no 
sentido de que [é irregular a contratação direta, objetivando a realização de cursos 
de formação de professores do ensino fundamental, mediante inexigibilidade de 
licitação, sem a devida caracterização da inviabilidade de competição e da notória 
especialização da entidade contratada] [...] Quanto ao mérito, a possibilidade de 
contratação direta dos serviços de treinamento foi abordada no Voto que orientou 
o mencionado Acórdão n. 758/2005 - TCU - Plenário, condicionada, entretanto, à 
demonstração da natureza singular do serviço pretendido e da notória 
especialização do contratado, nos termos seguintes (fl. 173, volume 2): '3. No 
tocante ao mérito, estou de acordo com a análise empreendida pela Secex/BA, no 
sentido de que não foi observado o requisito de inviabilidade da competição para 
que fosse realizada a contratação direta. Embora o ato declaratório de 
inexigibilidade de licitação tenha se fundamentado formalmente no art. 25, inciso 
II, da Lei n. 8.666/1993, a Administração não cuidou de demonstrar a configuração 
dos requisitos materiais elencados pelo referido dispositivo. 4. Com efeito, o 



 

 
229 

treinamento de pessoal está entre as hipóteses que, em tese, admitem a 
contratação direta, por se tratar de serviço técnico relacionado no art. 13 do 
Estatuto das Licitações. Mas, para tanto, seria imperioso demonstrar que o 
serviço contratado apresentava natureza singular e que seria prestado por 
empresa ou profissionais de notória especialização, por serem estes os 
requisitos estabelecidos pelo dispositivo invocado para a contratação direta. 
Nesse sentido, vale trazer à colação a interpretação doutrinária acerca da 
inexigibilidade de licitação motivada pela singularidade do serviço [...] Devido à 
inexistência dos elementos minimamente necessários à caracterização dos 
pressupostos da singularidade do objeto e da notória especialização do prestador 
de serviço, a forma pela qual se deu a contratação importou ofensa ao art. 37, XXI, 
da Constituição Federal, e ao art. 2º da Lei n. 8.666/1993, que impõem a 
obrigatoriedade de licitação, e ao art. 3º do referido dispositivo legal, que visa a 
assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração. Por esse ato, responde o ex-
Prefeito signatário da declaração de inexigibilidade e da contratação" (Acórdão nº 
6640/2009-1ª Câmara do TCU). 
 
6. Ao contratar diretamente a empresa prestadora do curso de formação de 
professores, sem que estivessem satisfeitos os requisitos dos arts. 13, VI, e 25, II, 
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, com mácula aos princípios regentes da 
Administração Pública, o réu perfez a conduta tipificada no art. 11 da Lei nº 
8.429/92. 
 
7. A caracterização de qualquer das hipóteses arroladas no art. 11 da Lei nº 
8.429/92 prescinde da comprovação de ocorrência de dano ou enriquecimento 
ilícito do agente. 
 
8. É manifesto o dolo genérico com que agiu o ex-gestor municipal, haja vista os 
detalhes que permeiam o caso concreto, especialmente o claro intuito de 
"maquiar" o procedimento administrativo, dando feição de licitação ao que 
consistiu, em verdade, no direcionamento, sem respaldo legal, da contratação a 
uma empresa em específico. Nesse tocante, veja-se que, em culminância ao 
procedimento em questão, a todo momento chamado de licitatório (com 
"relatório de julgamento de convite", em que a única convidada é tratada como 
"exclusiva"; "ata de licitação - convite", em que se fala de abertura de envelopes e 
de consigna que "Firmando-se no critério de menor preço, depois de realizados os 
estudos das Propostas apresentadas [...]", tendo, em verdade, ocorrido proposta 
única; e "relatório geral de mapa de apuração de preços", com indicação do preço 
praticado pela única convidada, não tendo havido, contudo, qualquer tipo de 
pesquisa de preços, de acordo com o então Presidente da Comissão de Licitação, 
ouvido em Juízo), o então Prefeito, ora réu, subscreveu termo de homologação da 
licitação, com acolhimento da "proposta de menor preço" (em verdade, proposta 
única, por ter sido uma só a convidada)3. 

 

                                                      
3
 Tribunal Regional Federal da 5ª Reg – TRF5 - Processo: 200982010035462, Apel reex - 20902/pb, Relator: 

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, 1º turma, julgamento: 08/11/2012, publicação: DJE 16/11/2012 - 
pg 191. 



 

 
230 

Oportunne tempore, o entendimento acima esposado nos serve de baliza para 

prevenir futuros casos semelhantes. O importante efeito que deflui da jurisprudência é, 

sobremaneira, o efeito pedagógico das sanções e a orientação que emana dos julgamentos. 

Segundo o Professor Marçal Justen Filho:4 áà atu ezaà si gula à seà a a te izaà

como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por 

todoàeà ual ue àp ofissio alà espe ializado .àJ à ua toàaà uest oàdaà ot iaàespe ializaç o,à

esseàdout i ado àe si aà ue:à aà ot ia especialização não é uma causa da inexigibilidade de 

licitação, mas de seleção do profissional a ser contratado.'' 

Nos casos de singularidade de objeto, a Administração contratará terceiros por 

não dispor de recursos humanos para atender as próprias necessidades. A contrataçãao far-

se-á sem licitação pela impossibilidade de critérios objetivos de julgamento e pela ausência 

de disponibilidade dos profissionais capacitados em participar de certames seletivos. Ora, 

isso não autoriza a Administração a contratar quem bem ela entender. A ausência de critérios 

objetivos de julgamento não conduz a possibilidade de escolhas arbitrárias ou inadequadas a 

satisfação do interesse público. 

A essência da singularidade é distinguir os serviços dos demais a serem 

prestados. Por exemplo, é um serviço singular a aplicação de revestimento em tinta com 

base de poliuretano, na parte externa de um reator nuclear, devido as irradiações desse 

objeto; enquanto pintar é uma atividade comum, as características do objeto que vai receber 

a tinta exigem uma forma de aplicação de produto que não ocorre nos demais; apagar um 

incêndio é uma atividade que pode ser executada por qualquer bombeiro, mas debelar um 

incêndio em um poço de petróleo apresenta-se como singular; a demolição é uma atividade 

comum, mas a necessidade de que seja efetuada por técnica de implosão pode torná-la 

singular. Reside, precisamente nesse ponto, o cerne da questão. 

 

1.2 Da motivação dos atos de inexigibilidade de licitação 

 

A inexigibilidade de licitação deve ser expressamente motivada, com 

apontamento das causas que levaram a Administração Pública a concluir pela 

impossibilidade jurídica da competição (art. 26), a fim de resguardar a lisura e segurança 

                                                      
4
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.15ª edição. SP: Dialética, 

2012 
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jurídica do procedimento. A publicação das causas justificadoras de inexigibilidade permitem 

um efetivo controle pelos administradores, inclusive os cidadãos. 

Cabe à assessoria jurídica da entidade licitante  analisar se o procedimento 

licitatório atende à legalidade, verificando se estão presentes as causas que impossibilitaram 

a consecução do certame, para, enfim, motivar a inexigibilidade liictatória 

Em decorrência dos parâmetros e princípios que conformam o ordenamento 

jurídico brasileiro, a licitação constitui antecedente obrigatório de todo contrato 

administrativo. Entretanto, a deflagração do procedimento licitatório está ligada a verificação 

de pressupostos agrupados por Celso Antônio bandeira de Melo em 3 (três) categorias5: 

 
i) Pressuposto lógico: para que haja licitação é necessária a existência de uma 
pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes. Com efeito, seria 
inconcebível a abertura de um certame com o objetivo da contratação de um 
serviço disponível por apenas uma empresa (fornecedor exclusivo), ou ainda, para 
a compra de um imóvel determinado (objeto singular), que seria utilizado na 
instalação de uma repartição pública. 
ii) Pressuposto jurídico: a licitação visa garantir o interesse público, o objetivo do 
instituto é servir. No entanto, há casos em que a instauração do procedimento 
seletivo se revela inapto à consecução do seu desiderato e muitas vezes contrário 
ao objetivo público. Se a licitação prejudicar o interesse público, a competição é 
inviável e, portanto, a licitação é inexigível. 
iii) Pressuposto fático: consubstanciado na existência de pessoas interessadas 
em disputá-la. Seria inviável, por exemplo, a abertura de um certame para 
obtenção de um parecer de um jurista famoso, pois, com certeza o mesmo não 
submeteria seu nome em uma mera disputa. 
 

Observe-se, ainda, que o objeto da contratação deve gerar interesse de mercado, 

de modo que, exemplificativamente,  a contratação de um médico cirurgião cardíaco 

qualificado por quantia módica, não angariaria qualquer interessado. 

Desta feita, a assessoria jurídica do órgão responsável pela inexigibilidade de 

licitação deve discorrer (motivação) sobre a ausência de tais pressupostos a fim de constatar 

que não há condições jurídicas e fáticas para a deflagração do certame.    

Constitui-se regra  a motivação dos atos administrativos, pois o agente público 

deve pautar o agir do Ente Público com moralidade, eficiência e transparência. Nestes 

termos, é mister apresentar  as razões motivos que o levaram a tomar determinada decisão. 

Corroborando o acima exposto, observa-se que a motivação dos atos 

administrativos está expressamente prevista no artigo 50 da Lei do Processo Administrativo 

                                                      
5
 BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27.ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2010. 
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Federal – Lei nº 9.784/99, que, em seu inciso IV, exige motivação dos atos que dispensem ou 

declarem inexigibilidade de processo licitatório, in verbis: 

 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos 
e dos fundamentos jurídicos, quando: 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
 

A motivação pode ser feita de forma direta ou indireta, quando da declaração de 

concordância com fundamentos de anteriores pareceres, que é a denominada motivação 

aliunde – José dos Santos Carvalho Filho também denomina de motivação per relatione6  e 

tem fundamento no art. 50, § 1o da Lei retro aludida. 

 
 § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do 
ato. 
 

1.3 Caso prático acerca da motivação dos atos de inexigibilidade 

 

Em abril de 2010, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Turismo de Natal (Rio 

Grande do Norte) emitiu parecer nº 74349/2010-7 – SETUR, justificando a contratação direta  

da empresa Populos Arquitetura Ltda., por meio de inexigibilidade de licitação. A empresa 

em tela foi contratada para prestação de serviços especializados para a elaboração de 

p ojetoàa uitet i oàdoà Est dioàdasàDu asà- No oàMa had o .àá aixo, transcreve-se trecho 

do Parecer: 

 
Havendo o Município de Natal sendo escolhido como Município sede para os 
jogos da Copa de 2014 decorrentemente das ações implementadas pelo Estado do 
Rio Grande do Norte, o cumprimento das determinações estabelecidas pela FIFA 
se tem por obrigatório, sob pena de perda total da condição. 
Exigida pela FIFA a execução de serviços técnicos profissionais especializados e 
não existindo profissionais disponíveis no quadro do Estado para a sua execução, 
impõe-se a sua contratação. 
Empresa detentora de notória especialização na área de arquitetura, com atuação 
mundial em projetos relativos a complexos esportivos.   
Atesta-se, por devido, publicação relativa aos principais projetos desenvolvidos 
pela empresa, no qual elencados, em destaque, as suas maiores criações, em 
países como Estados Unidos, Inglaterra, México, França e China, entre outros, 
destacando-se, quanto aos dois últimos, que os projetos relacionam-se com a 
realização de jogos Olímpicos, bem como referência expressa ao esboço de 
projeto básico do Estádio das Dunas – projeto preliminar (conforme publicação 

                                                      
6
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. RJ:LumenIures, 2011. 
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anexa) 
Por fim, cumpre ponderar na urgência a ser adotada no trâmite da presente 
contratação, considerando o cronograma de desenvolvimento de ações e prazos 
estipulados pela FIFA. 

 
Não obstante o Parecer da SETUR, sinteticamente transcrito em linhas supra, o 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, argumentou contra a 

contratação direta em tela, aduzindo primeiramente, que a contratação das empresas 

Populous Arquitetura Ltda. e Stadia Projetos e Consultoria Ltda. se deu pela modalidade de 

inexigibilidade de licitação prevista pelo art. 25, II, e §1°, da Lei Federal n° 8.666/933, o que 

exige a comprovação da singularidade e da notoriedade dos serviços técnicos prestados 

pelas empresas contratadas, através de estudos, experiência e publicações anteriores, 

organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com as suas 

atividades, de forma que se permita aferir que o trabalho dessas empresas seja  essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto. 

Como leciona Jorge Ulisses Jacoby Fernandes7: 

 
é imperioso que o serviço a ser contratado apresente uma singularidade que 
inviabilize a competição entre os diversos profissionais técnicos especializados. A 
singularidade, como textualmente estabelece a Lei, é do objeto do contrato; é o 
serviço pretendido pela Administração que é singular, e não o executor do serviço. 
Aliás, todo profissional é singular, posto que esse atributo é próprio da natureza 
humana. 

 
 

Ademais, o Parquet entendeu que o Corpo Técnico da Corte de Contas também 

deve verificar se os projetos contratados são específicos e adequados às obras que serão 

realizadas na cidade de Natal/RN, ou então se são meras reproduções de outros projetos já 

realizados, a fim de que se demonstre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

regularidade dessas contratações, já que os referidos projetos devem ser direcionados às 

condições e às circunstâncias locais, de modo a se justificar as despesas realizadas e de se 

assegurar que os trabalhos contratados reverterão em efetivo benefício para as obras e os 

serviços a serem realizados na cidade de Natal/RN. 

Ex positis, na contratacao de serviços relacionados à engenharia/arquitetura, o 

objeto deve ter natureza singular, ser tecnico especializado e o futuro contratado possuir 

notória especialização, bem como havendo indicação do corpo técnico como elemento de 

                                                      
7
 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Contratacao Direta sem Licitação. 10ª ed. São Paulo: Fórum, 2016. 
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justificativa da contratação, a empresa ficará obrigado a garantir que os indicados realizarão 

os serviços objeto do contrato. 

É necessário que seja evidenciado, nos processos de inexigibilidade de licitação, 

para contratação de serviços enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666/1993, o perfil técnico 

exigido da empresa ou do profissional, informando se as técnicas utilizadas pelo contratado 

se baseiam em métodos não padronizados, que não sejam passíveis de ser enfrentados por 

outro profissional ou empresa, de modo a demonstrar o cumprimento do disposto no inciso 

II do art. 25 do citado diploma legal. 

Registre-se, ainda, que em qualquer caso de contratação direta deve sempre ser 

negociada a proposta para que seja a mais vantajosa possível para a Administração, de modo 

a atender ao disposto no inciso III do § único do art. 26 da Lei no 8.666/1993. 

O TCU aduz que para que a contratacao por inexigibilidade de licitação com base 

no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, seja considerada legal, é necessária, sem prejuízo 

de outros requisitos, a demonstração da singularidade do objeto contratado. (Acórdão 

935/2007 - Plenário do TCU - Sumário). 

Ademais, a inexigibilidade de licitação é indevida quando não for devidamente 

comprovada a inviabilidade de competição. Deve o gestor abster-se de contratar por 

inexigibilidade de licitação quando houver viabilidade de competição. 

Neste ínterim, a situacao apresentada não caracteriza, pois, a inviabilidade de 

competição, nem evidencia a natureza singular dos serviços prestados, nem a notória 

especialização da contratada. Tampouco justifica-se a ausência de análise de preço pela 

Unidade, tendo em vista que era perfeitamente possivel comparar a remuneracao dos 

serviços profissionais da área de engenharia/arquitetura com os preços de mercado, em face 

do objeto contratado. 

Desta feita, o Parquet ainda entendeu que a remuneração das empresas 

contratadas deve ser objeto de análise e fiscalização por parte da  Corte de Contas, devendo 

ser esclarecido pelo Corpo Instrutivo se os preços praticados são compatíveis com os de 

mercado e com as tabelas de honorários profissionais dos Arquitetos e Engenheiros, 

especialmente no que se refere ao acréscimo do preço do contrato através da estipulação de 

determinado percentual sobre o valor total da obra, que ainda não foi sequer projetada ou 

especificamente definida. 

Portanto, o MPRN junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 
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entendeu que o Parecer da SETUR motivando favoravelmente a contratação mediante 

inexigibilidade de licitação, da empresa anteriormente citada, foi precário e não atendeu aos 

requisitos exigidos para a contratação direta, observando, em síntese, que: 8 

 
O Estado do Rio Grande do Norte não atendeu às recomendações previstas pelos 
pareceres que opinaram pela contratação direta, uma vez que não atendidas as 
condições previstas nas referidas manifestações, quais sejam: 
a) a demonstração documental da inviabilidade da licitação e da notoriedade e 
singularidade dos serviços prestados pelos executados, inclusive através de 
declarações expedidas por outros Órgãos contratantes e pelo Conselho Federal de 
Arquitetura e Engenharia; 
b) a comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, 
inclusive no que se refere a estipulação deste sobre determinado percentual do 
valor total das obras, e da adequação do fracionamento do pagamento previsto 
pelos contratos; 
c) a individualização do objeto do contrato, evitando discussões administrativas ou 
jurídicas. 
Por esses motivos, o Ministério Público de Contas entende que tais circunstâncias 
e condições devem ser melhor apuradas por essa Corte, de modo a se verificar a 
efetiva regularidade das contratações realizadas. 
 

Também no mesmo sentido do MP com atuação junto ao Tribunal de Contas, o 

Representante do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte aduziu que existem 

atualmente no Brasil diversas empresas capacitadas à elaboração de projetos arquitetônicos 

e aos demais procedimentos técnicos pertinentes a obras e serviços de edificação de 

estádios. Ele disse ainda que existe igualmente no País empresas capacitadas ao 

desenvolvimento de projetos complementares, básicos e executivos. Sendo assim, a 

justificativa da SETUR é frágil e não merece respaldo legal, pois não há singulariedade no 

objeto a justificar a contratação direta da empresa sub examine. 

Corroborando o entendimento supra, a Procuradoria Geral do Estado do Rio 

Grande do Norte (PGE-RN) argumenta que: 

 
para se contratar com base na inexigibilidade de licitação é preciso demonstrar a 
inviabilidade de competição, que não resta evidenciada nos autos, em especial por 
que, no que pese a singularidade do serviço e a notoriedade da empresa 
contratada, muitas outras empresas podem prestar os mesmos serviços.9 

 

A exigência da demonstração concreta da inviabilidade de competição tem por 

                                                      
8
   TCE – Rio Grande do Norte – Disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/2009/download/Rep_Ins_Copa2014.pdf 
9
  PGE – Rio Grande do Norte – Disponível em: 

http://www.pge.rn.gov.br/content/aplicacao/pge/arquivos/copa2014/despacho_dr._vital_e_parecer_plcc_licit
acao_arena_das_dunas_-_populospdf.pdf 

http://www.tce.rn.gov.br/2009/download/Rep_Ins_Copa2014.pdf
http://www.pge.rn.gov.br/content/aplicacao/pge/arquivos/copa2014/despacho_dr._vital_e_parecer_plcc_licitacao_arena_das_dunas_-_populospdf.pdf
http://www.pge.rn.gov.br/content/aplicacao/pge/arquivos/copa2014/despacho_dr._vital_e_parecer_plcc_licitacao_arena_das_dunas_-_populospdf.pdf
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finalidade o exercício da função fiscalizatória por parte da Corte de contas dos vultuosos 

investimentos e despesas realizadas para a construção de infra estrutura adequada para a 

Copa do Mundo/2014,  sediada no Brasil, contribuindo para a regularidade dessa empreitada 

e a garantia de que os gastos realizados serão feitos com economicidade e eficiência sob a 

égide da moralidade. 

 

1.4. Das sanções aplicadas pela não motivação dos atos de contratação direta 

  

Um aspecto a ser aventado, diz respeito ao § 2o do art. 25 da Lei nº 8.666/93, o 

qual aduz sobre os casos de dispensa e inexigibilidade, se comprovado superfaturamento, 

respondendo solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o 

prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis. 

Assim, deve haver a comprovação da compatibilidade dos preços com os 

praticados no mercado, inclusive no que se refere à  estipulação deste sobre determinado 

percentual do valor total das obras, e à  adequação do fracionamento do pagamento previsto 

pelos contratos, sob pena de responder solidariamente pelos danos causados à Fazenda 

Pública, todos os envolvidos no procedimento. 

Faz-se mister lembrar que configura ato de improbidade administrativa, que 

causa prejuízo ao erário, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente. Em razão de tal ato de improbidade, a Lei n° 8.429/90 determina que serão 

aplicadas as sanções de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa de até 2 vezes o 

valor do prejuízo e proibição de contratar ou receber benefícios do poder público pelo prazo 

de 5 anos,  sem prejuízo da ação penal cabível, por ser a ação de improbidade de natureza 

civil: 

 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

 

Cumpre trazer a baila, ainda, que o art. 89 da Lei nº 8.666/93 tipifica como crime 

dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, com pena de detenção de 3 
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(três) a 5 (cinco) anos e multa: 

 
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou 
deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou 
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. 

 

Anote-se que os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com 

os preceitos legais ou visando frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções 

previstas em Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal que seu ato ensejar, conforme estabelecido no art. 82 da Lei n° 

8.666/1993.(Acórdão 1613/2004 Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU). 

Colaciona-se também que, nos termos do inciso III, do art. 116 da Lei n° 8.112/90 

(Estatuto dos servidores públicos federais), é dever do servidor observar as normas legais e 

regulamentares, no caso em análise, as normas pertinentes à fundamentação dos casos de 

inexigibilidade de licitação, sob pena de advertência e, caso seja reincidente nas 

inobservâncias, estará sujeito à sanção de suspensão de no máximo 90 (noventa) dias. 

 É mister que se restrinja os casos de contratação por inexigibilidade àquelas 

situações em que a singularidade do objeto seja tal que justifique a inviabilidade de 

competição, observando, nestes casos, a correta formalização dos processos, instruindo-os 

com os motivos determinantes da singularidade dos serviços, as razões para a escolha do 

fornecedor ou executante, além da justificativa do preço, nos termos do art. 26, § único da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

1.5. Notas acerca da improbidade administrativa. 

 

In fine, o instituto da improbidade administrativa tem base legal no art. 37, § 4º 

da Carta Magna. O dispositivo em comento enumera algumas sanções a serem aplicadas em 

face daqueles que praticam - eventualmente - atos de improbidade e, conforme doutrina 

majoritária, esse rol é meramente exemplificativo, podendo lei específica trazer outras 

sanções, in verbis: 

 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
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ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 

 

 Assim, corroborando o entendimento alhures, a lei nº 8.429/1992 expedida 

em obediência ao dispositivo constitucional supra transcrito, traz um rol mais extenso de 

sanções, considerando, neste ínterim, que as sanções elencadas no corpo constitucional 

pertencem a um rol de sanções mínimas a serem aplicadas. 

 Pa aà oà a alizadoà P ofesso à Jos à dosà “a tosà Ca alhoà Filho:à áà aç oà deà

improbidade Administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de 

condutas de improbidade da Administração perpetradas por administradores públicos e 

terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais com escopo de preservar a 

o alidadeàad i ist ati a .10 

Necessário salientar que as sanções de improbidade previstas na lei n.º 

8.429/1992 têm natureza civil, não obstante podendo ser apuradas eventuais 

responsabilidades na esfera administrativa e penal. 

No que concerne aos sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa faz-

se mister registrar a designação legal disposta no artigo 2º da Lei n.º 8.429/1992: 

 
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 
anterior.   

 

Ressalte-se que, além dos agentes públicos, particulares também podem 

responder por improbidade, desde que angariem vantagens pessoais, causem danos ao 

erário ou ainda maculem princípios da administração pública, nos termos do art. 3° da lei sub 

examine: As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 

sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

Importante mencionar a mudança de entendimento no STF acerca da punição do 

agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade. Antes o Supremo, entendia 

que o agente político poderia ser punido por ambas as leis, tanto a Lei 1.079/1950, quanto 

pela Lei 8.429/1992. 

                                                      
10

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. RJ: Ed. LumenIures, 2011 
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Atualmente, em decisões recentes, o guardião da constituição vem 

sedimentando o entendimento de que os agentes políticos submetidos aos ditames da lei 

dos crimes de responsabilidade, nos moldes esculpidos na Constituição Federal, não estão 

sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa. Isso porque o crime de responsabilidade 

convenciona sanções de natureza civil, no mesmo sentido da Lei de Improbidade, e neste 

diapasão, estaríamos diante de flagrante bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. 

Em sentido parcialmente oposto, o STJ, defende que excetuado o Presidente da 

República, bem como os Ministros de Estado, todos os demais agentes políticos não 

encontram norma alguma que proíba a punição por crime de responsabilidade conexo com 

improbidade administrativa. 

Noà ueà ta geà à p e ogati aà deà fo oà asà aç esà deà i p o idade,à Éà fi eà aà

jurisprudência do STJ no sentido de que o foro por prerrogativa de função não se estende ao 

p o essa e toà dasà aç esà deà i p o idadeà ad i ist ati a ,à afi ouà oà i istro Humberto 

Martins. 

Segundo o relator, não há mais competência ratione personae (em razão do 

cargo ocupado pela pessoa processada) dos tribunais nas ações de improbidade 

administrativa. A competência para o julgamento das ações de improbidade, porque de 

cunho político-administrativo, é da justiça de primeiro grau. 

Ocorre que, no final do ano de 2011, a Corte do STJ firmou entendimento de que 

as ações propostas contra membros da magistratura devem seguir foro privilegiado, ou seja, 

a ação deve ser proposta no Tribunal ao qual o magistrado esteja vinculado. In verbis, julgado 

acerca do tema: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FIM DE 
APURAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DE 
MAGISTRADO. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional 
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535, I e 
II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material. Excepcionalmente, 
quando o saneamento de algum desses vícios implicar na alteração do resultado 
do julgamento embargado, aos embargos de declaração devem ser atribuídos 
efeitos modificativos. 
2. O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento jurisprudencial que 
vinha sendo externado, tem entendido que o foro privilegiado dos magistrados 
também deve ser observado nas ações civis pública por ato de improbidade 
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administrativa, cujo resultado possa levar à pena de demissão do réu. Como 
consequência desse entendimento, deve-se reconhecer a competência do Tribunal 
de Justiça para processar e julgar mandado de segurança que ataca a instauração 
de inquérito civil público, fase preliminar de investigação e preparatória de ação 
civil pública. 
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do 
agravo de instrumento e dar parcial provimento ao recurso especial, 
determinando a remessa dos autos do mandado de segurança ao TJ/MG para que 
seja processado e julgado, com a anulação dos atos decisórios proferidos pelo 
juízo de primeiro grau. 
(Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 1338058 / MG - 
25/10/2011). 

 

No que se refere às espécies de atos de improbidade administrativa, são 

previstos 3 (três) na Lei 8.429/1992, a saber: os que causam enriquecimento ilícito (art. 9º), 

os que causam danos ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da 

administração pública (art. 11). Importante mencionar que os atos previstos no art. 9º e 11, 

necessitam de dolo, no entanto os atos previstos no art. 10, admitem a responsabilização por 

culpa além do dolo. 

Nesta linha de raciocínio, um ponto que merece destaque refere-se às sanções 

por atos de natureza culposa. Trata-se do grau de culpa necessário para a sanção. É que, o c. 

STJ, sedimentou o seu posicionamento no sentido de que o agente não basta ter agido com 

mera culpa. Tal raciocínio se justifica pelo fato (incontroverso) de que a Lei de Improbidade 

não tem o objetivo de punir o administrador inexperiente, inábil, e sim o desonesto. É por 

isso que a culpa precisa ser qualificada como grave, inescusável. Segue julgado sobre o tema 

do e. TRF 5ª Região, Juiz Federal de 2ª Instância, Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti, 

citando o Ministro Humberto Martins (STJ): 

 
6. Para a caracterização do tipo do art. 10 da Lei nº 8.429/92 não se exige a 
presença de dolo, bastando a evidenciação de culpa grave, o que se faz 
manifesto in casu, considerando a negligência no trato do dinheiro público, 
sendo inadmissível o argumento da parte ré de que desconhecia a IN STN nº 
1/97, já que o Convênio, assinado pelo réu, em grande medida reproduz as 
normas da instrução normativa. 
"É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua Corte Especial, no sentido de que 
'não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. 
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a 
caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a 
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo 
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.' (AIA 30/AM, Corte Especial, DJe de 
27/09/2011)" (STJ, 2T, AgRg no REsp 1253667/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012). 
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"A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei 
de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam 
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo 
dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com 
os tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração 
Pública), os quais se prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo) e exige-se o 
dolo". 
(STJ, 1T, AgRg no REsp 1225495/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado 
em 14/02/2012, DJe 23/02/2012). 
 

Não obstante o exposto acima, é de extrema relevância, deixar consignado que o 

rol de atos de improbidade previstos na lei nº 8.429/1992 são exemplificativos (numerus 

apertus), não revelam, ex vi facto, um rol exaustivo, taxativo, não exaurindo as hipóteses de 

infrações. 

Em especial, no procedimento licitatório, existem diversos exemplos que 

possibilitam a aplicação da Lei nº 8.429/1992, basta a verificação dos sujeitos ativos e a 

tipificação das condutas que engendram finalidades nocivas à administração pública. 

Sendo assim, enquadrando o presente tópico à inexigibilidade de licitação 

discutida alhures, traz-se à baila o inciso VIII do art. 10 da LIA que aduz que o ato de frustrar 

a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente caracteriza ato de improbidade 

administrativa, sendo admitida a ação ou omissão de natureza dolosa ou culposa do agente 

público ou do particular, alheio a estrutura do Estado, que age com aquele que tem o dever 

legal de resguardar a res pública. 

 Finalizando este breve estudo, cumpre registrar que o procedimento para 

apuração dos casos de improbidade administrativa deve ser revestido pelo rito da Ação civil 

pública (ACP). A ação pode ser proposta pela pessoa jurídica lesada – ou seja uma das 

entidades elencadas no art. 1º da lei em destaque que tenha sofrido o ato de improbidade, 

atuando o parquet neste caso como custus legis, ou pelo próprio Ministério público, neste 

caso, conduzindo o processo como parte. 

 Deve-se atentar que o procedimento da ACP por ato de improbidade é o 

ordinário, previsto na lei de regência – lei nº 7.347/1985 – todavia, devem ser observadas as 

peculiaridades da LIA, ressaltando-se que a ação deve ser proposta no juízo singular, 

conforme relatado alhures, não se olvidando do entendimento do STJ acerca dos membros 

da magistratura que conservam o foro privilegiado. 
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 Proposta a ação de improbidade, o acusado deve ser notificado para 

apresentação de defesa prévia (art. 17, § 7º), no prazo de 15 dias, antes do juízo competente 

receber ou não a petição inicial. Dentro desse lapso temporal, o acusado deverá convencer o 

juiz a indeferir a petição inicial. 

E, neste ponto reside mais uma particularidade da ação de improbidade, tendo 

em vista que a decisão do juízo que recebe a petição inicial é passível de recurso (agravo), 

vide art. 17, § 10, em sentido diametralmente oposto às ações ordinárias, em que não há 

previsão de recurso em face do recebimento da petição inicial, considerada como mero 

despacho de expediente. Por sua vez, o juízo recebendo a petição inicial determina a citação 

do Réu para apresentar contestação, rebatendo as acusações de dilapidação da res pública, e 

a ação segue o rito ordinário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo licitatório, previsto tanto na Constituição Federal quanto na Lei nº 

8.666 de 1993, visa satisfazer a necessidade do ente governamental, sem olvidar dos 

princípios inerentes ao instituto, a fim de manter a lisura e a probidade na condução do 

procedimento. 

Tal necessidade deságua na contratação de profissionais de comprovada conduta 

idônea, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Essa contratação deve obedecer a um regramento 

específico, previsto em lei, e oferecer a melhor solução para a Administração Pública. Caso 

haja pluralidade de ofertantes, será considerado objeto licitável e deverá ser precedido de 

um procedimento de licitação para que seja contratado, caso não haja possibilidade de 

competição, estaremos diante das hipóteses de contratação direta, norteada pelo princípio 

da probidade e da moralidade. 

Deve-se lembrar sempre que a regra é a obrigatoriedade da licitação; a exceção, 

a contratação sem licitação. Assim, a contratação de qualquer serviço, inclusive dos indicados 

no art. 13 [da Lei nº 8.666/1993], deve ser precedida da devida licitação. Situações especiais, 

e muito bem motivadas, permitem, no entanto, em caráter excepcional, a contratação sem 

licitação, conforme examinado ao longo deste breve estudo. Havendo dúvida acerca da 

efetiva necessidade de ser contratada empresa ou profissional, sem licitação, sob o 

fundamento da notória especialização, é de todo aconselhável que se elabore edital e que se 
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proceda à licitação. 

Sabe-se que a competição é a razão determinante do procedimento da licitação, 

mas nem sempre a diversidade de participantes do processo licitatório acarretará na melhor 

forma de contratação para resolver determinado problema ou necessidade, em virtude da 

singularidade e essencialidade do objeto a ser contratado. 

Para tanto, fica estabelecido no artigo 25 Lei 8.666/93, as hipóteses 

exemplificativas, dos casos em que o administrador deverá decretar a inexigibilidade de 

licitação se assim for mais vantajoso, acompanhada da justificativa plausível e norteada pela 

probidade administrativa. 

Deve ser clara e insofismável a motivação do administrador para optar pela 

inexigibilidade de licitação, sob pena de está ferindo os princípios inerentes à Administração 

Pública, tal motivação, serve de balizamento para a publicidade dos atos administrativos, 

expondo, indicando e justificando os fatos e fundamentos jurídicos do ato praticado, 

resguardando a res pública e o cidadão. 

Ex positis, o administrador que age em desconformidade com os ditames legais é 

um agente ímprobo, incorrendo nas práticas previstas e combatidas nos arts. 9º, 10 e 11 da 

Lei 8.429/92. 

Nos processos licitatórios o agente público tem o dever de averiguar a veracidade 

dos documentos comprobatórios acerca da exclusividade esculpida no art. 25, do sujeito que 

busca contratar com a administração pública, entendimento este inclusive sumulado pelo 

TCU. 

Desta feita, não obstante a previsão de hipóteses legais, em que a Administração 

Pública pode realizar contratação direta, é imprescindível que os requisitos legais estejam 

previamente estabelecidos, sob pena de lesão ao patrimônio público e consequente 

propositura de Ação Civil Pública por parte do Ministério Público. 

 Neste ínterim, o agente desonesto, ímprobo que se aventura a ludibriar a lei e 

as instituições democráticas, para auferir enriquecimento ilícito, causar dano ao erário e 

descumprir os princípios inerentes à administração pública, utilizando-se ardilosamente das 

hipóteses de inexigibilidade de licitação, e aquele que mesmo sem estar revestido da 

qualidade de agente público serão passíveis de sofrer as penalidades em eventual 

condenação em ação civil pública de improbidade administrativa perante o Poder Judiciário, 
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bem como arcar com as sanções arbitradas pelos Tribunais de Contas e demais entidades 

fiscalizatórias. 
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Introdução 
 

O jurista e político italiano Enrico Ferri1 [1856-1929] em narrativa sobre a sua 

defesa penal acerca de um caso de homicídio ocorrido em Turim-Itália, menciona a 

expressão i iaà i aso a ,à efe i do-se a atitude desconfiada do Ministério Público em 

relação aos estudos da psiquiatria.  

Mas foi Sigmund Freud [1856-1939] com a criação da psicanálise, o grande 

marco a chamar a atenção para a existência do inconsciente em nosso psiquismo, o qual 

produz consequências, as quais, ainda que inconscientes, terminam por lançar luz ao 

pensamento jurídico. E não foram poucas as interlocuções dos seus estudos com o Direito. 

Em palestra proferida a estudantes de Direito da Universidade de Viena, a 

convite do Prof. Löffler, Freud profetizou, decisiva e categoricamente, as vantagens que a 

psi a liseà t a iaà aoà itoàdaà justiça,à afi a do:à áà ta efaàdoà te apeuta,à e t eta to,à à aà

mesma do juiz de instrução. Temos de descobrir o material psíquico oculto, e para isso 

inventamos vários estratagemas detetivescos, alguns dos quais parece que os senhores, 

ho e sàdaàlei,àest oàp estesàaà opia àdeà s 2. 

À descoberta de Freud somaram-se outros estudiosos do assunto ampliando e 

aprimorando suas interpretações. Psicanalistas e juristas fizeram suas incursões nesta seara 

até então insondável. Jung, Lacan, Legendre, Kelsen, Petrazycki, entre outros gigantes da 

ciência, debruçaram-se nas pesquisas e teorias sobre o sujeito inconsciente. 

                                                      
1
 FERRI, Enrico. Discursos forenses. 2ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2011, p.115. 

2
 FREUD, Sigmund. A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. V.IX. p.110. 
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Discorrendo sobre O caso Mme. Lefebvre, a psicanalista Marie Bonaparte 

questionou3: 

 
Não seria a justiça dos homens, no fundo, uma vingança dos homens? E quando 
estes reclamam por justiça não estariam, antes, reclamando que a lei do talião 
seja aplicada? Se as pessoas tanto insistem, por exemplo, na manutenção da pena 
de morte, cuja eficácia é bastante contestável no estado atual de nossas 
sociedades na qual o crime se refugia cada vez mais entre os inaptos que não têm 
o sentido da realidade na qual vivem, não seria então, mais por proteção própria 
do que como a última prerrogativa que lhes resta [aos homens] para verter 
impunemente sangue em tempo de paz? E o sangue do criminoso! Isto é, daquele 
que, no fundo de si, inconscientemente, encarna os instintos recalcados e 
insatisfeitos que o povo evita. 
 

No âmbito jurídico, fala-seà uitoà so eà aà pa elhaà pe al à oà ueà seà efe eà aà

criminologia. Em artigo sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes sugere-se 

que deveria haver, em contrapa tida,à aà pa elhaà te ap uti a à o stituídaà po à

vítima/acusado, em que ambos fizessem parte de um programa de intervenção psicossocial, 

amparados amplamente pela legislação4. 

Alexander e Staub (1928/1934), aliás, defendiam o conceito de que criminoso e 

justiça formam o mesmo arranjo intrapsíquico que a neurose e sintoma: crime e expiação. A 

compreensão psicanalítica do culpado levará, inevitavelmente, a uma revisão do direito 

penal5.  

 
A avaliação da pena e sua execução formam verdadeiros teatros que servem 
apenas para a satisfação dos afetos. Tais afetos testemunham a resistência 
inconsciente contra a qual se choca a aplicação prática de nosso conhecimento 
psicanalítico em direito penal. Só se poderá tratar o criminoso cientificamente e 
com o sentimento de justiça, quando a comunidade renunciar, no que diz respeito 
ao tratamento do criminoso, à satisfação de três afetos: expiação, represálias, e 
recompensa pelo sadismo socialmente inibido. Mas, para isso, é necessário, antes 
de mais nada, o conhecimento psicológico do culpado, que tentamos apresentar 

neste trabalho5 (grifos nossos). 
 

                                                      
3
 BONAPARTE, M. Le cas de Mme. Lefebvre. In: Revue Française de Psychanalyse (reproduzido em 

Psychanalyse et anthropologie, P.U.F., 1952, pp. 5-45) apud CECCARELLI, Roberto. A psicanálise na cena do 
crime. Disponível em: www.ceccarelli.psc.br Acesso em: 22.07.2016 
4
 CARDOSO, Tania Guerra.  Violência Sexual Intrafamiliar: relato de uma prática em psicologia judiciária.  In: 

SILVA, Lygia Mª Pereira da. Violência doméstica contra crianças e adolescentes. Recife: EDUPE, 2002, p. 99-
113. 
5
 ALEXANDER, F. & STAUB, H. Le criminel et ses juges. Paris: Gallimard, 1934 apud CECCARELLI, Roberto. A 

psicanálise na cena do crime. Disponível em: www.ceccarelli.psc.br Acesso em: 22.07.2016. 

http://www.ceccarelli.psc.br/
http://www.ceccarelli.psc.br/
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Permita-se, aqui, um parêntese para algumas breves considerações de ordem 

prática. Se as atuações dos profissionais de ciências humanas, especificamente, a psicologia 

e a psicanálise, através da sua expertise acerca do funcionamento da psique do indivíduo não 

puderem ser envolvidas em todo e qualquer processo que diga respeito à manifestação da 

natureza humana, qual seria o grau de acerto e confiabilidade da interpretação dos 

comportamentos daquela pelas demais áreas do conhecimento? Seria o mesmo que se erigir 

um edifício sem o seu alicerce fundante. 

Dessa forma torna-se necessário e impositivo na contemporaneidade repensar 

paradigmas e o sujeito do Direito a partir da Psicanálise como bem explicita Rodrigo da 

Cunha Pereira, Presidente do IBDFAM6. 

 

1. DE CIÊNCIA INVASORA A CIÊNCIA INOVADORA 
 

Finalmente reconhecida a sua importância como intérprete do sujeito 

inconsciente, a Psicologia ocupa o seu lugar legal e de Direito nas lides e conflitos judiciais.    

A psicologia jurídica aportou no Brasil, e mais especificamente, no Recife, através 

do primeiro concurso para esta área do conhecimento oferecido pelo Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, em 1993, em decorrência do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

Lei jurídica e lei psicanalítica se lançaram, enfim, à difícil tarefa de tentar 

compreender e fazer justiça ao sujeito do Direito e ao sujeito inconsciente.  

 

1.1 O Novo Código de Processo Civil (CPC) e a Avaliação Psicológica Pericial 
 

O CPC já previa a avaliação psicológica nos processos judiciais, quando reza em 

seu artigo 421: 

 

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. 
§ 1º Incumbe às partes, dentro de 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito:  
I – indicar o assistente técnico; 
 

                                                      
6
 PEREIRA, Rodrigo Cunha. Por que o direito se interessa pela psicanálise? 2012. Disponível em:  

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo. revista:1995;1000500214 Acesso em: 
22.07.2016. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.%20revista:1995;1000500214
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Todavia, em sua atualização recente de 04 de fevereiro de 2016, o CPC, Seção X – 

Da Prova Pericial, não se limita a disciplinar, porém amplia o raio de ação pericial, do perito 

oficial e do assistente técnico, que vai desde o Art. 465 ao Art. 477. 

Sobre o perito, o Art. 466 do CPC, com as alterações da LEI Nº 13.256, de 04 de 

fevereiro de 2016 assegura, textualmente, que ele cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. 

Já o §3º do Art. 473, do CPC, vaticina que,  

 
para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-
se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 
solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 
repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, 
desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do 
objeto da perícia.   
         

1.2 Da Vantagem da Vivência nos Tribunais 
 

O profissional de psicologia oriundo dos quadros técnicos das instituições 

jurídicas, sem dúvida alguma, já parte de uma expressiva vantagem em seu trabalho como 

analista dos conflitos presentes nos processos litigiosos. 

Isto acontece devido à singular bagagem de conhecimentos que o psicólogo 

forense acumula em sua trajetória pelo universo jurídico.  

Sobre isso encontramos em Cohen:  

 
Para aproximar os conceitos de saúde mental do legislativo e do judiciário 
deveríamos ter: 
a. Um melhor entendimento entre esses especialistas e as autoridades 
judiciárias; 
b. Uma formação especializada na área; 
c. Maior confiança e credibilidade nos laudos.7 

 
1.3 Juízes, Advogados, Peritos e Assistentes Técnicos   

 

O juiz deveria perceber o assistente técnico como um profissional cuja essência 

deà t a alhoà àaà us aàdaà e dade àdoà seuà lie te,à to a do-a a mais próxima possível da 

realidade, esclarecendo ou interpretando os fatos da causa, sob a vertente da ciência 

psicológica, contribuindo assim, para uma mais ampla elucidação do conflito.  

                                                      
7
 COHEN, Cláudio. O Profissional de Saúde Mental no Tribunal. In: COHEN, Cláudio; SEGRE, Marco; FERRAZ, 

Flávio Carvalho (Org.). Saúde Mental, Crime e Justiça. São Paulo: EDUSP, 1996, p. 239. 
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á e aàdaà fu ç oàdeà julga à h àdeà ha e à u à e a gelhoà hu a ista à aà i st ui à oà

magist ado.à Éà oà juizà oà pa ifistaà dosà ho e sà eà deà suasà di e g iasà e,à so e odo,à u à

hu a istaà o p o etidoà o à aà dig idadeà daà idaà eà dasà pessoas .à Nasà pala asà doà

dese a gado :à [...]àaàsa e à ueàe àjuízoàdeàfa íliaà oàseà esol e à litígios;à esol e -se 

pessoas 8. 

A função principal do perito é a de perícia judicial/perícia psicológica forense, 

realizando diligências específicas para diagnosticar aspectos conflitivos da dinâmica familiar 

(e outros) e consubstanciar seus resultados e conclusões em um laudo/relatório psicológico a 

ser anexado aos autos. 

Por fim, uma satisfatória definição de assistente vem de Maia Neto9:  

 
o assistente técnico é o auxiliar da parte que tem por obrigação acatar, criticar ou 
complementar o laudo do perito oficial, através de seu parecer, cabendo ao juiz, 
pelo princípio do livre convencimento, analisar seus argumentos, podendo 
fundamentar sua decisão também nesse parecer.   
 

O advogado pode ser considerado o elo entre o juiz e o seu cliente. Assim como 

o elo entre o seu cliente e o assistente técnico. 

Assim sendo, seria recomendável que o advogado pautasse a sua atuação no 

processo em parceria com o assistente técnico. 

Maia Neto10 sugere ao representante legal de uma causa: 

a) Procurar contactar o assistente técnico antes mesmo do início da ação, pois 
este poderá tornar-se seu consultor técnico em todas as fases do processo. 

b) Antecipar-se à nomeação do perito oficial, permitindo ao assistente técnico 
tomar conhecimento do processo, realizar um levantamento dos dados e 
propor sugestões de quesitos. 

c) Avisar ao assistente técnico da nomeação do perito oficial, fornecendo seu 
nome, endereço e telefone, para que ele possa contactá-lo com facilidade, a 
fim de fornecer-lhe as informações necessárias e fazer as solicitações que 
eventualmente ocorram. 

d) Inteirar-se com o assistente técnico dos honorários que usualmente são 
cobrados pelos peritos oficiais naquele tipo de ação, que poderá ser guiado 
pelas tabelas profissionais ou costumes locais. 

e) Não se manifestar com relação aos atos praticados pelo perito oficial sem 
discutir o assunto com o assistente técnico, pois muitas vezes envolvem 
temas de caráter restrito a categoria profissional em que se inserem estes 
profissionais. 

                                                      
8
 FIGUEIRÊDO, Jones. Segredos desnudos. Revista IBDFAM, Belo Horizonte, Edição17, dezembro 2014, p. 8. 

9
 MAIA NETO, F. O assistente técnico no Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.perita.com.br/forum/messages. Acesso em: maio/2001. 
10

 Idem. 

http://www.perita.com.br/forum/messages
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f) Dar ciência ao assistente técnico do depósito de honorários do perito oficial, a 
partir do qual a perícia pode ter início a qualquer momento. 

g) Comunicar ao assistente técnico sobre a determinação para o início da perícia, 
fornecendo-lhe o completo teor do despacho, pois muitos Juízes costumam 
fixar dia e hora para a realização da vistoria, que, preferencialmente, deve 
contar com a presença do assistente técnico. 

h) Informar ao assistente técnico de qualquer publicação sobre despacho 
relacionado à prova pericial, direta ou indiretamente, 

i) Fornecer ao assistente técnico, imediatamente informação sobre publicação 
relativa à entrega do laudo pericial por parte do perito oficial. 

j) Discutir com o assistente técnico o teor da manifestação do assistente técnico 
da parte contrária sobre o laudo pericial entregue pelo perito oficial. 

k) Discutir com o assistente técnico o conteúdo de seu parecer sobre o laudo 
pericial entregue pelo perito oficial, pois seu trabalho deve obedecer a uma 
linha de raciocínio e estratégia elaborada pelo advogado na construção da 
lide. 

l) Trocar informações com o assistente técnico relativamente ao teor da petição 
sobre a vista ao laudo pericial do perito oficial e parecer do assistente técnico 
da parte contrária.  
 

É fundamental que se destaque que as sugestões acima são genéricas, podendo 

variar a depender da cultura regional de cada lugar.  

Em conformidade com o novo CPC, cabe ao perito oficial promover o acesso e o 

acompanhamento das diligências aos assistentes das partes, os quais, por definição, não são 

passíveis de suspeição. 

Restam apenas algumas observações controversas acerca do acompanhamento 

das diligências com relação à participação do assistente técnico. O CPC dispõe em seu art. 

à §à ºà oà segui te:à Oà pe itoà de eà assegu a à aosà assiste tesà dasà pa tesà oà a essoà eà oà

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

o p o adaà osà autos,à o à a te ed iaà í i aà deà i oà dias .à Po à out oà lado,à aà

Resolução 008/2010 do Conselho Federal de Psicologia – CFP,à e à seuà á t.à ºà eza:à Oà

psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos 

procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, 

pa aà ueà oàhajaài te fe iaà aàdi i aàeà ualidadeàdoàse içoà ealizado . 

São bastante pertinentes e benvindas as ponderações de Groeninga11 a respeito 

desse impasse:  

 

                                                      
11

 GROENINGA, Gisele C. Importância do psicólogo nas perícias é reconhecida pelo Código de Processo Civil. 
2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-jul-10/processo-familiarimportancia-psicologo-pericias-
reconhecida-cpc?imprimir=1 Acesso em: 11.07.2016. 

http://www.conjur.com.br/2016-jul-10/processo-familiarimportancia-psicologo-pericias-reconhecida-cpc?imprimir=1
http://www.conjur.com.br/2016-jul-10/processo-familiarimportancia-psicologo-pericias-reconhecida-cpc?imprimir=1
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Mas é certo que sem o acesso às entrevistas, o trabalho do assistente técnico é 
dificultado e muitas vezes chega a ser cerceado pela falta de acesso às partes, 
ficando muitas vezes sua credibilidade diminuída. Do meu ponto de vista, tal 
situação corrobora para que, muitas vezes, os laudos críticos se assemelhem mais 
a uma defesa das partes, com considerações indevidas e coibidas pela ética dos 
psicólogos, em vez de serem trabalhos de compreensão dinâmica psicológica que 
se encontra em jogoà oà litígioà e à e a e .à Eà o pleta:à Oà esultadoà podeà se ,à
então, uma descabida parcialidade, do ponto de vista da psicologia.  
 

Por se tratar de uma inovação, a inserção da psicologia no cenário jurídico, de 

fato e de direito, e uma vez já reconhecida a sua singular funcionalidade na contribuição à 

interpretação das ações humanas, a sua prática e o entendimento da justiça encontram-se, 

ainda, na fase de ajustes para alcançar resultados mais efetivos e garantidos nas ações 

judiciais. 

Pelo bem da sociedade, espera-se que as devidas adequações sejam 

consensadas e implementadas com a máxima urgência. 

Em última instância, deve-se salientar que a relação entre o Assistente Técnico e 

o Juiz é indireta. Contudo, espera-se que o Juiz deva dedicar às colocações desse 

profissional, a mesma atenção que dispensa aos demais elementos do processo, 

estabelecendo apenas as diferentes funções de cada.  

Quanto ao advogado, jamais o trabalho do Assistente Técnico poderá ser 

confundido com o daquele por serem possuidores de ética e lógicas distintas. 

   
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS: questionamentos e reflexões 
 

Sempre que a oportunidade se apresenta, indaga-se aos profissionais de Direito: 

Você sabe do que trata a função de Assistente Técnico em Psicologia Jurídica nos processos 

judiciais? Invariavelmente, a resposta é uma negativa. 

Como disse o Prof. Altavilla12, o perito é meio de prova e auxiliar do juiz, na 

medida em que a sua análise significa um meio subsidiário para a valoração de uma prova. 

Refutando as teses contrárias, o mestre afirmou que  

 
a perícia, quando fornece elementos de juízo para a decisão jurisdicional, constitui 
um seu auxílio, precisamente em relação a esta atividade, que atinge, na sentença 
a sua fase conclusiva, mas que dá a todo o juízo a garantia que represe ta .àDeà
acordo com Carnelutti12,àoàpe itoà se ta-seàaoàladoàdoàjuizàpa aàe a i a . 
 

                                                      
12

 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia Judiciária. Vol. II, 3ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1982, p. 346. 
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Lado outro, nunca se deve esquivar diante das oportunidades de divulgar os 

benefícios da psicologia jurídica em prol, não apenas de uma maior assertividade processual, 

porém, e sobretudo, do suporte profissional que o assistente técnico oferece ao magistrado 

para embasar as suas decisões e sentenças. 

Em que pese a recente introdução desse profissional nas lides judiciárias, 

legitimada pelo próprio CPC, até o momento não é difícil perceber o quanto a solicitação do 

seu saber ainda permanece inexpressiva no cenário da justiça.  

Referendando tal consideração encontramos as observações de alguns 

estudiosos:à ápesa à disso,à à u iosoà o se a à ue,à ai daà hoje,à aà psi a liseà p aticamente 

oà àsoli itadaàe ài st uç esàjudi iais 13. Não obstante, o psicanalista, discorrendo sobre a 

criminologia observa que a utilização da psicanálise nas situações jurídicas não ficou 

totalmente desconhecida:  

 
Tal interesse, não se limitou apenas ao estudo psicanalítico dos criminosos mas, 
também, no que diz respeito a justiça e até mesmo aos próprios juízes, o que, 
muito provavelmente, causou uma certa dificuldade em aceitar as contribuições 
da psicanálise à criminologia. 
 

Já a advogada e psicanalista do IBDFAM manifesta assim o seu estarrecimento 

ante às dificuldades, ou descaso, à contratação dos profissionais em psicologia denunciando:  

 
Surpreende que, justamente nessa área, muitas vezes a possibilidade e direito em 
nomear assistente técnico não são sequer discutidos com as partes. A intenção 
pode ser a de poupar os assistidos de ainda mais despesas – estas que são, na 
verdade, um importante investimento14 (grifos nossos). 

 
Finalmente, o Desembargador Decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco – 

TJPE, e magistrado do Instituto Brasileiro de Direito de Família –IBDFAM, dissertando sobre o 

impacto dos segredos de família na relação entre a vida real e a justiça, e, destacando o 

trabalho dos profissionais da área psicossocial que contribuem para uma visão jurídica mais 

avançada e reconstrutiva do Direito de Família, salienta a sua preciosa influência na medida 

que desvendam a alma humana, objeto maior do desate jurisdictional15. 

 

                                                      
13

 CARNELUTTI. Lezioni sul processo penale. apud ALTAVILLA. Psicologia Judiciária. Vol.II, 3ª ed. Coimbra: 
Armênio Amado, 1982, p. 346. 
14

 CECCARELLI, Roberto. A psicanálise na cena do crime. Disponível em: www.ceccarelli.psc.br Acesso em: 
22.07.2016. 
15

 FIGUEIRÊDO, Jones. Segredos desnudos. Revista IBDFAM, Belo Horizonte, Edição17, dezembro 2014, p. 8. 

http://www.ceccarelli.psc.br/
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Como defensor da psicologia no âmbito jurídico, ele declara16: 

 
Posta assim a imperatividade de uma abordagem multidisciplinar no moderno 
Direito de Família, reconhecida a sua complexidade no trato de temas 
conflituosos e a interdisciplinariedade dos ramos de ciência para o estudo e 
solução dos casos, postos ao julgamento judicial, emerge em primeiro lugar, por 
convocação urgente e pioneira, a figura do psicólogo clínico-jurídico ou psicólogo 
jurídico (grifos nossos). 
 

Ou, ainda: O entrelace de questões jurídicas e psicológicas, solicita a intervenção 

especializada, a fornecer instrumentos de avaliação de pesquisa do caso, para a melhor 

solução do litígio, em todos os processos judiciais atinentes às relações de família17. 

Seguindo o curso do pensamento de Figueirêdo, as seguintes indagações se 

impõem:  

 
Mais grave ainda: não estaríamos sucumbindo a uma síndrome de 
imunodeficiência contra a negação do humano diante da absorção 
permanente da força poderosa das imposições dos mecanismos sociais, e 
assim expostos a uma patologia das comunidades culturais de que nos alertou 
Freud? E como, então, poderíamos garantir a construção e a aplicação de 
parâmetros para diagnósticos confiáveis à otimização dessas mesmas 
comunidades das quais fazemos parte? O que foi feito da nossa noção de 
humanidade, com tudo o que o conceito importa, seja em termos 
psicológicos, seja em termos jurídicos?   

 
Em última análise, não deveria a figura do psicólogo jurídico, a qual se refere 

Figueirêdo, significar uma convocação urgente e pioneira nos conflitos judiciais? 

Em artigo publicado no Diário de Pernambuco em comemoração às atividades do 

Ano Nacional Joaquim Nabuco, Lyra faz uma citação extraída de um discurso do sociólogo 

Gilberto Freyre que parece pertinente a um desafio atual ainda bem presente em nossa 

contemporaneidade:  

 
Em segundo lugar, destacar em Nabuco um aspecto geralmente esquecido.   Esse 
aspecto é o de homem público preocupado, num Brasil em que os políticos, 
homens de governo e intelectuais só cogitavam de soluções superficialmente 
políticas e jurídicas dos problemas, com a questão social no seu sentido já 
moderno18  (grifos nossos). 

                                                      
16

 FIGUEIRÊDO, Jones. Psicologia Aplicada ao Direito de Família. In: Psicologia, Serviço Social e Direito: uma 
interface produtiva. Recife: Universitária da UFPE, 2001, p. 8 e 9. 
17

 GROENINGA, Gisele C. Novo CPC valorizou aspectos da Psicologia no Direito de Família. 2016. Disponível 
em: http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/ Giselle Câmara Groeninga. Acesso em: 05.05.2016. 
18

 CARDOSO, Tania Guerra.  Psicologia Jurídica: em busca de um bem-estar na civilização. INTERLOCUÇÕES 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/
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Cumpre finalizar que, lamentavelmente, apesar da sua inserção legal no ritual 

processual, a relevância inovadora da aplicação da psicologia jurídica nos processos judiciais, 

no Brasil, salvo exceções de alguns Estados, permanece quase que no anonimato. Quando 

deveria estar presente, como legítima intérprete da subjetividade humana que é, 

representando, em todo e qualquer processo onde se encontra em julgamento, a 

singularidade e o modus operandi de cada indivíduo tais como: afetividade, ideais, 

motivações e contradições inerentes ao ser consciente/inconsciente.  

Fica o convite para que o universo advocatício absorva, sistematicamente, o 

suporte do psicólogo jurídico em suas lides, demonstrando assim, à sua clientela, mais 

confiança e empenho em investir no maior equilíbrio e na consistência das suas petições. 
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PROGRAMA DE METAS E AVALIAÇÕES: CINCO ANOS DA IMPLEMENTAÇÃO 
NA PGE/PE 

 

 

 

Coordenação: Maria Cláudia Junqueira 

Corregedora Geral da Procuradoria do Estado de Pernambuco 

Participação: Procuradores Chefes das Unidades da PGE/PE 

 

1. HISTÓRICO 

 

1.1 O Sistema de Metas 

 

A iniciativa da aplicação de um Sistema de Avaliações e Metas na Procuradoria 

Geral do Estado se deu em 2011, pelo então Corregedor Geral, Antônio César Caúla Reis. 

“egu doà ele,à u à dosà o jeti osà daà Co egedo iaà a ueleà a oà e aà oà esta ele i e toà deà

metas concretas a serem observadas pelas diversas Unidades da Procuradoria e pelos 

P o u ado esài di idual e te .à 

Com esse intuito, a Corregedoria manteve contato com as Chefias visando a 

viabilizar o surgimento das metas a partir da compreensão da dinâmica do trabalho de cada 

Unidade, sem desconsiderar as dificuldades operacionais de cada uma delas. As metas 

deveriam ser criadas juntamente com as Chefias respectivas e com os Procuradores 

integrantes de cada Unidade, de modo que se conseguisse, com seu estabeleci e to,à oà

aio àg auàpossí elàdeàe gaja e toàdeàtodos . 

A partir do segundo semestre de 2011, portanto, cada Unidade foi conclamada a 

estabelecer metas que deveriam ser alcançadas no curso do semestre seguinte. A 

Corregedoria se propôs a funcionar como facilitadora do processo, tendo em vista que este 

deveria ser capitaneado por cada Chefia e concluído pelos respectivos Procuradores. 

Esclareceu-se de início que a fixação das metas não tinha finalidade correcional 

ou disciplinar, sem o objetivo de cobrança de atividades. Excluiu-se ainda a burocratização 

dos procedimentos ou desvio da atividade-fim da PGE, salientando-se que os objetivos das 
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metas seria contribuir para criação de mecanismos que melhorassem a produtividade dos 

serviços da PGE. 

Desde a implementação do Sistema de Metas, constatou-se que a rotina a ele 

referente está sedimentada nas diversas unidades da Procuradoria. O estabelecimento de 

novas metas tem sido feito com periodicidade semestral, mediante consulta e pactuação 

com os Procuradores vinculados a cada Unidade. A Corregedoria tem recomendado às 

Chefias a revisão das metas utilizadas, de modo que elas representem, de fato, objetivos 

desafiadores na realidade de cada setor.  

O cumprimento das metas vem sendo monitorado pelas Chefias ao longo do 

semestre e quantificado ao final do período por cada um dos Procuradores, por ocasião da 

sua avaliação pessoal. 

 

1.2 O Sistema de avaliação 

 

Correlatamente ao Sistema de Metas, a Corregedoria instituiu também um 

Sistema de Avaliações, através do qual no final de cada semestre cada Procurador pudesse 

ter seu desempenho avaliado por si mesmo e pela sua Chefia.  

Para tanto foi criado um formulário padrão, que aborda os aspectos de qualidade 

do trabalho, dedicação e pontualidade no cumprimento das obrigações funcionais e 

relacionamento institucional. Para cada aspecto avaliado, o Procurador poderia receber 

notas de 1 (um) a 5 (cinco), variando de deficiente a excelente. A auto-avaliação deveria ser 

feita através do mesmo formulário, preenchido por cada Procurador e entregue à Chefia 

respectiva.  

Com o passar dos semestres, foi sentida a necessidade de modificação do 

Sistema de Avaliações em relação a mecanismos de mitigação das discrepâncias advindas 

dos diversos Procuradores serem avaliados por Chefias distintas. A classificação dos 

Procuradores passou a ser feita não em razão da sua nota final alcançada, mas em razão da 

proporção da sua nota em relação à média da sua Unidade. Tal critério evita distorções 

eventuais, advindas do fato de as avaliações nas diversas Unidades serem procedidas por 

Chefias diferentes. 

Além disso, a Corregedoria recomendou às Chefias critérios uniformizadores de 

avaliação dos Procuradores, de modo a objetivar a comparação de desempenho dos 
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integrantes de Unidades diversas. Nesse sentido, a orientação foi de que as notas aos bons 

dese pe hosà fosse à o e t adasà oà o eitoà ti o à à po tos ,à ese a do-se o 

o eitoà e ele te à àpo tos àpa aàosà asosà ueà eal e teàsupe asse à sàe pe tati as,àdeà

modo a diferenciar a atuação dos Procuradores que efetivamente tenham se destacado dos 

demais. 

Outra alteração implementada foi a substituição do formulário de auto-

avaliação, que até então era idêntico ao da avaliação feita pela Chefia, por um formulário de 

Pesquisa de Clima Institucional, que trouxe questões cuja posição do Procurador reflete não 

só a forma como ele percebe a própria atuação profissional, como também a sua posição a 

respeito do desempenho da sua Chefia imediata e da Gestão da Procuradoria. 

Esta iniciativa atendeu não só a reivindicação dos Procuradores de que a auto-

avaliação não fosse feita com formulário idêntico ao do aplicado pela Chefia, como também 

preencheu a ausência de uma forma de expressão para os Procuradores de como eles 

percebem o trabalho desenvolvido pelas suas Chefias. 

O formulário de Pesquisa de Clima Institucional aplicado é digital e pode ser 

preenchido pelos Procuradores no próprio portal da intranet da PGE. Tal formato, além de 

facilitar e dinamizar o preenchimento, evitou gasto e circulação desnecessários de papel. O 

resultado, após o preenchimento de todos, pode ser classificado por setor e enviado à Chefia 

de cada Unidade para ciência e apreciação. 

A partir de 2015, as avaliações dos Procuradores também passaram a ser 

realizadas através de formulário digital, que reproduziu o conteúdo do formulário utilizado 

anteriormente. Tal ferramenta, desenvolvida pelo Setor de Informática, não só facilitou o 

preenchimento pelas diversas Chefias, como possibilitou a agilização do trabalho da 

Corregedoria de verificação dos quadros gerais com as notas das Unidades e de remessa, por 

email, de cartas individuais, informando os Procuradores dos seus resultados individuais e 

do percentual que estes representam em relação à média alcançada por suas respectivas 

Unidades. 

O formulário de avaliação digital ainda passou a propiciar um acompanhamento 

automático do desempenho de cada Procurador, através da configuração de um quadro 

evolutivo dos resultados por ele obtidos e do seu nível de cumprimento de metas nos 

sucessivos semestres. 
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1.3 Eventos Relevantes 

 

Além da otimização dos instrumentos utilizados na avaliação dos Procuradores 

pelas suas respectivas Chefias, foi criada outra ferramenta que permite ao próprio 

Procurador ou ao seu Chefe divulgar fatos importantes do seu despenho profissional que 

convenham ser do conhecimento das demais Unidades da Instituição. Em junho de 2015 foi 

publicada a Portaria n 86/2015, que criou o Sistema de Anotação de Atividades para os 

membros da carreira de Procurador do Estado.  

áà fe a e ta,à o he idaà o oà E e tosà ‘ele a tes ,à à u à fo ul rio digital 

disponibilizado na Intranet da PGE, de fácil manuseio e pode ser alimentada por cada 

Procurador ou seu respectivo Chefe, com as informações que julgar pertinentes, que ficam 

disponíveis para consulta de todos os demais integrantes da carreira. 

O objetivo da Corregedoria ao instituir a ferramenta dos Eventos Relevantes foi o 

de que a sua franca utilização contribuiria para a coesão dos trabalhos desenvolvidos por 

todos e o fortalecimento das relações interpessoais, possibilitando o reconhecimento mútuo 

dos méritos pessoais. 

Ao longo de um ano, 37 (trinta e sete) ocorrências foram registradas na 

ferramenta dos Eventos Relevantes, por Procuradores das mais diversas Unidades. A 

disposição da Corregedoria é de constante encorajamento para que os Procuradores se 

sintam à vontade para utilizar esse canal de publicação e divulgação dos fatos relevantes 

ocorridos no decorrer da sua atividade profissional. 

 

2. EVOLUÇÃO DO PROGRAMA DE METAS E AVALIAÇÕES 

 

Inicialmente, a Corregedoria sugeriu que fossem estabelecidas 5 (cinco) metas 

para cada Unidade. Na maioria delas, as metas foram fixadas de forma geral, para todos os 

Procuradores, independentemente de núcleos de especialização.  

Com a prática, considerando as especificidades de cada núcleo de especialização, 

a Procuradoria do Contencioso, por exemplo, aumentou o número de metas, considerando 

algumas de caráter obrigatório para todos, outras somente obrigatórias para determinados 

grupos e, por fim, as metas eletivas ou facultativas.  Nas demais Unidades, foram feitos 
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ajustes semelhantes, de forma a se respeitar as especificidades das atividades exercidas 

diferentemente por cada Setor que integra a Unidade. 

Além destas, determinou-se também o estabelecimento de metas específicas 

para as Chefias, independentes das pactuadas pelos Procuradores, de modo a se incluir na 

programação de cada Unidade objetivos maiores a serem alcançados através de atos de 

gestão dos Coordenadores da Unidade. 

Segundo o Chefe da Regional de Arcoverde, Rômulo César de Siqueira Almeida, 

oàp og a aài p sàu àsaud elàde e àdeàge iaà ueàat àe t oàe aà uitoà e uloso:àpa aà

instituir as metas, tornou-se necessário pensar racionalmente a Unidade, definir prioridades, 

identificar os pontos deficitários e apresentar soluções objetivas. Esse exercício deu mais 

clareza à administração da Regional e à relação entre o Chefe e os administrados, que 

entenderam, ao longo do tempo, a importância de se pensar em conjunto as metas e 

i ple e ta àasà uda çasà e ess ias . 

No início do programa, as metas gravitaram entre três objetivos: otimizar e 

tornar mais seguras as rotinas internas de trabalho; colocar a PGE numa posição processual 

mais ativa, através da gestão de processos estratégicos; e aproximar a PGE dos demais 

órgãos com os quais mantém relação, sobretudo o Ministério Público e o próprio Poder 

Judiciário. 

Nos primeiros semestres, percebe-se que as metas tinham um enfoque maior 

nas rotinas internas, voltadas à melhoria ou à criação de fluxos de trabalho, como a 

redefinição de funções dos setores administrativos, a criação de mecanismos de controle de 

prazos, a automatização de relatórios.  Algumas destas metas se repetiram por outros 

semestres, até que as providências nelas determinadas se tornaram um hábito e não foi 

mais necessário instituí-las. Este dado traz um importante traço das metas: a indução de 

comportamentos voltada à criação de hábitos. 

Com o amadurecimento do Programa de Metas e a superação de diversos 

problemas nas rotinas internas, ganharam mais as metas relacionadas à gestão de processos 

prioritários, exigindo da Chefia e dos demais Procuradores a seleção de processos de maior 

relevância institucional, que passaram a ser monitorados e impulsionados periodicamente. 

Percebeu-se ainda uma substituição gradual de metas quantitativas por qualitativas. 

Para aperfeiçoar o Sistema de Metas, em 2015 a Corregedoria Geral sugeriu que 

fossem realizados ajustes na pactuação das metas, de modo a: se evitar metas coletivas; se 
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evitar a repetição de metas de um semestre em outro; se atribuir pesos às metas 

facultativas; se pontuar as metas a partir de sua dificuldade; se prestigiar metas que 

demandem esforço para seu atingimento; e se incorporar na rotina da Unidade as vigentes 

metas que são facilmente atingidas. 

Dentro desse espectro de atuação, o Chefe da Procuradoria Regional de 

Arcoverde entende que, apesar de sempre ter sido possibilitado ao Procurador Chefe de 

cada Unidade instituir livremente as metas, de acordo com a realidade de cada Setor,  talvez 

fosse necessário um maior balizamento por pa teàdoàGa i eteàdaàPGEààeàdaàCo egedo ia,à aà

fi àdeàga a ti àu à a i ha à elati a e teàu ifo eàdasàdi e sasàU idadesàdaàI stituiç o .  

Outro ponto a ser destacado na evolução do Programa de Metas é o 

reconhecimento do aumento da transparência na relação entre as Chefias e a Gestão da 

PGE, notadamente o Gabinete e a Corregedoria. A partir do momento em que se tornou 

obrigatório estabelecer metas objetivas e prestar contas desta atividade, as Chefias 

passaram a receber maior feedback de seus superiores, ficando mais claros os erros e os 

acertos da gestão e as expectativas dos dirigentes máximos da Instituição. 

 

3. IMPRESSÃO DAS CHEFIAS DAS UNIDADES 

 

O movimento inicial dos Procuradores, principalmente nas Unidades com maior 

quantidade de trabalho, foi de resistência. Conforme pontuou o chefe da Procuradoria do 

Contencioso, Antiógenes Viana de Sena Júnior,à a resistência de boa parte dos Procuradores 

quando da instituição do Programa de Metas aconteceu e teve como motivo central a 

grande carga de trabalho individual. Daí o desafio de não aumentar o volume de trabalho 

com o estabelecimento de metas, mas, aproveitar as metas, para focar no que deve ter 

maior atenção e esforço por parte dos Procuradores . 

O Chefe da Procuradoria Regional de Caruaru, Olímpio José de Oliveira Neto, 

le aà ueà aà i p ess oà olhidaàe aà ueàesseà i st u e toàse iaà e a e teà u o ti oàeà

de pouca utilidade. A adesão dos Procuradores da Regional revelou-se apática e pouco 

entusiasmada. (...) Esse desinteresse também era tributário do grande volume que sempre 

atingiu os Procuradores, e que se projetava continuamente. (...) Todavia, com o passar do 

tempo e reflexos percebidos pelos Procuradores quanto ao cumprimento de metas para 

efeito de avaliação, gradativamente passou a haver um maior interesse, inclusive no que diz 
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respeito à participação no processo de construção de metas, já que ao cabo do período cada 

um seria avaliado dentro daquilo que havia sido firmado e o grupo passou a estampar 

interesse de formatar metas para que também pudesse alcançar o correlato cumprimento. 

Em algumas Unidades o Programa de Metas foi bem recebido desde a sua 

i pla taç o,à o oàatestaàoàChefeàdaàP o u ado iaà‘egio alàdeàá o e de:à OàP og a aàdeà

Metas não sofreu qualquer resistência entre os procuradores lotados na Regional de 

Arcoverde, tendo sido bem recebido desde a sua concepção. Talvez tenha concorrido para 

tanto o fato de todos os Procuradores que conviveram com as metas nesta Regional serem 

recém ingressos na carreira e, portanto, mais maleáveis e entusias ados . 

 

4. EFEITOS DA SISTEMÁTICA ADOTADA 

 

Completados cinco anos de contínua aplicação do Programa de Metas e 

Avaliações, os efeitos sentidos nas diversas Unidades são muito positivos. Os levantamentos 

realizados em todos os semestres permitiram a criação de indicadores de atividade, que 

permitem  demonstrar e criticar a produtividade do trabalho desenvolvido, traçando rumos 

e patamares que servirão de parâmetros para os desafios traçados para a Instituição. 

Segundo o Chefe da Procuradoria Regional deàCa ua u,à t ata-se de ferramenta 

importante, que tem evoluído gradativamente e se consolidado como instrumento que 

contribui para o aprimoramento institucional, com grande potencial de aprofundamento e 

aperfeiçoamento, que não mais gera resistência e antes tem fomentado o empenho dos 

e osà ueài teg a àaà epa tiç o . 

Pa aàoàChefeàdaàP o u ado iaà‘egio alàdeàá o e de,à à i eg elàaà ele iaàdasà

metas para a administração da Regional e certamente para toda a PGE. Há alguns detalhes 

que precisam ser repensados e ajustados, mas nada que retire do Programa a sua 

i po t iaà o oà e olu io ioài st u e toàdeàgest oàeàdeà es i e toài stitu io al .à  

Além dos aspectos mencionados, outro efeito de primordial importância se 

percebe com a aplicação do Programa de Metas e Avaliações, que é o de delimitar e 

mensurar o trabalho de cada Procurador. Numa Instituição de números superlativos, onde 

os processos correm aos milhares, o Programa de Metas e Avaliações permite que cada 

Procurador perceba a importância da sua parcela de trabalho no desempenho total do seu 

Setor ou Unidade. Além de um fator de estímulo, esse retrato da atuação individual permite 
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um exercício de autocrítica valioso para o profissional interessado no aprimoramento 

individual e coletivo. 

 

 


